




هللا همحر  يدرجورب  نیسح  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هعیشلا  ثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 

: هدنسیون

يدرجورب نیسح 

: یپاچ رشان 

زبس گنهرف 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هللاهمحر يدرجورب  نیسح  دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  124عبانم 

باتک 124تاصخشم 

مکی 124دلج 

مود 124دلج 

موس 124دلج 

مراهچ 125دلج 

مجنپ 125دلج 

مشش 125دلج 

متفه 125دلج 

متشه 125دلج 

مهن 125دلج 

مهد 125دلج 

مهدزای 125دلج 

مهدزاود 126دلج 

مهدزیس 126دلج 

مهدراهچ 126دلج 

مهدزناپ 126دلج 

مهدزناش 126دلج 

مهدفه 126دلج 

مهدجه 126دلج 

مهدزون 126دلج 

متسیب 127دلج 
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مکی تسیب و  127دلج 

مود تسیب و  127دلج 

رشان 127نخس 

127همدقم

127هراشا

ناسنا یگدنز  نید و  128ملع 

هقف عبنم  128انبم و 

تبیغ رصع  رد  داهتجا  129هقف و 

130فده

هعیش ثیداحا  عماج  130یسانشعبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  131نایوار 

مود 131نرق 

141 ق) بِلغَت -؟(  نب  نابا  - 1131

)؟-؟(  ثعشا نب  دمحم  نب  دمحم  - 2132

موس 132نرق 

212 ق) ح 120 -  ) محازم نب  رصن  - 3132

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  - 4133

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 5133

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 6134

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  - 7134

مراهچ 135نرق 

)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  - 8135

)؟- 300 ق  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 9135

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  - 10136
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)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 11136

ح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 12137

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 13137

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14138

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 15138

)؟-؟(  هبعش نبا  - 16139

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  - 17140

ح 340 ق) ّیشک -(  - 18140

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  - 19141

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 20141

381 ق) - 305  ) قودص خیش  - 21142

مجنپ 142نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 22142

ح 410 ق) يزار -؟(  زاّزخ  - 23143

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 24144

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 25144

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  - 26145

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 27145

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  - 28146

مشش 147نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 29147

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 30147

553 ق) يربط -؟( - نیدلادامع  - 31147

585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلع  وبا  - 32148
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)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  - 33148

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 34148

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 35149

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 36149

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  - 37149

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  - 38150

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 39151

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 40151

متفه 152نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 41152

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  - 42152

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  - 43153

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  - 44153

672 ق) - 602  ) یّلح ققحم  - 45154

693 ق) یلِبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 46154

متشه 155نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  - 47155

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  - 48155

مهن 157نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 49157

)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  - 50157

ح 841 ق) یملید -(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 51158

مهد 158نرق 

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  - 52158
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ب 912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 53159

ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  - 54160

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  - 55160

مهدزای نرق  - 162

1085 ق) - 979  ) یحیرُط - 56162

مهدزاود 162نرق 

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  - 57162

1104 ق) - 1033  ) یلماع رح  - 58162

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 59163

مهدراهچ 164نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 60164

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  - 61165

راذتعا 166رکشت و 

قیقحت ذخآم  167عبانم و 

تساهنآ اب  بسانم  هچنآ  یتلود و  بصانم  اهتعنص ، اهتراجت ، اهدتس ، داد و  اهبسک ، اهلغش ، 168باتک 

168هراشا

نآ ياهتبسانم  بابسا و  يزور ، يوجتسج  لوا  168لصف 

168هراشا

تسا شاعم  بلاط  رگشنزرس  ِشهوکن  نآ و  كرت  يزور و  يوجتسج  ةرابرد  هچنآ  168باب 1 

تسا راکهانگ  هداوناخ ، قح  ةدننک  عیاض  تسادخ و  هار  رد  دهاجم  دننامه  هداوناخ ، يارب  شکتمحز  176باب 2 

تسا یلاعت - كرابت و  دنوادخ - دزن  هک  يزیچ  هب  نانیمطا  يورهدایز و  كرت  بابحتسا  مارح و  زا  ندرک  يرود  لالح و  رب  ندومن  هدنسب  بوجو  يزور و  بلط  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 3 

نآ كرت  ندرمش و  مک  تهارک  كدنا و  بلط  يزور و  بلط  رد  يورهنایم  بابحتسا  188باب 4 

ایند يارب  ترخآ  كرت  زاوج  مدع  تسا و  ترخآ  ندیسر  يارب  هک  ایند  كرت  زاوج  مدع  193باب 5 

دراذگیم ثرا  ار  رقف  هچنآ  دیازفایم و  ار  يزور  هچنآ  مهف  باسح و  نودب  يزور  هب  دیما  يزور و  بلط  يارب  اعد  194باب 6 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1933زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  هنامیپ  ِماعط  رد  تکرب ، 200باب 7 

دنارتسگب ار  بسک  طاسب  دیامن و  وراج  بآ و  ار  شلباقم  دیاشگب و  ار  شرد  دهد و  صاصتخا  يزور  بلط  يارب  ار  یناکم  هک  تسا  یسک  ره  رب  باب 8 

نتفر هار  هیاس  رد  يزور و  بلط  رد  ترفاسم  نطو و  زا  يرود  بابحتسا  202باب 9 

تسا یلاعت - كرابت و  دنوادخ - تردق  رد  نآ  هک  اریز  يزور ؛ رد  مامتها  يدایز  تهارک  204باب 10 

دایز يراکیب  باوخ و  يوزرآ  شاعم و  رد  یلبنت  یتسس و  شهوکن  206باب 11 

رجف عولط  بش و  زامن  نیب  سمش و  عولط  رجف و  عولط  نیب  باوخ  تهارک  210باب 12 

باوخ ماکحا  زا  ياهراپ  ندیباوخ و  یگنوگچ  212باب 13 

زورمین باوخ  بابحتسا  215باب 14 

باوخ ماگنه  نآرق  توالت  تاولص و  رکذ و  رافغتسا و  اعد و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  بابحتسا  216باب 15 

دنیبیم دب  ياهباوخ  هک  یسک  بحتسم  ياهراک  223باب 16 

دشابن مدرم  روخنان  هکنیا  يارب  ترخآ  هب  ندناسر  يرای  وربآ و  تنایص  ادخ و  تعاط  هداوناخ و  يارب  لالح  لام  ندرک  عمج  225باب 17 

دنکیم نیمأت  ار  توق  لالح  و  دوشیم . عمج  یگژیو  جنپ  اب  لام  238باب 18 

لام ندرک  هابت  مکح  لام و  حالصا  شاعم و  میمرت  بابحتسا  239باب 19 

ود ره  ّدح  نایب  يریگتخس و  فارسا و  زاوج  مدع  یگدنز و  ةزادنا  هنیزه و  رد  يورهنایم  بابحتسا  240باب 20 

تسین فارسا  دنکیم ، حالصا  ار  ندب  هچنآ  رد  249باب 21 

دنک ربص  دشابن و  نآ  دیرخ  رب  رداق  دنیبب و  ار  نآ  دننام  هویم و  هک  یسک  باوث  250باب 22 

تسا قوزرم  روسج ، رجات  مورحم و  وسرت ، رجات  هکنیا  و  دشاب . نارگ  هچ  رگا  تسا  بحتسم  دیرخ  و  تسا . هورکم  تراجت  كرت  و  تسا . تراجت  رد  قزر  مهد  هن  هک  نیاو  تابجاو  تیاعر  اب  قزر ، بابسا  زا  تراجت  باختنا  بابحتسا  باب 23 

تراجت يارب  نارگید  هب  نداد  هیامرس  بابحتسا  256باب 24 

جنرتسد زا  قافنا  ندروخ و  تسد و  اب  راک  لغش و  باختنا  بابحتسا  257باب 25 

نیمز دیرخ  بابحتسا  درخب و  ار  نآ  لثم  نآ ، لوپ  زا  هکنیا  رگم  راقع ،]  ] نیمز شورف  تهارک  262باب 26 

تسپ ياهراک  زا  بانتجا  فیرش و  ياهراک  نتفرگ  رایتخا  اهنآ و  ریغ  نتفرگ  تباین  رتش و  ناگدرب و  نیمز ، ندیرخ  دننام  تباین ؛ نودب  گرزب  ياهراک  ماجنا  بابحتسا  باب 27 

نز درم و  يارب  هناخ  رد  راک  بابحتسا  263باب 28 

دنکیم شکرس  ار  وا  يرگناوت  دیآ ، ایند  هب  رقف  رد  سکره  هکنیا  هدش و  گرزب  تمعن  ریخ و  رد  هک  یسک  اب  هلماعم  بابحتسا  264باب 29 

بش رد  نآ  تهارک  زور و  رد  اهزاین  عفر  بابحتسا  265باب 30 
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تفر زا  تشگزاب  ریسم  رییغت  بابحتسا  265باب 31 

نآ رد  ندنام  تهارک  رصم و  رد  يزور  بلط  بابحتسا  265باب 32 

مارح لالح و  ياهبسک  مود  266لصف 

266هراشا

تناما اوقت و  تیاعر  اههفرح و  عیانص و  ندوب  حابم  تاحابم و  اب  بسک  زاوج  تامّرحم و  اب  بسک  تمرح  مارح و  زا  بانتجا  بوجو  266باب 1 

لالح لام  اب  نآ  طالتخا  مکح  نآ و  قافنا  هقدص و  زاوج  مدع  هدش و  هدیرخ  مارح  بسک  اب  هچنآ  ندوبن  لالح  274باب 2 

رمخ تهج  هب  لقن ، لمح و  يریگبآ و  نتشاک و  نمث و  شورف و  دیرخ و  تمرح  276باب 3 

وجبآ شورف  دیرخ و  تمرح  278باب 4 

دوشن ریخبت  نآ  موسود  دیآ و  شوج  هب  هک  یماگنه  روگنا  بآ  شورف  تمرح  هیسن و  روط  هب  اهنآ  شورف  تهارک  دزاسیم و  رمخ  هک  یسک  هب  امرخ  روگنا و  روگنا و  بآ  نتخورف  زاوج  باب 5 

كوخ رمخ و  نمث  زا  بلط  تفایرد  280باب 6 

تسا زیاج  اهنآ  نمث  نتفرگ  دوش ، ناملسم  دشورفب و  كوخ  رمخ و  رفاک  هچنانچ  281باب 7 

دنکیم توف  سپس  دراد و  رمخ  كوخ و  دروآ و  مالسا  هک  یسک  مکح  دراد و  رمخ  كوخ و  دروآ و  مالسا  هک  یسک  مکح  كوخ و  يوم  اب  بسک  مکح  كوخ و  شورف  تمرح  باب 8 

اههراکدب ياهترجا  تمرح  282باب 9 

عورشمان لام  عاونا  282باب 10 

ییانشور زا  ةدافتسا  ناکما  دنفسوگ و  زا  هدش  ادج  ياههبند  هیپ و  شورف  مدع  يرتشم و  هب  مالعا  اب  ییانشور  يارب  سجن  دماج  عیام و  نغور  شورف  زاوج  باب 11 

سجن بآ  اب  هدش  ریمخ  درآ  مکح  رادرم و  اب  طولخم  ةدش  حبذ  ناویح  شورف  مکح  رادرم و  شورف  تمرح  287باب 12 

تسا هداتفا  نآ  رد  شوم  هک  ینغور  شورف  288باب 13 

یهام تسوپ  زا  هدافتسا  زاوج  دوش و  حبذ  هک  هاگنآ  تشوگمارح  ناویح  تسوپ  شورف  زاوج  288باب 14 

نایاپراهچ هبرگ و  شورف  زاوج  انثتسا و  دراوم  زا  ریغ  اهگس  شورف  تمرح  289باب 15 

نومیم شورف  زاوج  مدع  لیف و  ياهناوختسا  يراکش و  ناگدنرپ  گنلپ و  شورف  زاوج  291باب 16 

ناسنا ریغ  ناسنا و  عوفدم  شورف  مکح  291باب 17 

دزاسیم طبرب  زاس  بیلص و  هک  یسک  هب  بوچ  شورف  مکح  292باب 18 

نآرق رد  یتح  انغ  تمرح  293باب 19 

درادیم زاب  هکلب  دنکیمن  رما  یناوخزاوآ  هب  ار  اهنآ  هک  یسک  يارب  رگم  اهنآ  شورف  دیرخ و  شزومآ و  تمرح  و  نآ ، يانثتسا  دراوم  ناوخهزاوآ و  نز  بسک  تمرح  باب 20 
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اهنآ شورف  دیرخ و  وهل و  تالآ  عاونا  ندرب  راک  هب  تمرح  301باب 21 

اهوهل انغ و  هب  نداد  شوگ  تمرح  307باب 22 

اهنآ شورف  دیرخ و  جنرطش و  رگیزاب  رب  مالسا  مکح  درن و  جنرطش و  يزاب  رب  روضح  تمرح  اهنآ و  فرصت  شورف و  دیرخ و  غرممخت و  ودرگ ، ساط ، لثم  رامق ؛ تالآ  درن و  جنرطش و  اب  يزاب  تمرح  باب 23 

دنکشب تسین ، لالح  اهنآ  اب  بسک  هک  ار  نآ  لثم  طبرب و  هک  یسک  مکح  318باب 24 

دیشروخ هام و  تخرد و  ياهسکع  ندیشک  اهنآ و  نداد  رارق  شرف  زاوج  اهنآ و  اب  يزاب  نارادناج ، يزاسهمسجم  اهسکع و  ندیشک  تمرح  باب 25 

[ یتسرپرس  ] ءالو ششخب  شورف و  زا  یهن  320باب 26 

نآ رد  ۀعلاطم  نآ و  اب  راک  ناگراتس و  ملع  شزومآ  320باب 27 

اههرگ ندرکزاب  دقع و  رد  نآ  يریگراکهب  نآ و  ترجا  شزومآ و  وداج ، تمرح  330باب 28 

یسانشهفایق مکح  رحاس و  وگبیغ و  ریگلاف ، قیدصت  ییوگبیغ ، يریگلاف ، تمرح  338باب 29 

تسا يریگارف  شزومآ و  راوازس  مولع ، زا  هچنآ  341باب 30 

نآ رد  ندیمد  و  « 1  » اقر مکح  344باب 31 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  شورف  دیرخ و  مکح  347باب 32 

نآ نتشون  يارب  ترجا  نتفرگ  زاوج  و  نآ ، دلج  ذغاک و  شورف  زاوج  نآرق و  شورف  زاوج  مدع  347باب 33 

نآرق تئارق  يارب  ترجا  نتفرگ  مکح  و  ترجا ، طرش  اب  نآرق  شزومآ  يارب  نتفرگ ، ترجا  تهارک  348باب 34 

 ... تیم و نفک  لسغ ، تواضق ، تعامج ، زامن  تماما  نتفگ ، هماقا  ناذا و  دننام : تابجاو ، ماجنا  يارب  نتفرگ  ترجا  زاوج  مدع  350باب 35 

دوشیم راثن  هتخیر و  اهیسورع  رد  هچنآ  نتفرگ  ندروخ و  مکح  350باب 36 

نید نانمشد  هب  اهنآ  ریغ  اهحالس و  اهنیز ، شورف  مکح  351باب 37 

مارح روما  يارب  اهیتشک  اهنکسم و  ةراجا  تمرح  352باب 38 

تسا ناشتردق  رد  هچنآ  ندیسر  عمط  هب  اهنآ  ياقب  هب  لیم  نانآ و  ندوتس  نارگمتس و  هب  کمک  ناهاشداپ و  اب  ینیشنمه  تمرح  353باب 39 

مرتحم ناسنا  نتشک  دروم  رد  رگم  هیقت ، ۀیاپ  رب  لمع  زاوج  ترورض و  ناکما و  دح  رد  قحب  لمع  نینمؤم و  عفن  هب  نآ  زاوج  رگمتس و  فرط  زا  یتسرپرس  تمرح  باب 40 

شمدرم شنارازگراک و  شدوخ ، يارب  مکاح  ۀتسیاش  لمع  379باب 41 

تسا بحتسم  اهنآ  زا  يراددوخ  اما  تسا . لالح  دشابن ، مولعم  اهنآ  تمرح  هک  یمادام  ناطلس ، نارازگراک  ياهاذغ  اههزیاج و  402باب 42 

دریگیم جارخ  لاوما و  تاّلغ ، زا  تموکح  لماع  هچنآ  دیرخ  زاوج  410باب 43 

شنابحاص يارب  نیمز  ۀلابق  مکح  و  دریگیم . لحم  کی  یلاها  زا  رتشیب  هیزج  تباب  هک  ییاهزیچ  ةرابرد  ناطلس  اب  حلص  زاوج  مدع  411باب 44 
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[ عقاو ریغ  هب  راهظا   ] ّشغ تمرح  412باب 45 

ینزگر ترجا  ۀحابا  ماد و  ۀفولع  رد  نآ  ندرک  هنیزه  بابحتسا  ترجا و  طرش  اب  رگتماجح  بسک  تهارک  414باب 46 

رن ناویح  يریگتفج  زا  دمآرد  مکح  417باب 47 

رگهحون بسک  مکح  417باب 48 

تسین زیاج  تسا و  زیاج  وا  يارب  هچنآ  نایب  رگشیارآ و  بسک  زاوج  419باب 49 

نآ بادآ  نارتخد و  ۀنتخ  زاوج  420باب 50 

نانز يارب  یسیرخن  بابحتسا  421باب 51 

یطایخ تلیضف  422باب 52 

يراکلقیص بابحتسا  یگدنفاب و  تهارک  423باب 53 

ناویح حبذ  يرگرز و  هدرب ، اذغ ، نفک ، شورف  یفارص ، تهارک  424باب 54 

سم زا  هرقن  جارختسا  426باب 55 

ناناسرهمان و  تینما ] نارومأم   ] نافیرع نابیقن ، ناغابد ، ناریگتایلام ، نایارسهناسفا ، مکح  427باب 56 

نامالغ نازینک و  بسک  زا  یهن  428باب 57 

دننکیم راک  يرادیببش  اب  هک  یناسک  بسک  مکح  428باب 58 

تاناویح عاونا  يریگتفج  زاوج  428باب 59 

ابید ریرح و  شورف  زاوج  429باب 61 

نکسم دیرخ  هیلخت و  وراد و  زیوجت  رب  زاوج  429باب 62 

نآ ضوع  تخادرپ  اب  میتی  لام  فرصت  زاوج  میتی و  لام  یناودع  فرصت  تمرح  430باب 63 

لثم ترجا  ةزادنا  هب  میتی  لام  رد  یصو  مّیق و  فرصت  زاوج  433باب 64 

ضوع نودب  میتی  لام  فرصت  مدع  طرش  هب  میتی  اب  ندش  جرخمه  زاوج  436باب 65 

شلام زا  میتی  رب  هنیزه  رادقم  437باب 66 

میتی لام  اب  تراجت  437باب 67 

میتی لام  زا  نتفرگ  ضرق  438باب 68 

میتی لام  تخادرپزاب  439باب 69 
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ردپ دنزرف و  لام  زا  تشادرب  440باب 70 

وا تیاضر  طرش  هب  هجوز  لام  زا  رهوش  هب  نداد  هقفن  زاوج  444باب 71 

وا تیاضر  اب  رهوش ، لام  اب  نداد  هقدص  زاوج  444باب 73 

راکهدب لام  زا  صاقت  445باب 74 

دنکیم لمح  هچروم  هچنآ  ندروخ  تهارک  448باب 75 

هّمذ لها  رب  دورو  زاوج  448باب 76 

 ... هیده لوبق  نداد و  هیده  بابحتسا  448باب 77 

یضواعم ۀیده  لوبق  زاوج  455باب 78 

هیده رد  ناکیرش  نانیشنمه ، 455باب 79 

نآ ماکحا  ماسقا و  طیارش و  عیب ، دقع  دادرارق ، موس  456لصف 

456هراشا

انثتسا دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  456باب 1 

دنکن هماقا  شدیرخ  رب  يدهاش  هچنانچ  یتقرس  لام  رادیرخ  تیلوؤسم  458باب 2 

تسا حیحص  يو  کلم  رد  عیب  دشورفب ، ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  458باب 3 

کلام ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  459باب 4 

ّیلو طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  460باب 5 

میتی رب  ّیلو  یصو و  مدع  تروص  رد  لداع  نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  461باب 6 

لاملا تیب  ياهنیمز  زا  ریغ  هب  اهنآ  شورف  اههاگارچ و  راصح  زاوج  462باب 7 

تسا عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  462باب 8 

دشاب عیاب  یصاصتخا  کلم  هکنیا  رگم  نآ ، شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  464باب 9 

ندعم يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  465باب 10 

عیب دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  465باب 11 

شرامش هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  466باب 12 

 ... دنک دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  467باب 13 
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وزارت هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  468باب 14 

شورف يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  472باب 15 

[ لوهجم عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  473باب 16 

يراددنفسوگ واگ و  دادرارق  مکح  473باب 17 

تاناویح ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  474باب 18 

میلست رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  475باب 20 

هاک دیرخ  زاوج  478باب 21 

عیبم ندوب  قلط  طرش  478باب 22 

نمث ندوب  نیعم  طورش  478باب 23 

عیب لوبق  باجیا و  تیفیک  478باب 24 

نآ شورف  ماگنه  نیفرط ، تیاضر  اب  نغور  ياهفرظ  رب  يرازگشزرا  479باب 25 

ار یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  479باب 26 

شیمواگ نغور  شورف  مکح  479باب 27 

هیسن عیب  زاوج  480باب 29 

ياهیسن ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  481باب 30 

رتشیب غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  482باب 31 

دریگیم ار  سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  و  درخب ، ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یسک  مکح  483باب 32 

نآ شیازفا  اب  نْید  تدم  ندرک  ینالوط  زاوج  مدع  و  نآ ، نتساک  نْید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  483باب 33 

تسین عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  484باب 34 

[ تمیق ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ   ] همواسم عیب  زاوج  485باب 35 

«3  » هحبارم عیب  زاوج  488باب 36 

ياهحبارم عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  489باب 38 

همواسم عیب  بابحتسا  490باب 39 

نآ نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  491باب 40 
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نآ ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  492باب 41 

نآ تخادرپ  راکهدب و  نْید  نییعت  زاوج  495باب 42 

تمیق ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  497باب 43 

درک رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  498باب 44 

کلام يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  499باب 45 

هدنیامن ندوب  نیما  500باب 46 

لّالد راسمس و  ترجا  زاوج  500باب 47 

عیب کی  رد  لّالد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  زاوج  شورف  مدع  501باب 48 

هدش يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  502باب 49 

دوش انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  503باب 50 

هحبارم عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  503باب 51 

نزو هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  504باب 52 

عیب رد  تخادرپشیپ ] « ] 2  » نوبَرَع مکح  505باب 53 

تسا نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  505باب 54 

لزنم فک  فقس و  دیرخ  مکح  506باب 55 

امرخ لوصحم  تیکلام  506باب 56 

تخرد دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  506باب 57 

نمث رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  507باب 58 

نمث تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  507باب 59 

نمث ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  508باب 60 

شدوخ يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  508باب 61 

تسا هدرک  تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  508باب 62 

دشابن وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  508باب 63 

طرش تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  509باب 64 
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ملظ زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  509باب 65 

شورف رد  هابتشا  زاوج  مدع  509باب 66 

ود نآ  زا  یکی  طسوت  الاک  لوپ  ندروآ  رفن و  ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  509باب 67 

سکعلاب دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  510باب 68 

چیه ضوع  هب  لام  عیب  مکح  510باب 69 

دشاب هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  511باب 70 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  511ذخآم و 

مود 511نرق 

موس 512نرق 

مراهچ 512نرق 

مجنپ 513نرق 

مشش 514نرق 

متفه 515نرق 

متشه 515نرق 

مهن 515نرق 

مهد 516نرق 

مهدزای 516نرق 

مهدزاود 516نرق 

مهدراهچ 516نرق 

بلاطم 516تسرهف 

موس تسیب و  532دلج 

532هراشا

[ شهوژپ تامدقم  ]532

رشان 532نخس 
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يراصتخا ياههناشن  532دادعا و 

[ رابتلیعامسا دمحا  مجرتم  ي   ] 533همدقم

533هراشا

یلام طباور  533هقف و 

تالماعم رد  یعرش  ریغ  یعرش و  534قیاقح 

یهقف لمع  535یسانشتیهام 

نیعم دوقع  535دادرارق و 

دقع 535ثحابم 

هعماج داصتقا  تالماعم و  535هقف 

تالماعم رد  تنس  باتک و  هب  536دانتسا 

دلج 23 هعیشلا  ثیداحا  عماج  ذخآم  536عبانم و 

دلج 23 هعیشلا  ثیداحا  عماج  ناگدننک  539نیودت 

539هراشا

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 1539

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 2540

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 3540

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 4541

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 5541

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 6542

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 7543

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 8543

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 9544

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 10545

)؟-؟(  هبعش نبا  - 11545
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)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 12546

)؟-؟(  ینامعن بتاک  هللادبع  وبا  - 13546

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14546

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 15547

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 16548

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 17549

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 18549

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 19550

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 20550

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 21550

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 22551

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 23552

( متفه نرق  لیاوا  یسربط -؟(  یلع  لضفلاوبا  - 24552

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 25552

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 26553

726 ق) - 648  ) یّلح همالع  - 27553

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 28554

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 29555

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 30555

1091 ق) - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  - 31556

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 32557

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 33558

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 34559

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 35559
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راذتعا 561رکشت و 

قیقحت ذخآم  561عبانم و 

تساهنآ اب  بسانم  هچنآ  یتلود و  بصانم  اهتعنص ، اهتراجت ، اهدتس ، داد و  اهبسک ، اهلغش ، 562باتک 

563هراشا

عیب دقع  دادرارق و  موس : 563لصف 

عیب ماسقا  طیارش و  داقعنا ، ياهباب  لوا  563شخب 

انثتسا دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  563باب 1 

یتقرس لام  رادیرخ  تیلوؤسم  565باب 2 

، دشورفب ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  565باب 3 

کلام ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  566باب 4 

ّیلو طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  567باب 5 

لداع نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  568باب 6 

اههاگارچ راصح  زاوج  569باب 7 

تسا عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  570باب 8 

، نآ شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  571باب 9 

ندعم يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  572باب 10 

عیب دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  572باب 11 

شرامش هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  573باب 12 

 ... دنک دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  574باب 13 

وزارت هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  575باب 14 

شورف يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  579باب 15 

[ لوهجم عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  580باب 16 

يراددنفسوگ واگ و  دادرارق  مکح  580باب 17 

تاناویح ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  581باب 18 
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میلست رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  582باب 20 

هاک دیرخ  زاوج  584باب 21 

عیبم ندوب  قلط  طرش  584باب 22 

نمث ندوب  نیعم  طورش  585باب 23 

عیب لوبق  باجیا و  تیفیک  585باب 24 

نغور ياهفرظ  رب  يراذگشزرا  586باب 25 

ار یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  586باب 26 

شیمواگ نغور  شورف  مکح  587باب 27 

هیسن عیب  زاوج  587باب 29 

ياهیسن ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  588باب 30 

رتشیب غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  590باب 31 

دریگیم ار  سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  درخب و  ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یسک  مکح  باب 32 

نآ نتساک  نْید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  591باب 33 

تسین عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  591باب 34 

[ تمیق ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ  همواسم /[  عیب  زاوج  592باب 35 

«2  » هحبارم عیب  زاوج  595باب 36 

ياهحبارم عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  596باب 38 

همواسم عیب  بابحتسا  597باب 39 

نآ نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  598باب 40 

نآ ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  599باب 41 

نآ تخادرپ  راکهدب و  نْید  نییعت  زاوج  602باب 42 

تمیق ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  604باب 43 

درک رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  605باب 44 

کلام يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  606باب 45 
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هدنیامن ندوب  نیما  607باب 46 

لّالد راسمس و  ترجا  زاوج  607باب 47 

عیب کی  رد  لّالد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  شورف  زاوج  مدع  608باب 48 

هدش يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  608باب 49 

دوش انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  610باب 50 

هحبارم عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  610باب 51 

نزو هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  611باب 52 

عیب رد  تخادرپشیپ ] « ]/ 1  » نوبَرَع مکح  612باب 53 

تسا نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  612باب 54 

لزنم فک  فقس و  دیرخ  مکح  612باب 55 

امرخ لوصحم  تیکلام  613باب 56 

تخرد دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  613باب 57 

نمث رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  614باب 58 

نمث تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  614باب 59 

نمث ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  614باب 60 

شدوخ يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  615باب 61 

تساهدرک تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  615باب 62 

دشابن وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  615باب 63 

طرش تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  616باب 64 

ملظ زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  616باب 65 

شورف رد  هابتشا  زاوج  مدع  616باب 66 

رفن ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  617باب 67 

سکعلاب دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  617باب 68 

چیه ضوع  هب  لام  عیب  مکح  617باب 69 
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دشاب هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  618باب 70 

تراجت رد  رجات  تاهورکم  تامرحم و  تابحتسم ، تابجاو ، ياهباب  مود : 618شخب 

رجات هورکم  مارح و  بحتسم ، بجاو ، ماکحا  زا  یضعب  618باب 1 

باسح ملق و  نتشون و  تمعن  هب  یهلا  نانتما  621باب 2 

ماو دادرارق  نتشون  بابحتسا  623باب 3 

 ... رازاب و رد  بسک  لحم  هب  تبسن  تیولوا  قح  626باب 4 

رازاب هب  دورو  ماگنه  اعد  بابحتسا  626باب 5 

رازاب رد  نیتداهش  ادخ و  حیبست  بابحتسا  629باب 6 

دیرخ ماگنه  اعد  بابحتسا  630باب 7 

الاک زا  تظافح  يارب  اعد  بابحتسا  631باب 8 

دوس زا  تشذگ  هلماعم و  رد  یکین  بابحتسا  631باب 9 

تفایرد تخادرپ و  شورف و  دیرخ و  رد  يریگناسآ  بابحتسا  632باب 10 

نتفرگ مک  نداد و  نوزفا  بابحتسا  632باب 11 

يرتشم يوس  زا  هدوزفا  تساوخرد  زاوج  633باب 12 

هلماعم رد  نمؤم  نداد  بیرف  زاوج  مدع  634باب 13 

 ... درخب و تراجت  يارب  هکنیا  رگم  نمؤم  زا  ندرب  دوس  تهارک  634باب 14 

نایرتشم ۀمه  اب  ناسکی  دروخرب  بابحتسا  635باب 15 

 ... يراذگ و خرن  رد  الاک  بحاص  مدقت  635باب 16 

 ... رازاب و يادتبا  رد  شورف  بابحتسا  635باب 17 

 ... رجات و يارب  تقو  لوا  زامن  بابحتسا  636باب 18 

بوغرم سنج  شورف  دیرخ و  بابحتسا  639باب 19 

یتسدگنت زا  زیرگ  هار  639باب 20 

نان درآ و  مدنگ ، شورف  دیرخ و  مکح  639باب 21 

مدنگ تراجت  تهارک  هچراپ و  تراجت  بابحتسا  640باب 22 
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ندروخن بیرف  ندز و  هناچ  بابحتسا  640باب 23 

فیفخت نتفریذپ  هلماعم و  زا  سپ  ندز  هناچ  تهارک  641باب 24 

غورد دنگوس  تمرح  شورف و  دیرخ و  رد  تسار  دنگوس  تهارک  642باب 25 

اهتمیق ندادن  شهاک  يارب  نارجات  ندش  نامیپمه  تهارک  645باب 26 

نامیشپ درف  ۀلاقا  شریذپ  بابحتسا  647باب 27 

تنوکس لحم  رهش  رد  تراجت  يرترب  647باب 28 

ییایرد تراجت  تهارک  648باب 29 

دوشیم هدروآ  اجهب  زامن  فرب  يور  نآ  رد  هک  ینیمزرس  رد  تراجت  تهارک  649باب 30 

دوشیم هنیزه  مارح  لالح و  هار  رد  هک  یلام  مکح  650باب 31 

سناشمک مورحم و  ناسنا  اب  هلماعم  تهارک  650باب 32 

نادنمدرد نالولعم و  اب  هلماعم  تهارک  651باب 33 

نانآ اب  نتخیمآ  اهدرک و  اب  هلماعم  تهارک  651باب 34 

ناملسم ردارب  هلماعم  رد  ندش  دراو  ادن و  تقو  رد  تمیق  هب  ندوزفا  مکح  652باب 35 

نتشگزاب رترید  نتفر و  رازاب  هب  نارگید  زا  رتدوز  تهارک  653باب 36 

یتراجت ناوراک  زا  لابقتسا  تهارک  654باب 37 

وا زا  نتفرگ  دوس  رطضم و  اب  هلماعم  مکح  655باب 38 

ندروخ هیامرس  زا  ندربن و  دوس  زا  تیاکش  تهارک  656باب 39 -

هیاس رد  نتخورف  تهارک  656باب 40 

لّکوم يارب  دوخ  لام  زا  لیکو  شورف  دیرخ و  مکح  656باب 41 

نانآ يوس  زا  هدش  نیعم  تمیق  زا  رتشیب  نارگید  سنج  نتخورف  مکح  657باب 42 

اههبیرغ يارب  رهش  لها  طسوت  سنج  نتخورف  مکح  657باب 43 

دنکیمن هنامیپ  یبوخ  هب  هک  یسک  ندرک  هنامیپ  يارب  زاوج  مدع  658باب 44 

راکتحا میرحت  658باب 45 

رگید هدنشورف  دوبن  تروص  رد  راکتحا  مکح  661باب 46 
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مدرم زاین  ماگنه  شورف  رب  هدننکراکتحا  رابجا  مکح  662باب 47 

لاس کی  يارب  یکاروخ  داوم  هریخذ  بابحتسا  664باب 48 

اهنآ دنمدوس  باختنا  لغاشم و  هبرجت  بابحتسا  666باب 49 

نارگید لام  ندیرخ  نازرا  تهارک  666باب 50 

شورف ماگنه  الاک  شزادرپ  بابحتسا  667باب 51 

هکم هب  ندش  دراو  زا  لبق  تراجت  بابحتسا  667باب 52 

تشیعم يارب  نارگید  زا  لام  ندرک  یفخم  بابحتسا  667باب 53 

تسا نایوروکین  دزن  ریخ  668باب 54 

هناخ نتخورف  مکح  668باب 55 

هچراپ ياههدیاز  یگدنزود و  تیفیک  668باب 56 

رایخ ياهباب  موس : 668شخب 

سلجم رایخ  668باب 1 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  دقع  رگید  فرط  هب  خسف  رایخ  يراذگاو  670باب 2 

ناویح رایخ  670باب 3 

زور هس  ات  ناویح  ای  هدرب  هدنشورف  ندوب  نماض  672باب 4 

رادیرخ خسف  تروص  رد  رایخ  نامز  رد  ناویح  دیاوف  مکح  672باب 5 

طرش رایخ  673باب 6 

الاک نتفرگ  سپ  نیعم و  تدم  رد  هدنشورف  طسوت  نمث  ندنادرگرب  طرش  676باب 7 

نمث ریخ  ات  رایخ  677باب 8 

لیوحت زا  شیپ  الاک  فلت  مکح  678باب 9 

تیؤر رایخ  679باب 10 

نبغ رایخ  679باب 11 

بیع رایخ  680باب 12 

هلماعم دروم  ژارتم  زا  نیمز  ندمآ  مک  مکح  681باب 13 
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دوشیم دساف  زور  کیات  هک  یسانجا  دیرخ  مکح  681باب 14 

رایخ بحاص  طسوت  سنج  شورف  مکح  682باب 15 

تسا هدش  هدیشخب  يزیچ  رادیرخ  هب  هک  یسنج  ندنادرگزاب  مکح  683باب 16 

بویع ماکحا  ياهباب  مراهچ : 683شخب 

«1  » بیع ماسقا  683باب 1 

تسا بیع  شنیرفآ  لصا  رد  یتساک  يدایز و  ره  684باب 2 

نغور نوتیز و  نغور  رد  یصلاخان  دوجو  مکح  « 1  » 684باب 7

بیع زا  هدنشورف  تیلوئسم  بلس  مکح  685باب 8 

الاک ندرک  بوطرم  بوغرمان و  بوغرم و  يالاک  ندرک  طولخم  زاوج  685باب 9 

تسا نآ  رد  هار  زا  یشخب  هک  ياهناخ  دیرخ  مکح  686باب 11 

ابر ياهباب  مجنپ : 686شخب 

نآ رب  یهاوگ  نتشون و  نداد و  ابر  يراوخابر و  ندوب  مارح  687باب 1 

یندرکنزو ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  ابر  مکح  694باب 2 

گرزب نان  تخادرپ  کچوک و  نان  ندرک  ضرق  زاوج  697باب 3 

خن اب  هچراپ  هلماعم  مکح  698باب 4 

يرتم یندرمش و  ياهالاک  رد  ابر  تمرح  مدع  698باب 5 

وج اب  مدنگ  هلماعم  مکح  699باب 6 

درآ اب  مدنگ  هلماعم  مکح  700باب 7 

مدنگ ياج  هب  امرخ  ای  وج  تفایرد  زاوج  701باب 8 

روگنا تخرد  اب  روگنا  بآ  روگنا و  اب  شمشک  بطر ، اب  رمت  هلماعم  مکح  702باب 9 

نغور اب  هرک  ناویح و  اب  تشوگ  ۀلماعم  تهارک  703باب 10 

هدوزفا تروص  هب  ضرق  تخادرپزاب  زاوج  703باب 11 

رگیدکی اب  توافتم  يالاک  ود  ۀلماعم  زاوج  706باب 12 

الاک کی  زا  فلتخم  ياههنوگ  هلماعم  زاوج  مدع  706باب 13 
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رترب هیده  تفایرد  هزیگنا  هب  نداد  هیده  زاوج  707باب 14 

ناملسم رفاک و  رهوش و  نز و  دنزرف ، ردپ و  يابر  تمرح  مدع  708باب 15 

ابر زا  رارف  ياههار  709باب 16 

یهاگآان يور  زا  يراوخابر  مکح  711باب 17 

تیلهاج نامز  يابر  ندش  هتشادرب  713باب 18 

هنامیپ نزو و  رایعم  713باب 19 

فرص ياهباب  مشش : 713شخب 

الط اب  هرقن  الط و  اب  الط  هرقن ، اب  هرقن  ۀلماعم  مکح  713باب 1 

اهنآ دوخ  اب  هرقن  الط و  تخاس  كاخ  ۀلماعم  زاوج  714باب 2 

هرقن الط و  زا  هدش  هتخاس  ياهالاک  ۀلماعم  مکح  715باب 3 

هرقن اب  برس  هلماعم  زاوج  716باب 4 

رگیدکی اب  هلماعم  رد  رانید  مهرد و  فلتخم  عاونا  يواست  موزل  717باب 5 

يواست مدع  تروص  رد  رانیدو  مهرد  ۀلماعم  تیفیک  717باب 6 

سکعرب مهرد و  هب  همذ  رد  رانید  لیدبت  مکح  719باب 7 

راکبلط يوس  زا  بلط  لیدبت  تساوخرد  مکح  720باب 8 

صلاخان صقان و  ياهمهرد  اب  هلماعم  مکح  721باب 9 

هرسان مهرد  هب  هرس  مهرد  لیدبت  زاوج  722باب 10 

صلاخ هرقن  اب  مهرد  ۀلماعم  مکح  723باب 11 

تسین مولعم  نآ  یصلاخان  رادقم  هک  صلاخان  رانید  مهرد و  هلماعم  مکح  723باب 12 

 ... تسا و هدش  رانید  نداد  يازا  رد  مهرد  تساوخرد  يو  زا  هک  یسک  تخادرپ  مکح  724باب 13 

رگید نیمزرس  رد  تخادرپزاب  طرش  هب  مهرد  نداد  ضرق  زاوج  724باب 14 

هدش هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفا  قنور  زا  مکح  725باب 15 

فرص عیب  سلجم  رد  ضباقت  تحص  طرش  725باب 16 

مهرد عیاب  هب  رانید  ضوع  هب  مهرد  رادیرخ  رتشیب  تخادرپ  مکح  728باب 17 
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راکبلط اب  هیوست  زا  لبق  مهرد  ای  رانید  تمیق  رییغت  مکح  729باب 18 

فرص رد  رایخ  طارتشا  زاوج  730باب 19 

یفارص زا  هّمذ  لها  نتشادزاب  730باب 20 

تعارز ناتخرد و  اههویم ، عیب  ياهباب  متفه : 731شخب 

نآ زا  رذگهر  ندروخ  هویم و  ۀلماعم  مکح  731باب 1 

نآ زا  یشخب  ندیسر  تروص  رد  غاب  لوصحم  شورف  زاوج  735باب 2 

شمشک اب  روگنا  امرخ و  اب  تخرد  يامرخ  ۀلماعم  زاوج  736باب 3 

نآ مدنگ  اب  نیمز  مدنگ و  اب  تشک  ۀلماعم  ایارع و  هنبازم و  هلقاحم و  ۀلماعم  مکح  738باب 4 

ار رگید  کیرش  لوصحم  ناکیرش  زا  یکی  ندیرخ  زاوج  740باب 5 

نآ زا  يرادقم  يانثتسا  هب  لوصحم  شورف  زاوج  741باب 6 

نآ ضبق  زا  لبق  يرتشم  طسوت  هویم  شورف  مکح  742باب 7 

نداد هشوخ  زا  شیپ  تعارز  ۀلماعم  زاوج  742باب 8 

نآ ياهب  تخادرپ  لیوحت و  زا  شیپ  هویم  شورف  مکح  744باب 9 

تسا هدشن  راکشآ  زونه  هک  ياهویم  دیرخ  يارب  نمث  تخادرپ  مکح  744باب 10 

کلم بحاص  هب  دراد  يرگید  کلم  رد  ناسنا  هک  یلخن  نتخورف  بابحتسا  745باب 11 

فلس ياهباب  مهن : 748شخب 

شورفشیپ رد  نآ  تدم  الاک و  ياهیگژیو  نایب  طرش  748باب 1 

دیرخشیپ رد  الاک  یجیردت  نتفرگ  لیوحت  زاوج  751باب 2 

لیوحت ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  يارب  طرش  دوجو  752باب 3 

هدش شورفشیپ  يالاک  همه  لیوحت  رب  هدنشورف  تردق  مدع  ضرف  مکح  753باب 4 

الاک هلیسو  هب  الاک  دیرخشیپ  مکح  753باب 5 

( نْیِد  ) بلط نداد  رارق  نمث  اب  دیرخشیپ  مکح  754باب 6 

نیفرط یضارت  اب  رتمک و ...  ای  رتدایز  تروص  هب  هدش  دیرخشیپ  سنج  تفایرد  زاوج  754باب 7 

لیوحت ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  ندش  بایان  مکح  756باب 8 
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يو بلط  لباقم  رد  هدنشورف  هب  الاک  نتخورف  مکح  758باب 9 

نیعم ۀعرزم  لوصحم  دیرخ  شیپ  مکح  759باب 10 

شورفشیپ رد  ماو  ندرک  طرش  مکح  760باب 11 

ضرق نید و  ياهباب  مراهچ : 760لصف 

راکهدب یفیلکت  مکح  760باب 1 

اههدیسر نارود  هب  هزات  زا  ندرک  ضرق  تهارک  نارگید و  قوقح  نتشادزاب  میرحت  766باب 2 

نآ شاداپ  نمؤم و  هب  نداد  ضرق  مکح  767باب 3 

 ... ودرگ و روطنیمه  کچوک و  نان  تخادرپ  گرزبنان و  نتفرگ  ضرق  زاوج  771باب 4 

شتآ کمن و  هناخ ، لیاسو  نان ، ریمخ ، ندادن  ضرق  مکح  771باب 5 

نآ نتشون  ماو و  رب  نتفرگ  هاوگ  772باب 6 

ناوت تروص  رد  یهدب  تخادرپ  بوجو  773باب 7 

تردق مدع  ضرف  رد  یهدب  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  775باب 8 

یهدب تخادرپ  زا  هدننک  يراددوخ  مکح  یتسدگنت و  ضرف  رد  وکین  ّدر  يرگناوت و  ضرف  رد  ریخأت  تمرح  هبلاطم و  اب  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 9 

يو نتفای  يارب  شالت  راکبلط و  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  778باب 10 

یهدب تخادرپ  يارب  شالت  بوجو  تسدگنت و  راکهدب  هب  نداد  تلهم  بوجو  780باب 11 

ناراکهدب مهس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رب  ناتسدگنت  یهدب  تخادرپ  بوجو  784باب 12 

یهدب تخادرپ  ياهءانثتسا  787باب 13 

راکهدب كاروخ  تیفیک  789باب 14 

تّیم یهدب  رب  نفک  ياهب  مدقت  789باب 15 

راکهدب زا  بلط  تساوخرد  تهارک  790باب 16 

باسحدب راکهدب  لام  زا  قح  نتشادرب  راکهدب و  لام  زا  ندیماشآ  ندروخ و  مکح  791باب 17 

هدش هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفاقنور  زا  مکح  مرح و  رد  هبلاطم  تهارک  791باب 18 

هدنز هدرم و  یهدب  ندیشخب  بابحتسا  792باب 19 

گرم لاح  رد  ناسنا  تیم و  یهدب  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  794باب 20 
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شاهید زا  سلفم  لوتقم  یهدب  تخادرپ  بوجو  796باب 21 

تّیم تابلاطم  نوید و  ندش  ّلاح  796باب 22 

ضرق دقع  نمض  نآ  طارتشا  نودب  راکبلط  يوس  زا  رگید  عفانم  هیده و  شریذپ  زاوج  797باب 23 

یهدب ياجهب  یکاروخ  داوم  تخادرپ  رتبوغرم و  رتشیب و  رادقم  هب  یهدب  تخادرپ  زاوج  800باب 24 

هیقب تدم  شیازفا  اب  نآ  زا  یشخب  ندرک  دقن  نآ و  شهاک  اب  یهدب  ندرک  دقن  زاوج  800باب 25 

يراتفرگ ندش  فرطرب  نید و  يادا  ياهاعد  بابحتسا  801باب 26 

كوخ بارش و  ياهب  زا  یهدب  تخادرپ  زاوج  803باب 27 

كرتشم بلط  میسقت  مکح  804باب 28 

نانآ توف  زا  دعب  هژیو  هب  ردام  ردپ و  یهدب  تخادرپ  بابحتسا  805باب 29 

نآ زا  رتمک  اب  نید  ۀلماعم  مکح  نید و  اب  نید  ۀلماعم  زاوج  مدع  « 1  » 806باب 31

نهر ياهباب  مجنپ : 806لصف 

هیسن ۀلماعم  رد  نتفرگ  نهر  نداد و  نهر  مکح  806باب 1 

یهدب زا  نآ  ندوب  رتمک  زاوج  نوگانوگ و  سانجا  نهر  زاوج  ضبق و  رب  نهر  فقوت  808باب 2 

هدش هتشاذگ  نهر  هب  يالاک  زا  ندرک  هدافتسا  مکح  809باب 3 

نهر عفانم  تیکلام  مکح  810باب 4 

«1  » هدش هتشاذگ  نهر  هب  ِناویح  ای  زینک  ندش  رادهچب  مکح  811باب 5 

شاهنیزه نآ و  رب  ندش  راوس  هدش و  هتشاذگ  نهر  ناویح  ریش  مکح  811باب 6 

نهر شورف  مکح  811باب 7 

نهر لام  فلت  مکح  812باب 8 

هدنریگ نهر  یهاتوک  اب  نهر  ندش  فلت  مکح  815باب 9 

نهار دزن  نهر  ندش  فلت  مکح  816باب 10 -

نهترم طسوت  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  لام  دیرخ  زاوج  816باب 11 

يزیچ ندوب  هعیدو  ای  ندوب  نهر  رد  فالتخا  تسا و  هدش  هتفرگ  نهر  هب  شربارب  رد  هک  یلام  رد  فالتخا  مکح  816باب 12 

نهار توف  زا  سپ  نهر  ماکحا  818باب 13 
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يو نذا  نودب  يرگید  لام  نتشاذگ  نهر  هب  مکح  819باب 14 

رجح ياهباب  مشش : 819لصف 

هناوید هیفس و  ریغص و  ندوب  روجحم  819باب 1 

سلفم لاوما  رد  شیوخ  لام  نیع  هب  تبسن  راکبلط  مّدقت  قح  « 1  » 822باب 3

ناراکبلط نیب  سلفم  لاوما  میسقت  ندش و  سلفم  مکح  823باب 4 

سلفم مکح  راکهدب و  تشادزاب  824باب 5 

سلفم جاودزا  مکح  825باب 6 

نآ ياهب  تخادرپ  سلفم  سیلفت  زا  دعب  هبراضم  نْیِد و  مکح  825باب 7 

سلفم تافرصت  826باب 8 

هلاوح تلافک و  نامض و  ياهباب  متفه : 826لصف 

راکبلط يوس  زا  نماض  تساوخرد  زاوج  826باب 1 

نارگید قوقح  نتفرگ  هدهع  هب  ندش و  لیفک  تهارک  827باب 2 

وا یهدب  تخادرپ  مدع  ای  لوفکم  راضحا  مدع  تروص  رد  لیفک  مکح  828باب 3 

لوفکم راضحا  ای  یهدب  تخادرپ  هب  لیفک  دهعت  مکح  828باب 4 

دودح رد  تلافک  شریذپ  مدع  829باب 5 

لتاق نداد  يرارف  مکح  829باب 6 

تیم بلط  زا  ار  رگید  یخرب  مهس  هثرو  زا  یخرب  تلافک  مکح  829باب 7 

تسا هتخادرپ  نماض  هک  هچنآ  زا  شیب  هنع  نومضم  تخادرپ  موزل  مدع  830باب 8 

هنع نومضم  هب  نماض  عوجر  830باب 9 

یهدب زا  رتشیب  یلام  تخادرپ  هب  دهعت  مکح  831باب 10 

هدش هداد  هلاوح  طسوت  رانید  ياجهب  مهرد  نتفرگ  مکح  831باب 11 

هلاوح زا  سپ  هدنهد  هلاوح  هب  هدش  هداد  هلاوح  هعجارم  مدع  مکح  831باب 12 

نارگید راک  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  832باب 13 

ناشدوخ زا  رفن و  کی  زا  رفن  ود  تلافک  مکح  832باب 14 
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تراجت رد  نوذأم  دبع  ندش  لیفک  مکح  832باب 15 

تاکرتشم تاهبتشم و  مکح  حلص و  ياهباب  متشه : 833لصف 

حلص زاوج  833باب 1 

مدرم نایم  نداد  یتشآ  حلص و  تلیضف  833باب 2 

طباور ندرک  هریت  رد  نتفگ  تسار  حلص و  يرارقرب  يارب  نتفگ  غورد  مکح  836باب 3 

يرگید لهج  یکی و  یهاگآ  تروص  رد  هحلاصم  زاوج  مدع  836باب 4 

کیرش ود  حلص  زاوج  837باب 5 

یصوم ناراکبلط  یفوتم و  ناثراو  اب  هحلاصم  مکح  837باب 6 

مدنگ ندرک  درآ  رب  هحلاصم  زاوج  837باب 7 

مهرد ود  رس  رب  رفن  ود  عازن  مکح  837باب 8 

ود ره  يوس  زا  هنّیب  هماقا  يزیچ و  رس  رب  رفن  ود  ياعدا  مکح  838باب 9 

توافتم ياهشزرا  اب  رفن  ود  سنج  ندش  هابتشا  مکح  838باب 10 

رانید کی  رانید و  ود  ندش  طولخم  مکح  838باب 11 

هناخ ود  نایم  راوید  مکح  839باب 12 

هچوک نابایخ و  هب  طوبرم  ماکحا  839باب 13 

كرتشم راوید  هب  طوبرم  ماکحا  840باب 14 

تکرش ياهباب  مهن : 841لصف 

كرتشم لام  نایز  دوس و  مکح  841باب 1 

ءاکرش ماکحا  زا  یشخب  842باب 2 

یعمج هتسد  تروص  هب  ناراذگهعیدو  يوس  زا  هعیدو  نتفرگ  لیوحت  ندرک  طرش  مکح  843باب 3 

بیاغ هناخ  میسقت  ضبق و  زا  لبق  كرتشم  نْید  میسقت  مکح  « 1  » 844باب 5

کلم رد  تکارش  تهارک  844باب 6 

يزور شوخ  ناسنا  اب  تکارش  بابحتسا  844باب 7 

یمذ رفاک  اب  تکارش  تهارک  844باب 8 
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رتش تسوپ  رس و  رد  تکراشم  مکح  845باب 9 

هبراضم ياهباب  مهد : 846لصف 

هبراضم لام  تاکز  مکحو  راذگهیامرس  طورش  زا  لماع  فلخت  زاوج  مدع  هبراضم و  بابحتسا  846باب 1 

هبراضم يارب  رگید  شخب  ضرق و  ناونع  هب  لام  زا  یشخب  نداد  زاوج  848باب 2 

لماع زا  تنامض  مکح  یهاتوک و  تروص  رد  رگم  نامض  نودب  لماع  يارب  دوس  848باب 3 

نید اب  هبراضم  مکح  849باب 4 

هبراضم لماع  هنیزه  850باب 5 

لماع طسوت  لام  بحاص  ِدوس  ِمهس  شیازفا  زاوج  850باب 6 

شاهقالع دروم  درم  هب  ینز  هیامرس  ياطعا  مکح  « 1  » 850باب 8

نآ هب  تیصو  میتی و  لام  اب  هبراضم  مکح  850باب 9 

لماع گرم  زا  سپ  هبراضم  لام  مکح  « 1  » 851باب 11

لماع طسوت  رگید  صخش  هب  هبراضم  لام  ياطعا  مکح  852باب 12 

تّیم لام  رد  رگیدکی  اب  هعیدو  نْید و  هبراضم و  لام  هابتشا  مکح  852باب 13 

تاقاسم هعرازم و  تعارز و  يراکتخرد و  ياهباب  مهدزای : 852لصف 

يراکتخرد بابحتسا  852باب 1 

كاخ نتخیر  زا  شیپ  تخرد  نتشاک  ماگنه  بآ  نتخیر  بابحتسا  855باب 2 

ندیسر لاح  رد  يامرخ  نتشاک  لخن و  حیقلت  بابحتسا  855باب 3 

ردس هویم و  ناتخرد  عطق  مکح  855باب 4 

تعارز يارب  نیمز  ندز  مخش  تعارز و  بابحتسا  856باب 5 

يزرواشک ماگنه  ياهاعد  اهرکذ و  859باب 6 

تاقاسم هعرازم و  ماکحا  طیارش و  860باب 7 

هعرازم رد  تدم  رکذ  863باب 8 

طرش اب  رگم  نیمز  کلام  زا  هنیزه  هعرازم و  لماع  زا  راک  مکح  864باب 9 

نآ شریذپ  رد  لماع  رایتخا  نیمز و  بحاص  يوس  زا  لوصحم  نیمخت  زاوج  864باب 10 
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رجأتسم يوس  زا  يرگید  اب  هعرازم  دادرارق  داقعنا  زاوج  865باب 11 

نآ جارخ  نیمز و  هراجالا  لام  866باب 12 

لماع هدننک و  هراجا  رب  جارخ  ندرک  طرش  زاوج  867باب 13 

اهناسنا هیزج  نتفرگ  هدهع  هب  زاوج  مدع  نیمز و  نتفریذپ  زاوج  869باب 14 

رجأتسم تاقاسم و  هعرازم و  رد  لماع  تاکز  مکح  رادتخرد و  ِنیمز  هراجا  مکح  870باب 15 

تشک زا  سپ  تعارز  رد  ندش  کیرش  زاوج  870باب 16 

هعرازم رد  كرشم  ناملسم و  تکارش  زاوج  871باب 17 

مکاح يوس  زا  جارخ  شیازفا  نیمز و  هراجا  مکح  872باب 18 

نانآ هب  ندرکن  ملظ  نازرواشک و  اب  ارادم  بابحتسا  ندیشک و  يراگیب  زاوج  مدع  872باب 19 

ندش جارخ  لها  نامهم  زور  هس  زاوج  873باب 20 

نیمز ندوب  هعرازم  رد  زرواشک  نیمز و  بحاص  فالتخا  مکح  873باب 21 

نازرواشک شهوکن  874باب 22 

تاوم يایحا  نیمز و  ياهباب  مهدزاود  874لصف 

ایحا هلیسو  هب  هدرم  نیمز  ندش  کلام  مکح  874باب 1 

 ... نیمز و نتشاذگ  لطعم  لاس  هس  مکح  876باب 2 

نارگید هب  قلعتم  هبورخم  نیمز  ندرک  دابآ  مکح  877باب 3 

یماظن هبلغ  اب  هدش  حتف  ياهنیمز  تیکلام  877باب 4 

 ... دشابن و یصخش  کلم  هک  يرازفلع  شتآ و  بآ و  تیکلام  878باب 5 

بالیس اب  يرایبآ  مکح  879باب 6 

يرگید تانق  کیدزن  تانق  رفح  همشچ و  بآ  ریسم  رییغت  مکح  880باب 7 

رهن همشچ و  هاچ و  میرح  881باب 8 

نارگید کلم  رد  امرخ  تخرد  میرح  882باب 9 

نارگید کلم  رد  لخن  کلام  يوس  زا  ندناسر  نایز  زاوج  مدع  882باب 10 

نارگید هناخ  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاجا  مکح  885باب 11 
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هچوک رد  بالضاف  نادوان و  نکلاب و  ندرک  نوریب  مکح  885باب 12 

( هدش ادیپ  لاوما   ) هطقل ياهباب  مهدزیس  886لصف 

هدش ادیپ  لام  اب  دروخرب  تیفیک  887باب 1 

هدش ادیپ  لام  مکح  889باب 2 

ناسنا قودنص  لزنم و  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  895باب 3 

هدش نفد  لام  ندرک  ادیپ  مکح  895باب 4 

ناویح مکش  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  « 1  » 896باب 6

ایرد زا  هدش  قرغ  ياهیتشک  لاوما  نتفرگ  مکح  899باب 7 

دزادرپیمن شیوجتسج  هب  یسک  هک  ییاهزیچ  ندش  ادیپ  زاوج  900باب 8 

تسا هدرک  حابم  شبحاص  مینادیم  هچنآ  رتش و  اپراهچ ، دنفسوگ ، نتفای  مکح  900باب 9 

هار رد  اذغ  اب  هرفس  نتفای  مکح  902باب 10 

ترجا نتفرگرب  لام  هدنبای  هدارا  مکح  « 1  » 903باب 13

لام هدنبای  طسوت  ترجا  نتفرگ  میمصت  903باب 14 

هدش ادیپ  سنج  شورف  دیرخ و  مکح  « 1  » 903باب 16

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  طسوت  هدشمگ  تاناویح  يارب  ياهلیوط  نتخاس  904باب 17 

یهار رس  هچب  ندرب  ثرا  مکح  904باب 18 

هعیدو ياهباب  مهدراهچ : 904لصف 

نهر هعید و  ندوب و  یناما  904باب 1 

تناما زا  ندرک  ضرق  مکح  906باب 2 

دزد هلیسو  هب  لام  نتشاذگ  تناما  شدوس و  اب  نآ  تخادرپ  نآ و  راکنا  زا  سپ  تناما  هب  فارتعا  مکح  906باب 3 

فلت زا  سپ  لام  ندوب  ماو  ندوب و  هعیدو  رد  فالتخا  مکح  907باب 4 

دمتعم ریغ  لام و  هدننکهابت  نئاخ و  نداد  رارق  نیما  مکح  907باب 5 

هیفس راوخبارش و  نداد  رارق  نیما  مکح  908باب 6 

تنایخ تمرح  راکهبت و  راکوکین و  هب  تناما  ّدر  بوجو  911باب 7 
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تناما نداد  سپ  زاب  رد  فالتخا  مکح  923باب 8 

هدرب كدوک و  دزن  تناما  ندرپس  مکح  923باب 9 

قیقع يرتشگنا  اب  تناما  رب  ندز  رهم  مکح  924باب 10 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  924ذخآم و 

تاعوضوم 930تسرهف 

راهچ تسیب و  944دلج 

944هراشا

[ اهراتفگشیپ ]944

رشان 944نخس 

يراصتخا ياههناشن  945دادعا و 

[ رابتلیعامسا دمحا  مجرتم  ي   ] 946همدقم

946هراشا

يدابع ریغ  يدابع و  946يدهعت 

مرج يوعد و  تابثا  946هلدا 

هقف 947شزرو و 

دلج 24 عبانم  اب  947ییانشآ 

947هراشا

لوا 947نرق 

مود 947نرق 

موس 947نرق 

مراهچ 948نرق 

مجنپ 948نرق 

مشش 949نرق 

متفه 949نرق 
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مهن 949نرق 

مهد 949نرق 

مهدزاود 950نرق 

مهدراهچ 950نرق 

دلج 24 هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  نافلوم  اب  950ییانشآ 

950هراشا

موس 950نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 1950

283 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 2951

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 3951

مراهچ 952نرق 

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 4952

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 5952

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 6953

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 7954

346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  - 8954

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 9955

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 10955

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 11956

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 12956

)؟-؟(  هبعش نبا  - 13957

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 14957

مجنپ 958نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 15958
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413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 16959

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 17959

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 18960

مشش 961نرق 

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 19961

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 20961

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 21962

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 22962

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 23962

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 24963

)؟-؟(  يریعش نیدلاجات  - 25963

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 26964

متفه 964نرق 

( متفه نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  - 27964

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 28965

693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 29965

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 30965

مهن 966نرق 

841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  - 31966

مهد 966نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 32966

مهدزاود 967نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 33968

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 34968
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مهدراهچ 969نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 35969

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 36970

راذتعا 972رکشت و 

قیقحت ذخآم  972عبانم و 

هیراع باوبا  مهدزناپ : 973لصف 

رفاک زا  نتفرگ  هیراع  مکح  نآ و  ندوب  یناما  هیراع و  بابحتسا  973باب 1 

کلام هزاجا  نودب  نتفرگ  هیراع  مکح  977باب 2 

شکلام هزاجا  نودب  هیراع  نتشاذگ  نهر  مکح  978باب 3 

هیراع تیکلام  978باب 4 

کلام طسوت  هیراع  نتفرگ  سپ  مکح  978باب 5 

هراجا باوبا  مهدزناش : 979لصف 

هراجا دقع  عوضوم  979باب 1 

ناسنا ندش  ریجا  تهارک  979باب 2 

هعمج زامن  رد  يو  روضح  زا  يریگولج  ترجا و  نییعت  نودب  ریجا  نتفرگ  راک  هب  تهارک  982باب 3 

راک ماجنا  زا  شیپ  ترجا  نتفرگ  هراجا و  رد  ندرک  طرش  شقرع و  ندش  کشخ  زا  شیپ  رگراک  دزم  تخادرپ  بابحتسا  983باب 4 

لاملاتیب يروآعمج  يارب  نتفرگ  دزم  زاوج  983باب 5 

رگراک دزم  نتخادرپن  تمرح  983باب 6 

ار ریجا  ترجا  رجأتسم  تنامض  986باب 7 

ناویح هراجا  رد  دوجوم  هب  رجأتسم  دهعت  987باب 8 

هراجا دقع  موزل  987باب 9 

وا هزاجا  اب  رجأتسم  ریغ  يارب  ریجا  ندرک  تراجت  زاوج  987باب 10 

ریجا مامح  سابل و  هنیزه  رگید و  صخش  طسوت  ریجا  هنیزه  تخادرپ  مکح  987باب 11 

ریجا طسوت  هراجا  تدم  رد  راک  ماجنا  مدع  ياهیارک و  بکرم  ندنام  هار  رد  مکح  988باب 12 
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هدرب فالتا  تنامض  ریجا و  هدرب  طرش  989باب 13 

ناوراک يارب  ظفاحم  ندرک  هراجا  مکح  989باب 14 

نیعم ترجا  ربارب  رد  نیعم  تدم  يارب  دنزرف  نداد  هراجا  مکح  989باب 15 

اهراک رد  يراکمکحم  نارگید و  هب  نآ  ندرک  راذگاو  راک و  نتفریذپ  مکح  990باب 16 

هدش هراجا  غلبم  زا  رتشیب  هب  رگراک  ياهراجا و  یتشک  نیمز ، هناخ ، بایسآ ، نداد  هراجا  مکح  991باب 17 

دادرارق رادقم  هب  هاچ  رفح  زا  ریجا  ندش  ناوتان  مکح  994باب 18 

نامز فالتخا  ساسا  رب  ترجا  فالتخا  994باب 19 

يرگید ندشن  راوس  طرش  هب  ناویح  هراجا  مکح  994باب 20 

رجأتسم کلام و  فالتخا  هراجا و  ریسم  ریغ  رد  بکرم  زا  هدافتسا  مکح  995باب 21 

کلام هزاجا  نودب  ياهراجا  نیمز  رد  يزاسنامتخاس  يراکتخرد و  يزرواشک و  مکح  تشک و  مدع  تشک و  تروص  رد  يزرواشک  نیمز  هراجا  تخادرپ  موزل  باب 22 

رجوم هب  ياهراجا  لام  نداد  هراجا  زاوج  997باب 23 

کلام طسوت  هدش  هداد  هراجا  لام  شورف  مکح  997باب 24 

رجوم ای  رجأتسم  گرم  هراجا و  998باب 25 

وج مدنگ و  هب  لوصحم و  زا  یشخب  هب  هرقن و  الط و  هب  تعارز  يارب  نیمز  هراجا  مکح  999باب 26 

ادخان يوس  زا  یتشک  راب  تنامض  زاوج  999باب 27 

یمامح تنامض  999باب 28 

اهنآ طیرفت  ضرف  رد  ربراب و ...  هدنهدهیارک و  رادرتش و  ناولم و  تنامض  توبث  1000باب 29 

نانآ ندرک  ادرف  زورما و  مکح  دننکیم و  دساف  ار  نآ  یلو  دنریگیم  دزم  يزیچ  حالصا  يارب  هک  یناسک  تنامض  1002باب 30 

نآ نمض  طرش  هراجا و  دقع  ندوب  یناما  1005باب 31 

دنکیم یگدنز  رگید  یقاتا  رد  هک  اهنت  نز  کی  لزنم  زا  یقاتا  هراجا  مکح  1006باب 32 

رگید هناخ  تنوکس  لباقم  رد  ياهناخ  رد  تنوکس  الاک و  اب  هناخ  هیارک  مکح  1006باب 33 

هناهام تروص  هب  هناخ  هیارک  زاوج  1006باب 34 

نآ ندش  ناریو  ای  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  نتخیرورف  مکح  1007باب 35 

ياهیارک هناخ  هزاغم و  زا  هدافتسا  تیفیک  1007باب 36 
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رجوم رجأتسم و  نایم  فالتخا  مکح  1007باب 37 

هیارک رد  رایخ  بوجو  1008باب 38 

هناخبحاص طسوت  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  لاغشا  مکح  1008باب 39 -

ياهیارک ناویح  ای  یتشک  اب  مارح  ياهزیچ  لمح  مکح  1008باب 40 

زور دنچ  تدم  هب  نآ  نتشاد  هگن  زور و  کی  يارب  ناویح  هیارک  مکح  1008باب 41 

رتشیب هنامیپ  هب  درآ  تخادرپ  طرش  هب  نابایسآ  هب  مدنگ  لیوحت  مکح  1009باب 42 

یبصغ هدرب  نداد  هراجا  مکح  1009باب 43 

هلاعج باوبا  مهدفه : 1009لصف 

 ... ندیگنج و يراسمس ، یلالد ، تکارش ، شزومآ ، رب  هلاعج  زاوج  1009باب 1 

يرارف هدرب  هدشمگ و  نتفای  يارب  نتفرگ  ترجا  مکح  1010باب 2 

درگنابایب برع  هلاعج  مکح  1010باب 3 

تلاکو باوبا  مهدجه : 1010لصف 

ندش رانکرب  زا  لیکو  یهاگآ  ات  تلاکو  ياقب  تالماعم و  قالط ، جاودزا ، رد  تلاکو  زاوج  1010باب 1 -

درم يوس  زا  جاودزا  رد  تلاکو  راکنا  مکح  1012باب 2 

دهد رهوش  ار  وا  يراکبیرف  اب  هک  بویعم  نز  یلو  زا  هیرهم  نتفرگ  سپ  1012باب 3 

شدوخ يارب  ار  وا  نز ، لیکو  ندروآرد  جاودزا  هب  مکح  1012باب 4 

شردپ طسوت  نز  هیرهم  نتفرگ  مکح  1013باب 5 

لیکو تنایخ  میرحت  1013باب 6 

دروم کی  رد  رفن  ود  تلاکو  لیکو و  نتخورف  نارگ  نازرا و  مکح  1013باب 7 

وا هداتسرف  هب  ار  لکوم  لام  لیکو  تخادرپ  مکح  1014باب 8 

بصغ باوبا  مهدزون : 1014لصف 

شبحاص هب  لام  لیوحت  بوجو  بصغ و  تمرح  1014باب 1 

يرگید نیمز  رد  يراک  تخرد  تعارز و  مکح  1016باب 2 

یبصغ نیمز  رد  يزاسنامتخاس  مکح  1017باب 3 
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یبصغ زینک  زا  ندش  راددنزرف  مکح  1018باب 4 

نآ کلام  طسوت  لام  نتفرگ  مکح  1018باب 5 

ناویح بصغ  مکح  1018باب 6 

نآ ندیرخ  یبصغ و  لام  رد  فرصت  میرحت  1019باب 7 

نآ زا  نتساک  ای  یبصغ  لام  رب  ندوزفا  مکح  1019باب 8 

ناهایگ شیور  رب  متس  ملظ و  ریثأت  1019باب 9 

رهن ای  هاچ  ندرک  رپ  هناخ و  ندرک  ناریو  تشک و  ندرک  دوبان  تخرد و  عطق  ماد و  نتشک  مکح  1019باب 10 

هعفُش باوبا  متسیب : 1020لصف 

نآ دروم  هعفُش و  قحتسم  1020باب 1 

هناخ نداد  رارق  هیرهم  مکح  دوش و  هدیرخ  رهاوج  الاک و  هدرب و  اب  هک  هاگنآ  هناخ  رد  هعفُش  توبث  مدع  1025باب 2 

لوپ ندرک  مهارف  يارب  کیرش  تصرف  1025باب 3 

هعفُش هب  ذخا  زا  شیپ  لام  زا  یشخب  ندش  فلت  مکح  1025باب 4 

هلماعم زا  شیپ  هعفُش  قح  ندرک  طقاس  مکح  1025باب 5 

هعفُش رد  یناسرنایز  نایز و  هدشمیسقت و  لام  هارمه  عاشم  هلماعم  رد  هعفُش  قح  1026باب 6 

يرتشم طسوت  یعقاو  تمیق  زا  رتشیب  تفایرد  مکح  1026باب 7 

يرتشم هب  هدنشورف  فیفخت  مکح  1026باب 8 

هعفُش هب  ذخا  زا  کیرش  عوجر  مکح  1026باب 9 

هعفُش تدم  رد  یپردیپ  تالماعم  مکح  1026باب 10 

هناخ ياهب  رد  کیرش  يرتشم و  فالتخا  1026باب 11 

دنک تلالد  هلماعم  شریذپ  رب  هچنآ  هلیسو  هب  نآ  طوقس  هلماعم و  عوقو  درجم  هب  هعفُش  توبث  1027باب 12 

هفوقوم نیمز  نامتخاس  هب  تبسن  هعفُش  قح  1027باب 13 

هعفُش قح  ندیسر  ثرا  هب  مکح  1028باب 14 

نیمز هناخ و  هیاسمه  ّقح  1028باب 15 

تاقدص فقو و  باوبا  مکی : تسیب و  1028لصف 
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باحصا مالسلا و  مهیلع  ناماما  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاقدص  نایب  تاقدص و  فقو و  بابحتسا  1028باب 1 

هفوقوم لام  هب  زاین  تروص  رد  نارگید  زا  رتراوازس  ار  شدوخ  فقاو  نداد  رارق  فقو و  رد  فقاو  فرصت  زاوج  مدع  1037باب 2 

اهنآ کلمت  هقدص و  فقو و  رد  عوجر  مکح  1038باب 3 

فقو رد  رارمتسا  مهیلع و  فوقوم  نییعت  طارتشا  1042باب 4 

لیوحت میسقت و  زا  شیپ  هقدص  عاشم و  کلِم  فقو  زاوج  1042باب 5 

دجسم رب  فقو  مکح  نآ و  رییغت  تمرح  فقو و  هب  لمع  بوجو  1044باب 6 

دناهدنکارپ فلتخم  ياهنیمزرس  رد  هک  یهورگ  رب  نیمز  فقو  مکح  1044باب 7 

فقو شورف  مکح  1044باب 8 

نآ نداد  لیوحت  زا  شیپ  هداد  هقدص  هک  يزینک  اب  شزیمآ  مکح  1046باب 9 

دنزرف هب  هقدص  رد  نارگید  ندرک  کیرش  مکح  1046باب 10 

غلابان نداد  هقدص  مکح  1047باب 11 

رهوش هزاجا  نودب  نز  ششخب  نداد و  هقدص  مکح  1048باب 12 

تاداس هب  نداد  هقدص  زاوج  1049باب 13 

سبح �ینکُس و  باوبا  مود : تسیب و  1049لصف 

نمؤم هب  نداد  تنوکس  بابحتسا  1049باب 1 

نآ طیارش  هب  ینکس  ندوب  هتسباو  1050باب 2 

دنک توف  مه  کلام  دوش و  هداد  رارق  شتایح  نارود  رد  وا  يارب  ینکس  قح  هک  یسک  مکح  1051باب 3 

کلام گرم  اب  تدم  ِنودب  ِسبح  ینکس و  نالطب  1052باب 4 

تسا هدش  فقو  یسک  هب  تمدخ  يارب  هک  ياهدرب  رارف  مکح  1053باب 5 

هبه باوبا  موس : تسیب و  1053لصف 

ناگتسب هژیو  هب  نانمؤم و  يارب  نآ  بابحتسا  مارح ، ریغ  رد  هبه  زاوج  1053باب 1 

نید ۀبه  رد  عوجر  قح  1054باب 2 

راکهدب هب  سپس  دنزرف و  هب  بلط  ندیشخب  مکح  1055باب 3 

نادنزرف نارسمه و  نایم  نتشاذگ  قرف  زاوج  1055باب 4 
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عاشم لام  ۀبه  زاوج  1056باب 5 

شرهوش هزاجا  نودب  نز  ۀبه  هبه و  رد  عوجر  مکح  1056باب 6 

هلحن هبه و  رد  عوجر  مکح  1057باب 7 

هبوهوم لام  دوجو  تروص  رد  هبه  رد  عوجر  مکح  1060باب 8 

ضّوعم هبه  رد  عوجر  زاوج  مدع  1060باب 9 

هل بوهوم  گرم  زا  سپ  ار  شاهبه  بهاو ، ندرب  ثرا  مکح  1061باب 10 

دوخ ششخب  زا  دنوادخ  تشگزاب  مدع  1061باب 11 

( يزادناریت هقباسم و   ) هیامر قبس و  باوبا  مراهچ : تسیب و  1061لصف 

نآ تیبرت  يراوسبسا و  هقباسم  بابحتسا  1061باب 1 

انش يزادناریت و  هقباسم  يزادناریت ، بابحتسا  1063باب 2 

يدنبطرش هقباسم و  زاوج  1065باب 3 

هقباسم رترب  تارفن  هب  هزیاج  تخادرپ  زاوج  1066باب 4 

درگنابایب برع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نتفرگ  یتشک  1067باب 5 

يزابهدنرپ و  « 1  » یحادم يزاب  1068باب 6 

تیصو باوبا  مجنپ : تسیب و  1068لصف 

نآ ماجنا  تیفیک  تیمک و  تیصو ، ماکحا  1068باب 1 

تاکز ياهیتساک  هدننکلماک  تیصو ، 1076باب 2 

ثلث هب  تیصو  زا  لوتقم  هید  موسکی  ندمآ  باسح  هب  مکح  1076باب 3 

ثلث زا  يرگید  هنیزه  نیمات  هب  تیصو  مکح  1077باب 4 

ثلث زا  شیب  هب  تیصو  مکح  1077باب 5 

یصوم تایح  نامز  تیصو  هرابرد  ناثراو  هزاجا  مکح  1082باب 6 

ثراو نودب  ِناسنا  ِتیصو  زاوج  1082باب 7 

توف هب  رجنم  يرامیب  رد  زجنم  تافرصت  مکح  « 1  » 1083باب 11

تیصو رییغت  مکح  1084باب 12 
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ثراو يارب  تیصو  زاوج  1086باب 13 

تیصو تابثا  ّهلدا  1088باب 14 

یّمذ دهاش  ود  هب  تبسن  تّیم  ّیلو  کش  مکح  1091باب 15 

وگتسار ناملسم  رفن  کی  تداهش  اب  تیصو  تابثا  1092باب 16 

تیصو رد  نز  تداهش  مکح  1093باب 17 

شبحاص زا  زینک  ندوب  رادراب  دوخ و  يدازآ  دروم  رد  هدرب  ود  ياعدا  مکح  1094باب 18 

نتشون هراشا و  اب  تیصو  زاوج  1094باب 19 

غلابان غلاب و  نداد  رارق  یصو  مکح  1097باب 20 

تیصو ماجنا  یصو و  ود  1098باب 21 

دنزرف يوس  زا  ردپ  تیصو  شریذپ  بوجو  1098باب 22 

راوخبارش نز و  نداد  رارق  یصو  مکح  1099باب 23 

بیاغ رضاح و  نداد  رارق  یصو  مکح  1100باب 24 

هدننک یشکدوخ  تیصو  مکح  1101باب 25 

ثاریم رب  تیصو  تیصو و  رب  یهدب  ندوب  مدقم  مکح  1101باب 26 

لام لصا  زا  تاکز  هب  تیصو  جارخا  1103باب 27 

جح هب  تیصو  مکح  تیصو و  تروص  رد  ثلث  زا  بحتسم  جح  لام و  لصا  زا  مالسالا  ۀجح  جارخا  بوجو  1103باب 28 

يرامیب زا  يدوبهب  تروص  رد  دوخ  تیصو  هب  لمع  بابحتسا  « 1  » 1104باب 34

لام زا  ءزج  کی  هب  تیصو  مکح  1104باب 35 

یمیدق ياههدرب  ندرک  دازآ  هب  تیصو  لام و  زا  مهس  کی  هب  تیصو  مکح  1108باب 36 

ناگیاسمه يارب  تیصو  لام و  زا  يزیچ  هب  تیصو  مکح  1109باب 37 

نآ هب  تیصو  رد  ریشمش  تالآ  رویز  فالغ و  مکح  1109باب 38 

نآ مدنگ  یتشک و  هب  تیصو  نآ و  لخاد  لام  قودنص و  هب  تیصو  مکح  1110باب 39 

لیلق لمجم و  هب  تیصو  دراد و  تسود  یصو  هک  یغلبم  هب  تیصو  مکح  1110باب 40 

دنزرف يارب  رارقاو  دنزرف  مهس  هزادنا  هب  هون  يارب  تیصو  مکح  1111باب 41 
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ییاد ومع و  يارب  تیصو  مکح  1111باب 42 

فرصم دروم  نییعت  نودب  یصخش  يارب  تیصو  ناگتسب و  يارب  تیصو  مکح  1112باب 43 

دشاب محر  عطاق  دنچره  ناگتسب  يارب  تیصو  بابحتسا  1112باب 44 

مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يارب  تیصو  مکح  « 1  » 1114باب 50

ثراو ریغ  يارب  تیصو  مکح  1114باب 51 

ثاریم زا  دنزرف  ندرک  مورحم  مکح  1114باب 52 

نآ نارئاز  هب  هبعک  يارب  هدش  تیصو  لام  تخادرپ  مکح  1115باب 53 

هقدص جح و  قتع ، يارب  هدش  تیصو  لام  ندوبن  یفاک  مکح  1115باب 54 

ادخ هار  رد  تیصو  مکح  1117باب 55 

نادنمزاین نایم  رد  لام  فرص  هب  یسوجم  تیصو  مکح  1118باب 56 

یمذ يارب  یمذ  ناملسم و  تیصو  زاوج  1119باب 57 

یصو هب  تیصو  فرصم  ندش  راذگاو  زاوج  1120باب 58 

نییعت نودب  ياهدرب  ندرک  دازآ  ياهدرب و  ندوب  دنزرف  هب  تیصو  مکح  1120باب 59 

نتفرگ لیوحت  زا  شیپ  ای  یّصوم 
�

زا  شیپ  هل�یّصوم  گرم  1121باب 60 

تیصو رییغت  مکح  1122باب 61 

ناراکبلط يارب  یصو  تنامض  مکح  1125باب 62 

میتی لام  اب  یصو  تراجت  مکح  1126باب 63 

دشر ماگنه  نآ  تخادرپ  موزل  دشر و  غولب و  هلحرم  هب  ندیسر  زا  شیپ  میتی  لام  تخادرپ  زاوج  مدع  1126باب 64 

یصو طسوت  تیصو  ندش  شومارف  مکح  1128باب 65 

یصو طسوت  هدیازم  هلیسو  هب  تیم  لام  دیرخ  زاوج  1129باب 66 

یصو هب  یصوم  يوس  زا  میتی  لام  اب  هبراضم  هزاجا  1129باب 67 

یصو طسوت  یصوم  زا  بلط  ياعّدا  مکح  1130باب 68 

يو نتفرگ  ترجا  یصو و  ِیصو  مکح  1130باب 69 

وا يایاصو  ماجنا  يارب  تیم  ِلام  تیافک  مدع  1130باب 70 
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شدوخ يارب  ناسنا  ندوب  یصو  بابحتسا  1131باب 71 

گرم زا  سپ  رسمه  هقفن  دازام  مکح  1131باب 72 

هناوید هیفس و  غلابان ، تیصو  مکح  1131باب 73 

هدرب تیصو  مکح  1132باب 74 

یصو دقاف  مکح  یصو و  تیحالص  بلس  مکح  تیصو و  نودب  ِصخش  لاوما  میسقت  مکح  1133باب 75 

تّیم لاوما  میسقت  روظنم  هب  بیاغ  ۀثرو  يارب  یضاق  بناج  زا  لیکو  نییعت  مکح  1133باب 76 

ینیعم غلبم  اب  هدرب  ود  ندرک  دازآ  هب  تیصو  مکح  1133باب 77 

«1  » رارقا باوبا  مشش : تسیب و  1134لصف 

رارقا زا  سپ  راکنا  ریثأت  مدع  لقاع و  ِغلاب  زا  رارقا  تحص  1134باب 1 

توف زا  لبق  یهدب  هب  رارقا  مکح  1134باب 2 

گرم زا  شیپ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  یلام  هب  رارقا  مکح  1137باب 3 

یهدب ای  قتع  هب  ناثراو  زا  یخرب  رارقا  مکح  1137باب 4 

ندرک هنهرب  ندناسرت و  دیدهت ، سبح ، ماگنه  رارقا  ریثأت  مدع  1139باب 5 

( دنگوس  ) نامْیا باوبا  متفه : تسیب و  1139لصف 

غورد تسار و  دنگوس  یفیلکت  مکح  1139باب 1 

ادخ تشادگرزب  رطاخ  هب  یعدم  يوس  زا  ندادن  دنگوس  بابحتسا  قحيذ و  طسوت  دنگوس  رب  تمارغ  حیجرت  بابحتسا  1147باب 2 

ادخ هب  دنگوس  قیدصت  1148باب 3 

اهدنگوس ماسقا  1148باب 4 

مالسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  زا  يرازیب  هب  دنگوس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  زا  نتسج  يرازیب  تمرح  1149باب 5 

دیوگیم غورد  هب  هک  یلاح  رد  دنادیم » ادخ   » ِنخس نتفگ  مکح  1150باب 6 

شاهژیو ياهمان  ّللا و 
�

ه ریغ  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  1150باب 7 

نآرق زا  ياهروس  نآرق و  راگدرورپ ، هب  دنگوس  مکح  1155باب 8 

ناشتاداقتعا زا  ادخ  ریغ  هب  نارفاک  نداد  دنگوس  مکح  1155باب 9 

اهتوغاط ناکاین و  مَرَح ، هبعک ، هکم ، مارح ، ياههام  ناگراتس ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  1157باب 10 
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« تسا جح  کی  هب  مرحم  دنکن ، نانچ  رگا  : » دیوگب ای  تسا » ینارصن  ای  يدوهی  دنکن ، نانچ  رگا  : » دیوگب یسک  هکنیا  مکح  1158باب 11 

هقدص قتع و  قالط ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  1158باب 12 

ادخ تردق  زا  يرازیب  هب  رگمتس  نداد  دنگوس  زاوج  1162باب 13 

یلوم رهوش و  ردپ ، هزاجا  نودب  هدرب  نز و  دنزرف ، دنگوس  مکح  1165باب 14 

ادخ ینامرفان  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  1166باب 15 

هداوناخ يارب  رازاب  زا  دیرخ  كرت  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  1170باب 16 

هدارا دصق و  نودب  هارکا ، رابجا ، مشخ ، لاح  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  1170باب 17 

نآ ندوب  رتهب  تروص  رد  دنگوس  اب  تفلاخم  مکح  1172باب 18 

هزیکاپ ياهزیچ  كرت  رب  دنگوس  مکح  1173باب 19 

زب کی  تشوگ  ریش و  ندروخن  رب  دنگوس  مکح  1176باب 20 

هدرب ندز  رب  دنگوس  مکح  1176باب 21 

دوخ رب  زینک  رسمه و  ندرک  مارح  مکح  1177باب 22 

ملاظ هن  مولظم  دصق  ساسا  رب  دنگوس  عوقو  مکح  1178باب 23 

یعقاو تین  اب  دنگوس  تقباطم  مکح  1178باب 24 

یهاگآ ساسا  رب  اهنت  نداد  دنگوس  دنگوس و  1178باب 25 

مارح كرت  بجاو و  ماجنا  رب  دنگوس  مکح  1179باب 26 

نآ هرافک  دنگوس و  داقعنا  1179باب 27 

نایز تروص  رد  رهش  زا  نتفرن  نوریب  رب  دنگوس  داقعنا  مدع  1181باب 28 

يراک ماجنا  يارب  نارگید  نداد  مسق  مکح  1181باب 29 

ادخ هب  ناشنداد  دنگوس  ادخ و  هجو  هب  مدرم  زا  کمک  تساوخرد  مکح  1182باب 30 

ملظ ندرک  فرطرب  ای  قح  هب  ندیسر  يارب  عقاو  ریغ  دنگوس  زاوج  1182باب 31 

دنزرف نتشک  هب  دنگوس  مکح  1182باب 32 

مدرم نایم  حالصا  كرت  هب  دنگوس  مکح  1183باب 33 

نتفرن يو  دزن  رهوش و  زا  سپ  ندرکن  جاودزا  هب  نز  دنگوس  مکح  1183باب 34 
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يو هب  زینک  ندیسر  ثرا  هب  همع و  زینک  اب  شزیمآ  كرت  رب  دنگوس  مکح  1184باب 35 

دنگوس ياوتحم  ندرک  شومارف  مکح  1184باب 36 

رگید دراوم  هتشون و  دنگوس و  رد  نتفگ  هللاءاشنا  مکح  1184باب 37 

گنج رد  هلیح  يارب  ناهنپ  روط  هب  ادخ  تیشم  يانثتسا  اراکشآ و  دنگوس  زاوج  1188باب 38 

لیف ندرک  نزو  رب  دنگوس  مکح  1188باب 39 

ندوبن راکهدب  هب  دنگوس  رکنم و  لام  زا  دوخ  قح  نتشادرب  زاوج  1189باب 40 

نآ زا  سپ  نداد و  دنگوس  زا  شیپ  لام  صاقت  مکح  1189باب 41 

غورد دنگوس  نیتسخن  1190باب 42 

مالسلا هیلع  یلع  ياهگنج  رد  روضح  مدع  يارب  يو  هناهب  ناملسم و  صخش  نتشکن  رب  هماسا  دنگوس  1191باب 43 

دهع رذن و  باوبا  متشه : تسیب و  1191لصف 

رذن تحص  طیارش  1191باب 1 

روذنم نییعت  نودب  ندرک  رذن  مکح  1194باب 2 

تشادزاب ساپس و  رذن  مکح  حوجرم و  تیصعم و  رد  رذن  داقعنا  مدع  1195باب 3 

ماد ریغ  زا  هبعک  يارب  هیده  رذن  ینابرق و  رذن  رد  تردق  مدع  1197باب 4 

هداوناخ يارب  هیسن  دیرخ  مدع  رذن  مکح  1197باب 5 

دنزرف ندرک  ینابرق  رذن  مکح  1198باب 6 

هبعک يارب  تشوگ  اذغ و  نداد  هیده  رذن  مکح  1199باب 7 

جح يارب  ینابرق  رذن  مکح  1200باب 8 

یناوتان تروص  رد  هزور  رذن  ای  نیعم  زور  هزور  رذن  لیعامسا و  نادنزرف  زا  ياهدرب  قتع  رذن  جاودزا و  زا  شیپ  جح  رذن  مکح  1200باب 9 

هدننکرذن گرم  ندش و  راددنزرف  تروص  رد  دنزرف  نداتسرف  جح  هب  ای  جح  ماجنا  رذن  مکح  1201باب 10 

ناوارف لام  هب  هقدص  رذن  مکح  1201باب 11 

رذن لحم  زا  تفلاخم  هرقن و  رذن  ياج  هب  الط  تخادرپ  مکح  1203باب 12 

لاوما همه  نداد  هقدص  ةرابرد  ادخ  اب  دهعت  1203باب 13 

هعیش ریغ  هدرب  قتع  رذن  مکح  1204باب 14 
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شکلم زا  نآ  جورخ  نآ و  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  1204باب 15 

دنزرف بلط  يارب  يو  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  1205باب 16 

مه اب  هدرب  يدادعت  ندش  کلام  هدمآرد و  ناسنا  تیکلم  هب  هک  ياهدرب  نیتسخن  قتع  رذن  مکح  1205باب 17 

ادخ زا  ار  شدوخ  ناسنا  ندیرخ  مکح  1205باب 18 

رذن زا  شیپ  رذن  ِطرش  ققحت  مکح  1206باب 19 

یگشیمه دنگوس  رذن و  تهارک  1206باب 20 

مارح كرت  بجاو و  ماجنا  رذن  مکح  1207باب 21 

ردپ هزاجا  نودب  دنزرف  شبحاص و  هزاجا  نودب  هدرب  رهوش و  هزاجا  نودب  نز  رذن  مکح  1207باب 22 

نآ اب  تفلاخم  هراّفک  ادخ و  اب  نامیپ  هب  افو  بوجو  1207باب 23 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  1209ذخآم و 

تاعوضوم 1215تسرهف 

مجنپ تسیب و  1228دلج 

مشش تسیب و  1228دلج 

متفه تسیب و  1228دلج 

متشه تسیب و  1228دلج 

مهن تسیب و  1228دلج 

میس 1228دلج 

[ دمآرد شیپ  ]1228

1228هراشا

رشان 1229نخس 

1229همدقم

1229هراشا

یئاضق 1230تیالو 

( یسرداد  ) 1230ءاضق
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یسرداد 1231نییآ 

یئاضق نامزاس  1231راتخاس و 

مرج ای  يوعد  تابثا  1232ّۀلدا 

هعیش هقف  رد  تازاجم  1232مئارج و 

هعیش هقف  1233عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  1233نایوار 

مود 1233نرق 

141 ق) بِلغَت -؟(  نب  نابا  - 11233

)؟-؟(  ثعشا نب  دمحم  نب  دمحم  - 21234

موس 1234نرق 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  - 31234

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  - 41234

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  - 51235

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 61235

290 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 71236

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 81236

مراهچ 1237نرق 

)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  - 91237

)؟- 300 ق  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 101237

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  - 111238

)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 121238

ح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 131239

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 141239

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 151240
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329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 161240

)؟-؟(  هبعش نبا  - 171241

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  - 181242

340 ق) ّیشک -؟(  - 191242

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  - 201243

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 211243

381 ق) - 305  ) قودص خیش  - 221244

مجنپ 1244نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 231244

ح 410 ق) يزار -؟(  زاّزخ  - 241245

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 251246

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 261246

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  - 271247

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 281247

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  - 291248

مشش 1249نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 301249

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 311249

553 ق) يربط -؟( - نیدلادامع  - 321249

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  - 331250

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 341250

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 351250

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 361251

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  - 371251
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584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  - 381252

585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلع  وبا  - 391252

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 401252

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 411253

متفه 1254نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 421254

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  - 431254

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  - 441254

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  - 451255

672 ق) - 602  ) یّلح ققحم  - 461256

693 ق) یلِبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 471256

متشه 1257نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  - 481257

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  - 491257

مهن 1258نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 501259

)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  - 511259

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 521260

مهد 1260نرق 

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  - 531260

912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 541261

ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  - 551262

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  - 561262

مهدزای 1263نرق 
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1085 ق) - 979  ) یحیرُط - 571263

مهدزاود 1264نرق 

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  - 581264

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 591264

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 601265

مهدراهچ 1266نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 611266

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 621267

راذتعا 1268رکشت و 

قیقحت ذخآم  1269عبانم و 

ءاضق 1270باتک 

یضاق ۀفیظو  درادن و  هک  یسک  دراد و  تواضق  ّقح  هک  یسک  ءاضق :، 1270باوبا 

نانآ فرط  زا  نیبوصنم  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تواضق  بصنم  صاصتخا  1270باب 1 

1270هراشا

1281تاعاجرا

: 1281تشذگ

: 1283دیآیم

نانز طسوت  تراما  تواضق و  بصنم  يّدصت  مکح  1283باب 2 

1284هراشا

1284تاعاجرا

: 1284تشذگ

: 1286دیآیم

دنک یهاوخرظن  نارگید  زا  هک  یمکاح  تّیحالص  مدع  1287باب 3 

1287هراشا
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1287تاعاجرا

1287تشذگ

1287دیآیم

یضاق ماسقا  1288باب 4 

1288هراشا

1291تاعاجرا

1291تشذگ

1292دیآیم

روج تاضق  اب  ینیشنمه  تهارک  1292باب 5 

1292هراشا

1292تاعاجرا

1293تشذگ

نیعفارتم هب  تدعاسم  رد  یضاق  ۀفیظو  1293باب 6 

1293هراشا

1296تاعاجرا

: 1296دیآیم

یضاق دزن  رد  يوعد  حرط  رگزاغآ  1296باب 7 

هاگداد رد  نخس  مدقت  1296باب 8 

دریگیم ار  نیعفارتم  لّوا  نخس  یضاق  1297باب 9 

یعدم زا  یضاق  تیامح  مدع  1297باب 10 

ندز ترچ  یگنسرگ و  یتسم ، باوخ ، مشخ ، تلاح  رد  یضاق  مکح  زاوج  مدع  1297باب 11 

دجسم رد  تواضق  1297باب 12 

فوخ تلاح  رد  یضاق  مکح  1297باب 13 

1298هراشا
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1298تاعاجرا

1298تشذگ

هوشر مکح  1298باب 14 

1298هراشا

1299تاعاجرا

1299تشذگ

یضاق دمآرد  1300باب 15 

یضاق هابتشا  تراسخ  1300باب 16 

دنگوس هنّیب و  ۀیاپ  رب  یضاق  مکح  1300باب 17 

1301هراشا

1304تاعاجرا

1304تشذگ

: 1304دیآیم

هیلع �یعّدم  ةدهع  رب  دنگوس  یعّدم و  ةدهعرب  هنّیب  ندروآ  1304باب 18 

1304هراشا

1306تاعاجرا

1306تشذگ

: 1306دیآیم

یضاق طسوت  دوهش  ییاسانش  1307باب 19 

1307هراشا

1308تاعاجرا

: 1308دیآیم

دهاش تداهش  رییغت  1308باب 20 

1308هراشا
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1308تاعاجرا

1308تشذگ

: 1308دیآیم

 ... تسین و وا  رب  دنگوس  دنک ، هماقا  هنّیب  یعّدم  1308باب 21 

1308هراشا

1309تاعاجرا

1309تشذگ

یعّدم طسوت  رکنم  نداد  دنگوس  ّقح  1309باب 22 

1309هراشا

1310تاعاجرا

1310تشذگ

تّیم رکنم و  هیلع  ّقح  توبث  1310باب 23 

1310هراشا

1311تاعاجرا

1311تشذگ

دنگوس زا  سپ  يوعد  مکح  1311باب 24 

1311هراشا

1312تاعاجرا

1312تشذگ

دودح رد  رکنم  رب  دنگوس  مدع  1312باب 25 

1312هراشا

1313تاعاجرا

: 1313دیآیم

 ... هسینک و اسیلک و  رد  دوهی  اراصن و  دنگوس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  دنگوس  مدع  1313باب 26 
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1313هراشا

1313تاعاجرا

1313تشذگ

ادخ مان  ریغ  هب  دنگوس  زاوج  مدع  1314باب 27 

1314تاعاجرا

1314تشذگ

لال دنگوس  یگنوگچ  1314باب 28 

1314هراشا

1315تاعاجرا

1315تشذگ

هیلع �یعّدم  طسوت  یعّدم  قیدصت  بابحتسا  1315باب 29 

هنّیب ود  ضراعت  مکح  1315باب 30 

1315هراشا

1319تاعاجرا

1319تشذگ

: 1320دیآیم

هعرق مکح  1320باب 31 

1320هراشا

1324تاعاجرا

1325تشذگ

�يوعد ود  لخادت  رد  هیلع  �یعّدم  یعّدم و 
�

فالتخا  1326باب 32 

دوشیم ادج  یعّدم  يارب  یضاق ، مکح  هب  هیلع  ٌموکحم  زا  هک  یلام  مکح  1326باب 33 

1326هراشا

1327تاعاجرا
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1327تشذگ

دنکیم ار  نآ  تیکلام  ياعّدا  رفن  کی  هدش و  ادیپ  یتعامج  نیب  هک  ياهسیک  مکح  1327باب 34 

تسا هداد  ار  ییالاک  هدش ، توف  نز  هب  هک  نیا  هب  وا  ریغ  ای  ردپ  ۀنّیب  نودب  ياعّدا  مکح  1328باب 35 

ردپ اب  دنزرف  ۀعفارم  زاوج  1328باب 36 

1328هراشا

1328تاعاجرا

: 1328تشذگ

دنک اعّدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیلع  غورد ، هب  هک  یسک  لتق  بوجو  1328باب 37 

1328هراشا

1332تاعاجرا

: 1332تشذگ

یضاق طسوت  دوهش  يزاسادج  زاوج  1333باب 38 

يوعد باحصا  يزاس  ادج  بابحتسا  1335باب 39 

دی بحاص  تیکلم  هب  مکح  زاوج  1339باب 40 

1339هراشا

1343تاعاجرا

: 1343تشذگ

: 1343دیآیم

بیاغ رب  مکح  یگنوگچ  1343باب 41 

رگید یضاق  ۀتشون  ۀیاپ  رب  مکح  زاوج  مدع  1344باب 42 

1344هراشا

1344تاعاجرا

: 1344دیآیم

باتک لها  نیعفارتم  رب  مکح  زاوج  1344باب 43 
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1344هراشا

1345تاعاجرا

: 1345تشذگ

اهنآ نیبوصنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ياهتواضق  زا  ياهراپ  1345باب 44 

1345هراشا

1356تاعاجرا

: 1356دیآیم

تاداهش 1356باتک 

1356هراشا

تداهش يادا  لّمحت و  هب  توعد  شریذپ  بوجو  1356باب 1 

1356هراشا

1360تاعاجرا

: 1360دیآیم

دراوم یخرب  رد  رگم  تّنس  لها  يارب  تداهش  ۀماقا  بوجو  1360باب 2 

1360هراشا

1360تاعاجرا

: 1360تشذگ

يرایتخا تداهش  1360باب 3 

1360هراشا

1361تاعاجرا

: 1361تشذگ

تداهش حیحصت  زاوج  1361باب 4 

فقو رد  هدش  توف  لیکو  ماقم  مئاق  رب  تداهش  1362باب 5 

ملع ۀیاپ  رب  تداهش  زاوج  1363باب 6 
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1363هراشا

1364تاعاجرا

: 1364تشذگ

: 1364دیآیم

[ غورد  ] لطاب هب  تداهش  تمرح  1365باب 7 

1365هراشا

1367تاعاجرا

: 1367تشذگ

: 1367دیآیم

[ غورد  ] لطاب تداهش  هب  دهاش  مکح  1367باب 8 

1367هراشا

1368تاعاجرا

: 1368تشذگ

: 1369دیآیم

دنک عوجر  شتداهش  زا  هک  يدهاش  مکح  1369باب 9 

1369هراشا

1369تاعاجرا

: 1369تشذگ

: 1369دیآیم

دوش هتشک  هیلع  ٌدوهشم  دننک و  عوجر  ناشتداهش  زا  نانآ  زا  یخرب  ای  همه  هک  انز  هب  نادهاش  مکح  1370باب 10 

1370هراشا

1370تاعاجرا

: 1370تشذگ

: 1370دیآیم
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دنکیم راکنا  ار  قالط  شرهوش  دنکیم و  جاودزا  وا  دنهد و  تداهش  ینز  قالط  رب  دهاش  ود  هک  يدروم  مکح  1370باب 11 

1371هراشا

1371تاعاجرا

: 1371تشذگ

دندرگرب دوخ  تداهش  زا  سپس  دنهد و  تداهش  انز  لتق و  تقرس ، هب  نادهاش  هک  يدراوم  مکح  1371باب 12 

1371هراشا

1372تاعاجرا

: 1373تشذگ

نز تداهش  مکح  1373باب 13 

1373هراشا

1373تاعاجرا

: 1373دیآیم

 ... تسا و بیاغ  اهلاس  نآ  کلام  هک  یناکم  رب  تداهش  مکح  1374باب 14 

نموم يوربآ  ناج و  ظفح  ّقح و  قاقحا  يارب  غورد  تداهش  مکح  1374باب 15 

وا رب  راکبلط  متس  زا  میب  ضرف  رد  تسدگنت  هیلع  تداهش  زاوج  مدع  1376باب 16 

اههچب تداهش  مکح  1376باب 17 

1376هراشا

1378تاعاجرا

: 1378دیآیم

«1  » ناگدرب تداهش  مکح  1378باب 18 

نانز تداهش  مکح  1378باب 19 

1378هراشا

1384تاعاجرا

: 1384تشذگ
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: 1384دیآیم

رگیدکی هیلع  هداوناخ  ياضعا  تداهش  مکح  1385باب 20 

1385هراشا

1386تاعاجرا

: 1386تشذگ

وا ریغ  کیرش و  هیلع  کیرش  تداهش  مکح  1386باب 21 

1386هراشا

1387تاعاجرا

: 1387دیآیم

تّیصو دروم  رد  رگم  ود ، نآ  هیلع  ثراو و  تّیم و  يارب  یصو  تداهش  زاوج  1387باب 22 

1387هراشا

1388تاعاجرا

: 1388تشذگ

هدننک ریجا  يارب  ریجا  تداهش  زاوج  مدع  1388باب 23 

1388هراشا

1388تاعاجرا

: 1388تشذگ

: 1388دیآیم

دهاش طیارش  1389باب 24 

1389هراشا

1394تاعاجرا

: 1394تشذگ

: 1395دیآیم

نانیشنهیداب تداهش  مکح  1395باب 25 
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هدازانز تداهش  لوبق  مدع  1396باب 26 

1396هراشا

1397تاعاجرا

: 1397تشذگ

تسا هدرمش  کبس  ار  شزامن  هدرک و  ملظ  شیاپ  راهچ  هب  هک  جح  رفس  رد  هداتفا  شیپ  ِیجاح  تداهش  مکح  1397باب 27 

1397هراشا

1397تاعاجرا

: 1397تشذگ

يّدکتم ریقف  تداهش  لوبق  مدع  1398باب 28 

هبوت زا  سپ  اهنآ  تداهش  زاوج  هدش و  هدروخ  ّدح  هدننک و  فذق  تداهش  لوبق  مدع  1398باب 29 

1398هراشا

1400تاعاجرا

: 1400تشذگ

: 1400دیآیم

تسین زیاج  نآ  سکع  یلو  للم  ریاس  هیلع  ناناملسم  تداهش  زاوج  1400باب 30 

1400هراشا

1401تاعاجرا

: 1401تشذگ

: 1402دیآیم

يرورض دروم  رد  تّیصو  رب  ملسم  ریغ  تداهش  لوبق  1402باب 31 

1402هراشا

1403تاعاجرا

: 1403تشذگ

لال اونشان و  انیبان ، تداهش  مکح  1403باب 32 
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1403هراشا

1403تاعاجرا

: 1404تشذگ

دوش ییاسانش  هک  يدروم  رد  نز  رب  تداهش  زاوج  1404باب 33 

درم تداهش  رب  تداهش  مکح  1404باب 34 

وضعلا صقان  هدرکن و  هنتخ  هجاوخ ، تداهش  لوبق  1405باب 35 

1405هراشا

1405تاعاجرا

: 1406تشذگ

: 1406تشذگ

کلم دودح  هب  دوهش  تداهش  مکح  1406باب 36 

نآ ریغ  رد  دهاش  ود  انز و  رد  دهاش  راهچ  1406باب 37 

1406هراشا

1407تاعاجرا

: 1407تشذگ

: 1408دیآیم

نز ود  درم و  کی  تداهش  هب  ای  یعّدم  دنگوس  نز و  ود  تداهش  هب  ای  یعّدم  دنگوس  درم و  دهاش  تداهش  هب  یلام  ِّقح  تابثا  1408باب 38 

1408هراشا

1412تاعاجرا

: 1412تشذگ

رگوداج ِيرگوداج  رفاک و  رفک  رب  لداع  ود  تداهش  مکح  1412باب 39 

1413هراشا

1413تاعاجرا

: 1413دیآیم
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ناشکولمم ناگدرب  يدازآ  رب  هثرو  زا  یضعب  تداهش  مکح  1413باب 40 

1413هراشا

1413تاعاجرا

: 1414تشذگ

دنرادن لوبق  هماع  ِتاضق  ار  وا  تداهش  هک  یسک  مکح  1414باب 41 

1414هراشا

1414تاعاجرا

: 1414تشذگ

دنشابن قساف  هک  طرش  نیا  اب  هدنهد  هقباسم  زابرتوبک و  تداهش  لوبق  1414باب 42 

1414هراشا

1415تاعاجرا

: 1415تشذگ

تّنس فالخرب  قالط  ابر و  هانگ ، رب  تداهش  مکح  1415باب 43 

تسا هدش  نفد  نآ  رد  يزیچ  هک  ینیمز  رب  تداهش  مکح  1415باب 44 

تداهش نتفرگ  سپ  مکح  1416باب 45 

 ... اهفقو و تافو ، بَسَن ، رد  هتشذگ  ياههدینش  رب  تداهش  مکح  1416باب 46 

دهدیم تداهش  مکاح  دزن  قوثو ، دروم  دهاش  هارمه  هب  هک  یسک  تداهش  مکح  1416باب 47 

تاریزعت دودح و  1417باتک 

1417هراشا

دودح یمومع  ماکحا  ياهباب  لوا : 1417لصف 

ّدح زا  زواجت  ریخأت و  لیطعت و  تمرح  فیرش ، هیامورف و  صخش  رب  نآ  يارجا  موزل  ّدح و  دیاوف  1417باب 1 

1417هراشا

1423تاعاجرا

: 1423دیآیم
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تسا یمالسا  مکاح  ةدهع  رب  دودح  يارجا  1423باب 2 

1423هراشا

1424تاعاجرا

1424هراشا

: 1424دیآیم

دنکن هللا  قوقح  رد  ّدح  يارجا  تسا ، يّدح  يو  رب  هک  یسک  1425باب 3 

1425هراشا

1426تاعاجرا

: 1426تشذگ

: 1427دیآیم

دنک ریزعت  طارفا ، نودب  شهانگ  ةزادنا  هب  ار  وا  هکنیا  شاهدنب و  رب  الوم  ّدح  يارجا  1427باب 4 

1427هراشا

1429تاعاجرا

: 1429تشذگ

دننک هعفارم  ناملسم  نامکاح  دزن  نانآ  زا  دنهد و  ماجنا  یمارح  راک  اراکشآ  رگا  نارفاک ، رب  ّدح  يارجا  بوجو  1429باب 5 

1429هراشا

1429تاعاجرا

: دیآیم 1430تشذگ و 

 ... تسا بجاو  نآ  يارجا  دش ، تباث  ماما  دزن  هللا  ّقح  زا  يّدح  رگا  1430باب 6 

1430هراشا

1431تاعاجرا

: 1431دیآیم

تروص نیا  ریغ  رد  تعافش  مکح  تسین و  نآ  رد  تعافش  تلافک و  ّدح ، توبث  هب  ماما  ندیسر  زا  سپ  1431باب 7 

1431هراشا
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1432تاعاجرا

: 1432تشذگ

: 1432دیآیم

دوش بکترم  رادّدح  مرج  لهج ، يور  زا  هک  یسک  رب  ّدح  بوجو  مدع  1432باب 8 

1433هراشا

1434تاعاجرا

: 1434تشذگ

؛ دنک هبوت  هذخاؤم  زا  لبق  دوش و  بکترم  رادّدح  مرج  هک  یسک  رب  ّدح  يارجا  مدع  1434باب 9 

مئان نونجم و  رب  ّدح  يارجا  مدع  1437باب 10 

1437هراشا

1438تاعاجرا

: 1438دیآیم

تسین وا  هیلع  يّدح  هک  یسک  عفن  هب  ّدح  مدع  1438باب 11 

هلماح ءاسفن و  ضیاح ، هضاحتسم ، حورجم ، رک ، گنگ ، روک ، ضیرم ، ّدح  مکح  1438باب 12 

1438هراشا

1441تاعاجرا

: 1441تشذگ

ّدح بوجو  رد  غولب  طرش  1441باب 13 

1441هراشا

1441تاعاجرا

: 1441تشذگ

: 1442دیآیم

دودح رد  وفع  دراوم  1442باب 14 

ناتسبات ناتسمز و  رد  هنایزات  ّدح  1444باب 15 
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نمشد نیمزرس  رد  ّدح  يارجا  مدع  1445باب 16 

دنکیم رارقا  يّدح  هب  شدوخ  هیلع  هک  یسک  مکح  1445باب 17 

دنکیم راکنا  نآ ، زا  سپ  رارقا و  يّدح  هب  دوخ  هیلع  هک  یسک  مکح  1446باب 18 

تسا نآ  زا  مه  لتق  هک  ییاهمرج  بکترم  رب  دودح  يارجا  مکح  1447باب 19 

هیناز یناز و  رب  مراهچ  رابرد  لتق  هب  مکح  دش و  يراج  وا  رب  ّدح  راب  ود  هک  یسک  رب  موس  راب  رد  لتق  هب  مکح  1448باب 20 

1448هراشا

1448تاعاجرا

: 1448دیآیم

هدنروخ ّدح  هب  ندرک  هاگن  يارب  مدرم  ندش  عمج  تهارک  1448باب 21 

دوشیم هتشک  ای  دروخیم  هنایزات  ملظ  هب  هک  یسک  دزن  ناسنا  روضح  مکح  1448باب 22 

1448هراشا

1449تاعاجرا

: 1449تشذگ

دح ندرب  ثرا  مکح  1449باب 23 

ههبش اب  دودح  عفد  مکح  1449باب 24 

ناملسم ّقحان  هب  ندز  کتک  مکح  1449باب 25 

1450هراشا

1450تاعاجرا

: 1450تشذگ

: 1450دیآیم

اهنادنز ةرابرد  هعمج  ره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ۀیور  1450باب 26 

اهمرح دجاسم و  رد  دودح  يارجا  زا  یهن  1451باب 27 

1451هراشا

1451تاعاجرا
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: 1451تشذگ

رادّدح ةریبک  ناهانگ  شزرمآ  1451باب 28 

ناویح اب  یسنج  ترشابم  و  ییاضرادوخ ]  ] انمتسا يداّوق ، انز ، ّدح  ياهباب  مود : 1451لصف 

انز دودح  ماسقا  1451باب 1 

1451هراشا

1455تاعاجرا

: 1456تشذگ

دننک انز  نآ  زا  سپ  ای  قالط  ةّدع  رد  هک  هیناز  یناز و  مکح  1457باب 2 

1457هراشا

1458تاعاجرا

: 1458تشذگ

: 1458دیآیم

 ... شاهجوز زینک  اب  نصحم  يانز  مکح  1458باب 3 

1458هراشا

1459تاعاجرا

: 1459تشذگ

: 1459دیآیم

نصحم فیرعت  1459باب 4 

1459هراشا

1460تاعاجرا

: 1460دیآیم

ناگدرب رد  ناصحا  1461باب 5 

1461هراشا

1461تاعاجرا
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: 1461دیآیم

نیجوز زا  کی  ره  تبیغ  ضرف  رد  ناصحا  مکح  1462باب 6 

1462هراشا

1463تاعاجرا

: 1463تشذگ

: 1463دیآیم

دنکیم جراخ  ناصحا  زا  ار  صخش  هک  يرفس  تفاسم  رادقم  1463باب 7 

1463هراشا

1463تاعاجرا

: 1463تشذگ

مجر مکح  تابثا  ناصحا و  عوقو  1463باب 8 

1463هراشا

1465تاعاجرا

: 1465تشذگ

غلابان اب  غلاب  يانز  مکح  1465باب 9 

1465هراشا

1466تاعاجرا

: 1466تشذگ

: 1467دیآیم

انز هب  تداهش  تّیمک  تّیفیک و  1467باب 10 

1467هراشا

1469تاعاجرا

: 1469تشذگ

: 1469دیآیم
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رارقا راب  راهچ  اب  انز  تابثا  1469باب 11 

1469هراشا

1470تاعاجرا

: 1470تشذگ

دازون نداد  ریش  لمح و  عضو  زا  سپ  هلماح  نز  مجر  1470باب 12 

فنُع هب  یناز  لتق  مکح  1471باب 13 

1471هراشا

1471تاعاجرا

: 1471دیآیم

داد انز  رارطضا  هارکا و  اب  هک  ياهیناز  مکح  1472باب 14 

1472هراشا

1474تاعاجرا

: 1474تشذگ

: 1474دیآیم

مراحم اب  یناز  مکح  1474باب 15 

1474هراشا

1475تاعاجرا

: 1475تشذگ

دنک یسنج  ترشابم  نآ ، زا  سپ  ای  قالط  ةّدع  رد  شرسمه  اب  هک  یسک  مکح  1476باب 16 

یناز دیعبت  انز و  رد  ندز  هنایزات  تّیفیک  1476باب 17 

1476هراشا

1478تاعاجرا

: 1479تشذگ

ندز هنایزات  راب  هس  زا  سپ  مراهچ  راب  رد  یناز  لتق  مکح  1479باب 18 
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1479هراشا

1480تاعاجرا

: 1480تشذگ

: 1480دیآیم

دنک انز  راب  دنچ  زور  کی  رد  هک  یسک  مکح  1480باب 19 

يدراوم رد  زینک  اب  انز  مکح  1480باب 20 

1480هراشا

1482تاعاجرا

: 1482تشذگ

هدرب اب  هیناز  مکح  1482باب 21 

1482هراشا

1483تاعاجرا

: 1483تشذگ

: 1483دیآیم

دشورفب ار  شرسمه  هک  يدرم  مکح  1483باب 22 

1483هراشا

1483تاعاجرا

: 1483دیآیم

دشکب ار  انز  زا  لصاح  دنزرف  هک  هیناز  مکح  1483باب 23 

دروآرد يدرم  زینک  لکش  هب  ار  دوخ  هک  هیناز  مکح  1484باب 24 

زادناور کی  ریز  ینز  اب  مرحمان  درم  مکح  1484باب 25 

دنشاب هنهرب  زادناور  کی  ریز  هچنانچ  نز ، درم و  کی  ای  نز  ود  ای  درم  ود  مکح  1485باب 26 

1485هراشا

1486تاعاجرا
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: 1486تشذگ

: 1486دیآیم

یناز ةدرب  مکح  1487باب 27 

1487هراشا

1488تاعاجرا

: 1488تشذگ

: 1488دیآیم

بتاکم ةدرب  مکح  1488باب 28 

1488هراشا

1489تاعاجرا

: 1489تشذگ

رادهّدع رادرهوش و  نز  اب  جاودزا  مکح  تسا و  لهج  یعّدم  هک  یناز  مکح  1490باب 29 

1490هراشا

1493تاعاجرا

: 1493تشذگ

دنک شزیمآ  وا  اب  سپس  شومارف و  ار  ینز  اب  دقع  ۀغیص  هک  یسک  مکح  1494باب 30 

1494تاعاجرا

: 1494تشذگ

لقعمک هناوید و  نز  درم و  يانز  مکح  1494باب 31 

1494هراشا

1494تاعاجرا

: 1494تشذگ

يدوهی یحیسم و  نز  اب  ناملسم  درم  يانز  مکح  1495باب 32 

1495هراشا
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1495تاعاجرا

: 1495تشذگ

ناملسم نز  اب  یحیسم  يدوهی و  درم  يانز  مکح  1496باب 33 

 ... انز و باکترا  زا  ردام  نتشاد  زاب  1497باب 34 

1497هراشا

1497تاعاجرا

: 1497تشذگ

 ... دنک جاودزا  یّمذ  رفاک  نز  اب  ناملسم ، ۀجوز  نتشاد  اب  هک  یسک  مکح  1497باب 35 

1497هراشا

1497تاعاجرا

: 1497تشذگ

هنصحم يانز  رب  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش  مکح  1497باب 36 

1497هراشا

1498تاعاجرا

: 1498تشذگ

دنهد تداهش  يو  تراکب  هب  نانز  دوش و  هداد  وا  هیلع  انز  تداهش  هک  ینز  مکح  1498باب 37 

1498هراشا

1499تاعاجرا

: 1499تشذگ

دهد تبسن  یسک  هب  هک  یتروص  رد  وا  مکح  درک و  انز  وا  اب  یسک  هچ  هک  نیا  زا  راکانز  نز  زا  شسرپ  مدع  مکح  1499باب 38 

1499هراشا

1500تاعاجرا

: 1500تشذگ

: 1500دیآیم
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مجر مکح  يارجا  یگنوگچ  1500باب 39 

دنک رارف  مکح  يارجا  ۀلاچ  زا  هک  یتروص  رد  راکانز  مکح  1501باب 40 

1501هراشا

1502تاعاجرا

: 1502تشذگ

دنک انز  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک  مکح  1502باب 41 

1502هراشا

1502تاعاجرا

: 1502دیآیم

دنک طاول  ای  انز  ياهدرم ، اب  هک  یسک  مکح  1503باب 42 

1503هراشا

1503تاعاجرا

: 1503دیآیم

دنکیم ییاضرادوخ  هک  یسک  مکح  1503باب 43 

1503هراشا

1504تاعاجرا

: 1504تشذگ

دنکیم یسنج  شزیمآ  ناویح ، اب  هک  یسک  مکح  1504باب 44 

1504هراشا

1506تاعاجرا

: 1506تشذگ

داّوق ّدح  1506باب 45 

1506هراشا

1507تاعاجرا
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: 1507تشذگ

نادرم يزابسنجمه  طاول و  ّدح  ياهباب  موس : 1507لصف 

نآ تابثا  ّۀلدا  طاول و  فیرعت  1507باب 1 

1507هراشا

1511تاعاجرا

: 1511تشذگ

: 1511دیآیم

دسوبب توهش  يور  زا  ار  یناوج  رسپ  هک  یمرحم  مکح  1511باب 2 

1511هراشا

1511تاعاجرا

: 1511تشذگ

دنوش تفای  باوختخر  کی  ریز  هک  يدرم  ود  مکح  ودوش  تفای  يرگید  باوختخر  رد  هک  يدرم  مکح  1511باب 3 

1512هراشا

1512تاعاجرا

: 1512تشذگ

نانز يزابسنجمه  هقحاسم و  ّدح  ياه  باب  مراهچ : 1512لصف 

هقحاسم ّدح  1512باب 1 

1512هراشا

1512تاعاجرا

: 1512تشذگ

دوش هلماح  هرکاب ، دنک و  هقحاسم  ياهرکاب  رتخد  اب  شرسمه  سپس  دنک ، شزیمآ  شرسمه  اب  يدرم  هک  يدروم  مکح  1513باب 2 

 ... دنک هراپ  شتسد  اب  ار  يرتخد  تراکب  هک  ینز  مکح  1514باب 3 

1514هراشا

1515تاعاجرا
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: 1515تشذگ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنا  ریاس  ناماما و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبن  ّباس  یبصان ، مکح  فذق ، ّدح  ياه  باب  مجنپ  1515لصف 

فذاق ّدح  1515باب 1 

1516هراشا

1520تاعاجرا

: 1520تشذگ

: 1521دیآیم

سکعرب ریبک و  هب  ریغص  فذق  مکح  1521باب 2 

1521هراشا

1521تاعاجرا

: 1521تشذگ

: 1522دیآیم

دوشیمن ای  دوشیم  تباث  نادب  فذق  هک  ییاههتفگ  1522باب 3 

1522هراشا

1522تاعاجرا

: 1522دیآیم

تسا ّدح  بحاص  تیاکش  رب  فّقوتم  فذق ، ّدح  يارجا  1523باب 4 

1523هراشا

1523تاعاجرا

: 1523تشذگ

: 1523دیآیم

دنک فذق  دش ، يراج  وا  رب  ّدح  درک و  رارقا  داد و  انز  هک  ینز  رسپ  هب  هک  یسک  مکح  1523باب 5 

دنک فذق  ار  يدوهی  ای  یحیسم  نز  رسپ  هک  یسک  مکح  1524باب 6 

ههرکتسم دنزرف  هبوصغم و  دنزرف  هنعالم و  دنزرف  فذاق  هنعالم و  هب  فذاق  مکح  1524باب 7 
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1524هراشا

1525تاعاجرا

: 1525تشذگ

دنک هبه  هب  رارقا  سپس  راکنا و  ادتبا  نز  دنک و  شزیمآ  وا  اب  رهوش  دشخبب و  شرهوش  هب  ار  شزینک  ینز  هک  يدروم  مکح  1525باب 8 

1525هراشا

1526تاعاجرا

: 1526تشذگ

دنک فذق  دروم  نامه  رب  مه  زاب  یلو  هدروخ  ّدح  هک  یفذاق  مکح  1526باب 9 

دنز ارتفا  یهورگ  رب  هک  یسک  مکح  1527باب 10 

دوشن رضاح  هاگداد  رد  مراهچ  دهاش  هک  هناگهس  ياهدهاش  مکح  دوشن و  تباث  ناشتلادع  هک  هناگراهچ  ياهدهاش  مکح  1528باب 11 

1528هراشا

1528تاعاجرا

: 1528تشذگ

.« متفاین هرکاب  ار  وت  نم  : » هک دیوگب  ای  دنک  فذق  ار  شنز  هک  يرهوش  مکح  1528باب 12 

1528هراشا

1528تاعاجرا

: 1528تشذگ

دنک فذق  ار  شردپ  هک  يدنزرف  مکح  دنک و  فذق  ار  شردام  دنزرف و  هک  يدرم  مکح  1529باب 13 

فذاق ّدح  يارجا  یگنوگچ  1529باب 14 

1529هراشا

1530تاعاجرا

: 1530تشذگ

دنک بیذکت  ار  شیوخ  نآ  زا  سپ  فذق و  شرسمه  هب  هک  يدرم  مکح  1530باب 15 

1530هراشا
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1530تاعاجرا

: 1530تشذگ

هناوید فذق  نآ و  سکع  ناملسم و  رب  كرشم  فذق  مکح  1530باب 16 

1530هراشا

1531تاعاجرا

: 1531تشذگ

رفن ود  فذاقت  مکح  1532باب 17 

[ مانشد  ] ّبس مکح  1532باب 18 

1532هراشا

1534تاعاجرا

: 1534تشذگ

: 1534دیآیم

فذاق ندیشخب  رد  فوذقم  ّقح  1534باب 19 

1534هراشا

1534تاعاجرا

: 1534تشذگ

: 1535دیآیم

ناثراو زا  یضعب  وفع  اب  فذق ، ّدح  طوقس  مدع  1535باب 20 

1535هراشا

1535تاعاجرا

: 1535تشذگ

دنک راکنا  ار  نآ  سپس  رارقا و  يدنزرف  بسن  هب  هک  یسک  مکح  1535باب 21 

1535هراشا

1536تاعاجرا
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: 1536تشذگ

مدش ملتحم  تردام  اب  دیوگب : يرگید  هب  هک  یسک  مکح  1536باب 22 

1536هراشا

1537تاعاجرا

: 1537تشذگ

 ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  ریاس  ای  ناماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدنهد  مانشد  یبصان و  لتق  بوجو  مکح  1537باب 23 

1537هراشا

1540تاعاجرا

: 1540دیآیم

دوش بکترم  ار  فذق  دصق ، نودب  هک  یسک  رب  ّدح  مدع  1541باب 24 

تسا راکانز  درم  ود  نیا  زا  یکی  دیوگب : هک  یسک  مکح  1541باب 25 

 ... يدادیم انز  يدوب ، كرشم  هک  ینامز  رد  وت  دیوگب : شنز  هب  هک  يرهوش  مکح  1541باب 26 

دنک فذق  دسانشیمن ، نامیا  رفک و  ورملق  رد  هک  ار  يدرم  هک  یسک  مکح  1541باب 27 

 ... دنهد مانشد  ار  رگیدکی  هک  رفن  ود  مکح  1541باب 28 

رکسُم ّدح  ياه  باب  مشش : 1542لصف 

هدننک تسم  یندیشون  ره  ةدنروخ  راوخبارش و  مکح  1542باب 1 

1542هراشا

1546تاعاجرا

: 1546تشذگ

: 1546دیآیم

راوخبارش هب  ندز  هنایزات  مکح  1547باب 2 

دروخب بارش  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک  مکح  1547باب 3 

تسا هدوب  هناوید  ای  يراوخبارش ، مکح  هب  لهاج  هک  يراوخبارش  مکح  1548باب 4 

1548هراشا
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1548تاعاجرا

: 1548تشذگ

تسا هدش  يراج  ّدح  وا  رب  رابود  هک  شمشک  روگنا و  بارش  ةدنروخ  مکح  1549باب 5 

1549هراشا

1550تاعاجرا

: 1550تشذگ

وجبآ ةدنروخ  رب  ّدح  توبث  1550باب 6 

1550هراشا

1551تاعاجرا

: 1551تشذگ

تقرس ّدح  ياه  باب  متفه : 1551لصف 

قراس تسد  عطق  موزل  تقرس و  تمرح  1551باب 1 

1551هراشا

1552تاعاجرا

: 1552تشذگ

: 1553دیآیم

قراس تسد  عطق  ةزادنا  1553باب 2 

1553هراشا

1556تاعاجرا

: 1556دیآیم

تقرس مرج  تابثا  ّۀلدا  1556باب 3 

1556هراشا

1558تاعاجرا

: 1558تشذگ
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يو ندناسرت  ای  ندرک  هجنکش  ندز ، زا  سپ  قراس  رارقا  مکح  1558باب 4 

1558هراشا

1559تاعاجرا

: 1559تشذگ

: 1559دیآیم

هعفد ره  رد  مکح  يارجا  ضرف  اب  قراس  یلاوتم  تقرس  راب  راهچ  مکح  1559باب 5 

1559هراشا

1565تاعاجرا

: 1565تشذگ

: 1566دیآیم

دشاب هدش  عطق  صاصق  ای  تقرس  رطاخ  هب  ای  جلف  شتسد  هک  یقراس  مکح  1566باب 6 

1566هراشا

1566تاعاجرا

: 1566تشذگ

دشاب هدش  عطق  هابتشا  هب  شپچ  تسد  هک  یقراس  مکح  1567باب 7 

قراس تسد  عطق  مکح  يارجا  طیارش  1567باب 8 

1567هراشا

1568تاعاجرا

: 1568تشذگ

: 1569دیآیم

 ... دنز و بقن  تقرس  تهج  ار  ياهناخ  هک  یسک  مکح  1569باب 9 

1569هراشا

1569تاعاجرا

: 1570تشذگ
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راکشآ روط  هب  لام  ندوبر  مکح  1570باب 10 

1570هراشا

1571تاعاجرا

: 1571دیآیم

رُببیج مکح  1571باب 11 

1571هراشا

1572تاعاجرا

: 1572تشذگ

دنک بحاصت  ار  یلام  یلعج ، دنس  اب  هک  یسک  مکح  1572باب 12 

قراس یندم  تیلوئسم  1573باب 13 

1573هراشا

1573تاعاجرا

: 1573تشذگ

: 1573دیآیم

تسا هدرک  تنایخ  نآ  بحاص  هب  هیارک و  ار  یغالا  هک  یسک  مکح  1573باب 14 

1574هراشا

1574تاعاجرا

: 1574تشذگ

دشورفب ار  وا  دنک و  ییابرمدآ  هک  یسک  مکح  1574باب 15 

1574هراشا

1574تاعاجرا

: 1574تشذگ

هدنرپ قراس  مکح  1575باب 16 

هویم گنس و  قراس  مکح  1575باب 17 
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1575هراشا

1576تاعاجرا

: 1576تشذگ

لاملاتیب نمرخ و  تمینغ ، قراس  مکح  1576باب 18 

1576هراشا

1578تاعاجرا

: 1578تشذگ

یطحق لاس  رد  قراس  مکح  1578باب 19 

دنادرگیمنرب ار  هیراع  هک  ریعتسم  مکح  1578باب 20 

دنزادرپیمن ار  ناشیهدب  نانز و  ۀیرهم  تاکز ، هک  یناسک  ندوب  قراس  مکح  1579باب 21 

«1  » شاّبن ّدح  1580باب 22 

1580هراشا

1582تاعاجرا

: 1582تشذگ

دنک رارکت  ار  تقرس  تسد ، عطق  زا  شیپ  هک  یقراس  مکح  1582باب 23 

قراس دیعبت  مکح  1583باب 24 

ریجا قراس  مکح  1583باب 25 

1583هراشا

1584تاعاجرا

: 1584تشذگ

: 1584دیآیم

قراس وفع  هبوت و  مکح  1584باب 26 

1584هراشا

1585تاعاجرا
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: 1585تشذگ

مکاح دزن  قراس  ندرب  مکح  1585باب 27 

دنک تقرس  هک  ینامهم  مکح  1585باب 28 

1585هراشا

1586تاعاجرا

: 1586تشذگ

غلابریغ قراس  مکح  1586باب 29 

1586هراشا

1589تاعاجرا

: 1589تشذگ

قراس ةدرب  مکح  1589باب 30 

1589هراشا

1590تاعاجرا

: 1590تشذگ

: 1590دیآیم

دترم قراس  مکح  1590باب 31 

هدرب تقرس  تابثا  ّۀلدا  1590باب 32 

1590هراشا

1591تاعاجرا

: 1591تشذگ

تقرس رد  تکرش  1591باب 33 

1591هراشا

1591تاعاجرا

: 1591تشذگ
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هناوید قراس  مکح  1591باب 34 

1591هراشا

1591تاعاجرا

: 1591تشذگ

ناقراس نیرتقراس  1592باب 35 

1592هراشا

1592تاعاجرا

: 1592تشذگ

ناقراس قزر  1592باب 36 

1592تاعاجرا

: 1592تشذگ

دش عطق  ناشتسد  مالسا  رد  هک  یناقراس  نیتسخن  1592باب 37 

لیئارسا ینب  رد  تقرس  مکح  1592باب 38 

قراس تسد  عطاق  نصحم و  راکانز  لتاق  مکح  1593باب 39 

هبْیَش ینب  تسد  عطق  ةرابرد  جع )  ) نامز ماما  مکح  1594باب 40 

1594هراشا

1594تاعاجرا

: 1594تشذگ

ریزعت بیدأت و  دترم ؛ براحم و  ّدح  ياهباب  متشه : 1594لصف 

براحم فیرعت  1594باب 1 

1594هراشا

1600تاعاجرا

: 1600تشذگ

: 1600دیآیم
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يرطف دترم  مکح  1600باب 2 

1600هراشا

1604تاعاجرا

: 1604تشذگ

دنتسه ناملسم  شنیدلاو  زا  یکی  هک  یکدوک  مکح  1604باب 3 

یّلم دترم  مکح  1605باب 4 

1605هراشا

1607تاعاجرا

: 1607تشذگ

دترم نز  مکح  1607باب 5 

1607هراشا

1608تاعاجرا

: 1608تشذگ

قراس دترم  مکح  1608باب 6 

1608تاعاجرا

: 1608تشذگ

دادترا رفک و  تابثا  ّۀلدا  1609باب 7 

1609هراشا

1624تاعاجرا

: 1624تشذگ

یبصان قفانم و  قیدنز ، مکح  1625باب 8 -

1625هراشا

1626تاعاجرا

: 1626تشذگ
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: 1627دیآیم

هیرَدَق ۀقرف  نایلاغ و  مکح  1627باب 9 -

1627هراشا

1632تاعاجرا

: 1632تشذگ

دنک يربمایپ  ياّعدا  ای  دهد  مانشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  یسک  مکح  1632باب 10 

1632هراشا

1633تاعاجرا

: 1633تشذگ

درازگ زامن  تب ، يارب  هک  یسک  مکح   11 1633باب -

1633هراشا

1633تاعاجرا

: 1633تشذگ

رگوداج مکح  1634باب 12 

1634هراشا

1634تاعاجرا

: 1634تشذگ

دنک يّدکت  ادخ  مان  هب  هک  یسک  مکح  1635باب 13 

1635هراشا

1635تاعاجرا

: 1635تشذگ

دنوشیم دبا  سبح  ای  ینادنز  هک  یناسک  مکح  1635باب 14 

1635هراشا

1637تاعاجرا
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: 1637تشذگ

: 1637دیآیم

دنک سجن  ار  يوبن  ای  یهلا  مرح  هک  یسک  مکح   15 1638باب -

1638هراشا

1638تاعاجرا

: 1638تشذگ

درامشیم لالح  ار  ابر  دروخیم و  ابر  ای  نوخ  ای  رادرم  ای  كوخ  تشوگ  هک  یسک  مکح  1638باب 16 

1638هراشا

1639تاعاجرا

: 1639تشذگ

مّلعتم هچب و  ندرک  بدا  مکح   17 1639باب -

1639هراشا

1640تاعاجرا

: 1640تشذگ

دنیبب تراسخ  دتفیب و  وا  دهد و  لُه  ار  يرگید  هک  یسک  مکح   18 1640باب -

ریزعت ةزادنا   19 1641باب -

1641هراشا

1641تاعاجرا

: 1641تشذگ

غورد تداهش  هب  دهاش  مکح   20 1641باب -

1642تاعاجرا

: 1642تشذگ

دنک یسنج  شزیمآ  هزور ، ضیح و  لاح  رد  شنز  اب  هک  یسک  مکح   21 1642باب -

1642تاعاجرا
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: 1642تشذگ

تسا دازآ  وا  زا  یمین  هک  مرجم  ةدرب  مکح   22 1642باب -

1642هراشا

1642تاعاجرا

: 1642تشذگ

ریجا ندز  يارب  زاوج  مدع   23 1643باب -

1643تاعاجرا

: 1643تشذگ

دنک فلت  ار  یسک  لام  ای  دشکب  ار  یناویح  هک  یسک  یندم  تیلوئسم   24 1643باب -

1643هراشا

1643تاعاجرا

: 1643تشذگ

تسا هداد  قالط  اهراب  ار  شاهجوز  هک  يدرم  مکح  1643باب 25 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  1644ذخآم و 

مود 1644نرق 

موس 1644نرق 

مراهچ 1644نرق 

مجنپ 1646نرق 

مشش 1646نرق 

متفه 1647نرق 

متشه 1648نرق 

مهن 1648نرق 

مهد 1648نرق 

مهدزای 1648نرق 
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مهدزاود 1649نرق 

مهدراهچ 1649نرق 

مکی یس و  1649دلج 

1649هراشا

رشان 1650نخس 

يراصتخا ياههناشن  1651دادعا و 

1651همدقم

1651هراشا

هانگ مرج و  فیرعت  یهقف  1652لصا 

تارافک تازاجم و  نییعت  یهقف  1652لصا 

قوقح هب  زواجت  1652مرج و 

هعیش هقف  رد  سبح  1653تازاجم 

یلام یندب و  1653تازاجم 

تازاجم يارجا  مرج و  تابثا  1654هلدا 

مرج تابثا  یضاق و  1654ملع 

تازاجم هدنرادزاب  1654شقن 

مکی یس و  دلج  1655عبانم 

1655هراشا

لوا 1655نرق 

مود 1655نرق 

موس 1655نرق 

مراهچ 1655نرق 

مجنپ 1656نرق 

مشش 1656نرق 
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متفه 1657نرق 

مهن 1657نرق 

مهد 1657نرق 

مهدزاود 1657نرق 

مهدراهچ 1657نرق 

دلج 31 هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  نافلوم  اب  1657ییانشآ 

1657هراشا

مود 1657نرق 

160 ق) یفعج -؟(  رمع  نب  لضفم  - 11658

موس 1658نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 21658

283 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 31659

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 41659

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 51660

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 61661

مراهچ 1661نرق 

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 71661

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 81662

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 91663

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 101664

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 111664

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 121665

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 131665

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 141666
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)؟-؟(  هبعش نبا  - 151666

مجنپ 1667نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 161667

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 171668

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 181669

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 191669

مشش 1670نرق 

508 ق) يروباشین -؟(  لاتف  - 201670

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 211670

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 221671

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 231671

)؟-؟(  يریعش نیدلاجات  - 241672

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 251672

متفه 1673نرق 

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟( - نیدلادامع  - 261673

مهن 1673نرق 

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 271673

مهد 1673نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 281673

مهدزاود 1674نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 291674

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 301675

مهدراهچ 1676نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 311676
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1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 321677

راذتعا 1678رکشت و 

قیقحت ذخآم  1679عبانم و 

صاصق 1680باتک 

1680هراشا

سفن صاصق  لّوا : 1680لصف 

نآ ماکحا  لتق و  ماسقا  ياهباب  لّوا : 1680شخب 

 ... ّقحان و هب  نمؤم  نتشک  ندوب  مارح  1680باب 1 

1680هراشا

1688تاعاجرا

: 1688تشذگ

: 1689دیآیم

لتاق ۀبوت  نایب  دشکب و  رگید  یتلع  ای  مشخ  لیلد  هب  هک  یسک  دشکب و  شنامیا  رطاخهب  ار  ینمؤم  هک  یسک  مکح  1689باب 2 

1689هراشا

1692تاعاجرا

: 1692تشذگ

: 1692دیآیم

دشکب ًادمع  ار  ینمؤم  هک  یسک  مکح  1692باب 3 

1692هراشا

1696تاعاجرا

: 1697تشذگ

: 1697دیآیم

یئاطخ لتق  دمعهبش و  دمع و  لتق  1697باب 4 

1697هراشا
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1700تاعاجرا

: 1700تشذگ

یشکدوخ مکح  1700باب 5 

1700هراشا

1701تاعاجرا

: 1701تشذگ

 ... رقف و سرت  زا  ار  شدنزرف  ناسنا ، نتشک  تمرح  1702باب 6 

1702هراشا

1703تاعاجرا

: 1703تشذگ

: 1703دیآیم

دنوشیم هتشک  ود  ره  ای  ود  نیا  زا  یکی  دتفایم و  يرگید  يور  هک  یسک  مکح  1703باب 7 

1703هراشا

1704تاعاجرا

: 1704تشذگ

دهد له  يرگید  يور  ار  یناسنا  هک  یسک  مکح  1704باب 8 

مارح لتق  رد  تکرش  تمرح  1705باب 9 

1705هراشا

1707تاعاجرا

: 1707تشذگ

: 1707دیآیم

دنشکب ار  رفن  کی  رتشیب ، ای  رفن  ود  هک  يدروم  مکح  1707باب 10 

1707هراشا

1709تاعاجرا
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: 1709دیآیم

دنشکب ار  يدرم  ینز ، هدرب و  ای  ینز  هچب و  هک  يدروم  مکح  1710باب 11 

1710هراشا

1710تاعاجرا

: 1710تشذگ

: 1711دیآیم

دشکب ار  رتشیب  ای  رفن  ود  هک  یسک  مکح  1711باب 12 

دنوش حورجم  رفن  ود  هتشک و  رفن  ود  دننک و  عازن  مه  اب  دنوش و  تسم  رفن  راهچ  هک  يدروم  مکح  1711باب 13 

دناهدرک قرغ  ار  اهنآ  ود  نآ  هک  دنهد  تداهش  ود  نآ  هیلع  زین  هس  نآ  دناهدرک و  قرغ  ار  هچب  هس  نیا  هک  دنهد  تداهش  رفن  هس  هیلع  رفن  ود  دوش و  قرغ  نانآ  زا  یکی  دنشاب و  تارف  رد  هچب  شش  هک  يدروم  مکح  باب 14 

دشکب ار  یتسدیب  درم  هک  یسک  مکح  1712باب 15 

دشکب ار  وا  هاگنآ  دربب ، ار  ششوگ  ود  دروآرد و  ار  يدرم  مشچ  ود  هک  یسک  مکح  1712باب 16 

1713هراشا

1713تاعاجرا

: 1713دیآیم

نآ سکع  ار و  نز  درم ، نتشک  مکح  1713باب 17 

1713هراشا

1716تاعاجرا

: 1716تشذگ

: 1716دیآیم

دشکب ار  ياهناوید  هک  یسک  مکح  1717باب 18 

دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شلقع  سپس  هتشک و  ار  يدرف  هدوب ، لقاع  هک  یلاح  رد  ای  هتخاس  بجاو  ار  يّدح  شیوخ  رب  تیانج  باکترا  اب  هک  یسک  باب 19 

دنشاب کیرش  يدرم  لتق  رد  يرسپ ، يدرم و  هک  يدروم  مکح  1718باب 20 

سکع هب  ار و  شدنزرف  ردپ ، ندناسر  لتق  هب  مکح  1718باب 21 

1718هراشا
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1719تاعاجرا

: 1719تشذگ

تسین وا  رب  يزیچ  دنک ، عافد  شیوخ  زا  هک  سکره  درادن و  صاصق  ّقح  دوش ، يّدعت  وا  هب  هجیتن  رد  دنک و  زواجت  هک  سکره  1719باب 22 

1719هراشا

1720تاعاجرا

: 1720تشذگ

: 1720دیآیم

تسین نز  رب  يزیچ  دشکب ، ار  وا  نز  نآ  دنک و  توعد  مارح  هب  ار  ینز  رارصا ، هب  هک  سک  ره  تسا و  رده  شنوخ  درب ، موجه  ینمؤم  هب  ای  دوش  يرگید  ۀناخ  لخاد  تقرس  ای  انز  ای  نتشک  يارب  هک  یسک  باب 23 

1720هراشا

1721تاعاجرا

: 1721تشذگ

: 1721دیآیم

تسا لوتقم  قراس  يردپ  نادنواشیوخ  رب  شدنزرف  ۀید  تسین و  نز  رب  يزیچ  دشکب ، ار  وا  دنک و  هلمح  درم  هب  نز  دشکب و  ار  نز  مکش  رد  نینج  دنک و  شزیمآ  وا  اب  دوش و  دراو  ینتسبآ  نز  رب  یقراس  رگا  باب 24 

دشکب ار  رهوش  نز ، دشکب و  ار  تسود  نآ  رهوش ، دهد  هار  هلجح  هب  ار  شدوخ  تسود  نز ، هک  يدروم  مکح  1722باب 25 

دشکب ار  صخش  نآ  دوش و  رادیب  وا  تسا و  باوخ  هک  یصخش  هب  دنک  زواجت  هک  یسک  مکح  1722باب 26 

دوشیم هداد  لاملاتیب  زا  شاهید  دوش ، هتشک  مدرم  قوقح  زا  يزیچ  دروم  رد  هک  سکره  درادن و  صاصق  هید و  دشکب ، ار  وا  ّدح  ای  صاصق  هک  یسک  باب 27 

1722هراشا

1723تاعاجرا

: 1723تشذگ

: 1723دیآیم

دنک ارجا  مه  وا  دشکب و  ار  يرگید  ات  دهد  روتسد  هک  یسک  مکح  1723باب 28 

دناهرب لوتقم  ّیلو  گنچ  زا  ار  لتاق  هک  یسک  مکح  دنک و  ینابهاگن  ار  نانیا  مه  موس  رفن  دشکب و  ار  وا  دیایب و  يرگید  دراد و  هگن  ار  يدرم  هک  یسک  مکح  باب 29 

1725هراشا

1726تاعاجرا
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: 1726تشذگ

: 1726دیآیم

دنک جراخ  شلزنم  زا  ناهاگنابش  ار  يرگید  هک  یسک  تنامض  1726باب 30 

دشکب ار  يدرم  دسرب و  یماقم  هب  هک  یسک  مکح  1728باب 31 

دشکب ار  یموق  دنواشیوخ  هک  یسک  مکح  1729باب 32 

دشاب هدرک  تداع  ناگدرب  نتشک  هب  هک  یسک  مکح  دنک و  یکاندرد  تبوقع  ار  وا  ای  دشکب  ار  شیوخ  ةدرب  هک  یسک  مکح  1729باب 33 

1729هراشا

1731تاعاجرا

: 1731تشذگ

هدرب لتاق  مکح  1731باب 34 

1731هراشا

1733تاعاجرا

: 1733تشذگ

: 1734دیآیم

ار دازآ  کی  هدرب  ود  ندناسر  لتق  هب  مکح  1734باب 35 

شتیانج ةرابرد  هدرب  رارقا  مکح  1734باب 36 

راکتیانج دلو  ّما  رِّبدم و  مکح  1735باب 37 

1735هراشا

1736تاعاجرا

: 1736تشذگ

: 1736دیآیم

شیالوم لتاق  راددنزرف ] زینک   ] دلو ّما  مکح  1736باب 38 

1736هراشا

1736تاعاجرا
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: 1736تشذگ

1737باب 39

1737هراشا

1738تاعاجرا

: 1738تشذگ

دش دازآ  هک  لتاق  ةدرب  مکح  1738باب 40 

دشکیم ار  شیالوم  رگید ، ةدرب  هک  ياهدرب  مکح  1739باب 41 

1739هراشا

1739تاعاجرا

: 1739تشذگ

: 1739دیآیم

دزاس حورجم  ای  دشکب  ار  یّمذ  ای  یبصان  ای  رفاک  رگا  ناملسم ، مکح  1739باب 42 

1739هراشا

1740تاعاجرا

: 1740تشذگ

: 1741دیآیم

یسوجم یحیسم و  يدوهی ، نیب  صاصق  توبث  1741باب 43 

1741هراشا

1741تاعاجرا

: 1741تشذگ

دشکب ار  ناملسم  هک  یحیسم  مکح  1741باب 44 

1741هراشا

1742تاعاجرا

: 1742تشذگ
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دراد نیشنهیداب  يردارب  نیشنرهش و  يردارب  دوشیم و  هتشک  هک  یسک  مکح  1742باب 45 

صاصق وفع  بابحتسا  1742باب 46 

1743هراشا

1745تاعاجرا

: 1745تشذگ

دننکن وفع  رگید  یضعب  دننک و  وفع  مد  يایلوا  یضعب  هک  يدروم  مکح  1746باب 47 

1746هراشا

1747تاعاجرا

: 1747دیآیم

دراد بیاغ  ای  کچوک  گرزب و  نادنزرف  لوتقم ، هک  يدروم  مکح  1747باب 48 

درادن یّمذ  رفاک  زج  یثراو  لوتقم  دشکب و  ار  یناملسم  هک  یناملسم  مکح  1747باب 49 

1748هراشا

1748تاعاجرا

: 1748تشذگ

لام دقاف  نویدم  لوتقم  مکح  1748باب 50 

دشکن ار  لتاق  صاصق ، تهج  وا  ۀبرض  هک  مد  ّیلو  مکح  1749باب 51 

وا ۀثرو  ای  مدّیلو  هب  لیوحت  رد  لتاق  مکح  1749باب 52 

1749هراشا

1752تاعاجرا

: 1752تشذگ

دوش تباث  اهنآ  تداهش  فالخ  ای  دندرگرب  قالط  ای  تقرس  ای  انز  تداهش  زا  هک  ینادهاش  مکح  1752باب 53 

دوش ریگتسد  شرسمه  اب  انز  ياعّدا  هب  ای  شلزنم  هب  لوتقم  زاجمریغ  دورو  ياعّدا  هب  هک  یلتاق  مکح  1753باب 54 

1753هراشا

1755تاعاجرا
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: 1755تشذگ

: 1756دیآیم

دنوادخ رب  مدرم  نیرتشکرس  1756باب 55 

1756هراشا

1758تاعاجرا

: 1758تشذگ

تمایق زور  رد  ار  یضعب  مدرم  زا  یضعب  ندرک  صاصق  1758باب 56 

لتق مرج  تابثا  هلدا  مود : 1761شخب 

لتق ةرابرد  نانز  تداهش  مکح  لداع و  دهاش  ود  اب  لتق ، تابثا  1761باب 1 

1761هراشا

1761تاعاجرا

: 1761تشذگ

: 1762دیآیم

رارقا اب  لتق  تابثا  1762باب 2 

1762هراشا

1762تاعاجرا

: 1762تشذگ

لتق هب  مهتم  زا  نتفرگ  رارقا  زاوج  1763باب 3 

1763هراشا

1763تاعاجرا

: 1763تشذگ

: 1764دیآیم

نآ نتفرگ  سپ  يرگید و  لتق  هب  صخش  رارقا  مکح  1764باب 4 

1764تاعاجرا
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دنک رارقا  یعقاو  لتاق  نآ ، دعب  هک  سرت  يور  زا  لتق  هب  رارقا  مکح  1764باب 5 

دنک رارقا  لتق  هب  يرگید  یلو  دنهد  تداهش  یسک  لتق  هب  نادهاش  هک  يدروم  مکح  1766باب 6 

1766هراشا

1766تاعاجرا

: 1766تشذگ

دشابن مولعم  نآ  لتاق  هک  یلوتقم  مکح  1767باب 7 

1767هراشا

1767تاعاجرا

: 1767دیآیم

دوش تفای  یموق و ...  ۀناخ  ِرد  ای  هلیبق  نایم  رد  هک  یلوتقم  مکح  1767باب 8 

1768هراشا

1769تاعاجرا

: 1769تشذگ

: 1769دیآیم

هماسق 1769باب 9 

1769هراشا

1775تاعاجرا

: 1775تشذگ

: 1775دیآیم

لتق هب  مهّتم  تشادزاب  1775باب 10 

ندب ياضعا  صاصق  مّود : 1775لصف 

ناسنا ندب  ياضعا  عطق  تحارج و  رد  هید  صاصق و  مکح  1776باب 1 

1776هراشا

1776تاعاجرا
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: 1777دیآیم

درم نز و  ندب  ياضعا  صاصق  مکح  1777باب 2 

1777هراشا

1778تاعاجرا

: 1778تشذگ

: 1778دیآیم

سکعرب درم و  طسوت  نز  مشچ  ندروآرد  مکح  1779باب 3 

1779هراشا

1779تاعاجرا

: 1779تشذگ

دنروآیم رد  ار  شمشچ  ای  دننکیم  حورجم  ار  وا  اهنآ  دنیبیم و  ار  ياهدع  تاروع  هک  یسک  مکح  1779باب 4 

1779هراشا

1781تاعاجرا

: 1781تشذگ

دروآرد ار  انیب  مشچ  هک  يروک  مکح  1781باب 5 

دروآرد ار  دازآ  مشچ  هک  ياهدرب  مکح  1781باب 6 

1781هراشا

1781تاعاجرا

: 1782تشذگ

سکعرب دروآرد و  ار  یملاس  ناسنا  مشچ  هک  مشچ  کی  ناسنا  مکح  1782باب 7 

1782هراشا

1782تاعاجرا

: 1782تشذگ

: 1782دیآیم
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مشچ براض  صاصق  مکح  1782باب 8 

دنک نامرد  ار  دوخ  شوگ  دوش و  صاصق  هک  شوگ  عطق  یناج  مکح  1783باب 9 

تسد ندیرب  صاصق  مکح  1783باب 10 

1783هراشا

1784تاعاجرا

: 1784دیآیم

دنرُبب ار  رفن  کی  تسد  رفن  ود  هک  يدروم  مکح  1784باب 11 

دنک عطق  ار  وا  تسد  فک  يرگید  سپس  دربب و  ار  یسک  ناتشگنا  يدرف  هک  يدروم  مکح  1784باب 12 

دیورب رگا  هچب  نادند  نتسکش  دوش و  بوخ  رگا  تسد ، نتسکش  مکح  1785باب 13 

ناسنا مکش  ندرک  لام  دگل  مکح  1785باب 14 

تقرس دروم  رد  يدمع  غورد  نادهاش  مکح  1785باب 15 

1785تاعاجرا

: 1785تشذگ

نآ سکع  ار و  هدرب  زا  يوضع  دازآ ، ناسنا  عطق  حرج و  مکح  1786باب 16 

1786هراشا

1786تاعاجرا

: 1786تشذگ

: 1786دیآیم

بتاکم تیانج  مکح  1787باب 17 

1787تاعاجرا

: 1787تشذگ

ناگدرب ياه  تحارج  مکح  1787باب 18 

1787هراشا

1787تاعاجرا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1933زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


: 1787دیآیم

دسرب زغم  ۀتسوپ  هب  هک  رس ، نتسکش  ناوختسا و  یگتفررد  یلخاد و  تحارج  مکح  1787باب 19 

1787هراشا

1788تاعاجرا

: 1788تشذگ

: 1788دیآیم

دنک زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  یسک  مکح  1788باب 20 

1789تاعاجرا

: 1789تشذگ

تاید 1789باتک 

1789هراشا

ناسنا سفن  يهید  لوا : 1789لصف 

 ... دازآ ناملسم  درم  ۀید  1789باب 1 

1789هراشا

1793تاعاجرا

: 1793تشذگ

: 1794دیآیم

مارح هام  رد  لتق  ۀید  1794باب 2 

1794هراشا

1794تاعاجرا

: 1794تشذگ

نز طسوت  نینج  طقس  ۀید  1795باب 3 

1795هراشا

1795تاعاجرا
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: 1795دیآیم

يدمع ییاطخ و  لتق  ۀید  تخادرپ  تدم  1795باب 4 

1795هراشا

1796تاعاجرا

: 1796تشذگ

درم ۀید  فصن  نز ، ۀید  1796باب 5 

1796هراشا

1796تاعاجرا

: 1796تشذگ

: 1797دیآیم

كرش نیمزرس  رد  لوتقم  ناملسم  مکح  1797باب 6 

لکشم یثنخ  ۀید  1798باب 7 

1798تاعاجرا

: 1798تشذگ

یبصان لتق  مکح  هید و  1798باب 8 

1798هراشا

1799تاعاجرا

: 1799تشذگ

هدازانز  ] انّزلادلو ۀید  1799باب 9 

1799هراشا

1800تاعاجرا

: 1800تشذگ

یسوجم یحیسم و  يدوهی ، ۀید  1800باب 10 

1800هراشا
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1801تاعاجرا

: 1801تشذگ

: 1802دیآیم

ناویح نینج  ۀید  یّمذ و  نز  نینج  ۀید  1802باب 11 

 ... هدرب ۀید  1802باب 12 

1802هراشا

1803تاعاجرا

: 1803تشذگ

: 1803دیآیم

اهگس ۀید  1803باب 13 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  معثخ  هلیبق  هب  هاپس  نداتسرف  هیضق  1804باب 14 

1804تاعاجرا

: 1804تشذگ

 ... دوش و هتشک  ییاطخ  لتق  هب  دوخ  هک  دمع  لتق  هب  لتاق  مکح  1804باب 15 

«1  » دوش لتق  رکنم  هک  ییاطخ  لتاق  مکح  1804باب 16 

دهدن لوتقم  لتق  زا  ربخ  هک  یلتاق  مکح  1805باب 17 

درادن ار  هید  تخادرپ  ییاناوت  هک  یسک  مکح  1805باب 18 

1805تاعاجرا

: 1805تشذگ

نامض تابجوم  مود : 1805لصف 

دتفا هاچ  رد  دوش و  يرگید  کلم  دراو  هک  یسک  مکح  1805باب 1 

ندعم اپراهچ و  هاچ و  نامض  مدع  1805باب 2 

1805هراشا

1806تاعاجرا
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: 1806دیآیم

دنک طوقس  نآ  رد  یصخش  دنکب و  هاچ  يرگید  ای  دوخ  کلم  رد  هک  یسک  مکح  1806باب 3 

دزاس یمخز  ار  وا  نانآ ، گس  دیآ و  رد  یموق  ۀناخ  هب  هک  یسک  مکح  1806باب 4 

دردب ار  نانآ  ریش  دشکب و  دوخ  اب  ار  رفن  دنچ  دوش و  راتفرگ  ریش  ماد  هب  هک  یسک  مکح  1807باب 5 

دشکب ار  رتش  لوتقم  ّیلو  دشکب و  ار  يدرم  يرتش  هک  يدروم  مکح  1808باب 6 

دنک ادیپ  یگتسکش  ای  دریمب  دتفیب و  وا  دنامرب و  شبکرم  رب  ار  ياهراوس  ای  دناسرتب  راوید  يور  ار  یصخش  هک  یسک  مکح  1809باب 7 

1809هراشا

1809تاعاجرا

: 1809تشذگ

: 1809دیآیم

دنک بوکدگل  ار  يدرم  ناویح  دنک و  راوس  ناویح  رب  ار  شاهدرب  هک  یسک  مکح  1809باب 8 

1809هراشا

1810تاعاجرا

: 1810تشذگ

دناسر لتق  هب  ار  یناسنا  شناویح  طیرفت  يّدعت و  نودب  هک  یناویح  بحاص  تیلوؤسم  1810باب 9 

نآ بکار  تیلوؤسم  يراوس و  ناویح  تیانج  1810باب 10 

1810هراشا

1812تاعاجرا

: 1812تشذگ

ناویح لتق  زا  یشان  تیلوؤسم  دوخ و  زا  عافد  1812باب 11 

1812تاعاجرا

: 1812تشذگ

ناویح زور  بش و  ياهتراسخ  ناویح و  بحاص  تیلوؤسم  1812باب 12 

ناویح تیانج  ناویح و  رب  راوس  ود  تیلوؤسم  1814باب 13 
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یکی ندرم  رگیدکی و  اب  راوس  ود  دروخرب  مکح  1815باب 14 

دشکب ار  يرگید  ناویح  شناویح ، هک  یناویح  بحاص  تیلوؤسم  1815باب 15 

دشکب ار  يرطاق  هک  یسک  مکح  1817باب 16 

1817هراشا

1817تاعاجرا

: 1817تشذگ

دنیبب همدص  رتش  دنک و  لاقع  ار  نارگید  اب  یتکارش  رتش  هک  یسک  مکح  1817باب 17 

 ... روبنط و طبرب و  يهدننکش  كوخ ، يهدنشک  مکح  1818باب 18 

1818هراشا

1818تاعاجرا

: 1818تشذگ

دنَشِکب ار  وا  دننک و  شاینیب  رد  يراهم  هدرک  رذن  هک  ینز  مکح  1819باب 19 

دشکب ار  اهنآ  زا  یکی  راوید  بیرخت  دننک و  تکراشم  يراوید  بیرخت  رد  رفن  هس  هک  يدروم  مکح  1819باب 20 

دوش راوس  رتخد  نتشک  ثعاب  موس  رتخد  دوش و  راوس  مود  رتخد  رب  يرتخد  هک  يدروم  مکح  1819باب 21 

دناسرب ررض  ناملسم  هار  هب  هک  یسک  تیلوؤسم  1820باب 22 

1820هراشا

1820تاعاجرا

: 1820تشذگ

دنک فلت  ار  یسک  نآ  لمح  اب  هک  يزیچ  لماح  تیلوؤسم  1820باب 23 

1820تاعاجرا

: 1820تشذگ

دناسر ررض  يرگید  هب  شلزنم  بالضاف  نادوان و  رطاخ  هب  هک  یسک  تیلوؤسم  1821باب 24 

دوش ررض  بجوم  ریجا  دزاس و  ریجا  ار  يرگید  هک  یسک  تیلوؤسم  1821باب 25 

1821تاعاجرا
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: 1821تشذگ

رگهنتخ کشزپماد و  کشزپ ، تیلوؤسم  1821باب 26 

1821هراشا

1822تاعاجرا

: 1822تشذگ

دنکفا هاچ  هب  ار  يرگید  هجوت ، نودب  هک  یسک  تیلوؤسم  1822باب 27 

هدنهدرادشه تیلوؤسم  بلس  1823باب 28 

كدوک هب  تبسن  هیاد  ندوب  نماض  مکح  1823باب 29 

1823هراشا

1824تاعاجرا

: 1824تشذگ

دریمب دنزرف  دزادنیب و  ار  شدنزرف  وا  دناسرتب و  ار  ياهلماح  نز  هک  یسک  مکح  1824باب 30 

يرگید رب  نیجوز  زا  کی  ره  يریگتخس  مکح  1825باب 31 

1825هراشا

1825تاعاجرا

: 1825دیآیم

لتق باکترا  زا  رتدب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تیالو  هب  لهج  1825باب 32 

دوش ییامنهار  جاتحم  ات  دناسرتیم  ار  ییانیبان  هک  یسک  مکح  1826باب 33 

دنز تراسخ  دزورفا و  شتآ  يرگید  يهناخ  رد  هک  یسک  تیلوؤسم  1826باب 34 

دنک « 1  » اضفا ار  وا  شزیمآ و  شنز  اب  هک  یسک  1826باب 35 

1826هراشا

1827تاعاجرا

: 1827تشذگ

: 1827دیآیم
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دوش فلت  طیرفت  نودب  اما  دنادرگرب  شبحاص  هب  ات  دبایب  ار  يرگید  ياپراهچ  هک  یسک  مکح  1827باب 36 

دوشیم تراسخ  بجوم  دنکیمن و  تسرد  ار  دوخ  کلم  جک  راوید  هک  یسک  مکح  1828باب 37 

دریمب ات  دنهدن  بآ  وا  هب  نانآ  یلو  دبلط  بآ  نانآ  زا  ياهنشت  هک  ییاههناخ  نابحاص  مکح  1828باب 38 

 ... دنک و عطق  ار  یتخرد  ای  دشکب  ار  یناویح  تهجیب  هک  یسک  تیلوؤسم  1828باب 39 

1828تاعاجرا

: 1828تشذگ

ندب ياضعا  ۀید  موس : 1828لصف 

ندب درف  جوز و  ياضعا  ۀید  1829باب 1 

رگیدکی هب  تبسن  نز  درم و  ندب  ياضعا  ۀید  1829باب 2 

1829هراشا

1830تاعاجرا

: 1830تشذگ

: 1830دیآیم

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ضئارف  باتک  رد  ندب  ياضعا  ۀید  1830باب 3 

تراکب ةدرپ  ۀلازا  نز و  رس  يوم  ندیشارت  ۀید  1840باب 4 

1840هراشا

1840تاعاجرا

: 1840تشذگ

: 1841دیآیم

وربا مشچ و  ياهکلپ  ۀید  1841باب 5 

1841هراشا

1841تاعاجرا

: 1841تشذگ

 ... ییانیبان و ییانیب ، صقن  مشچ ، ۀید  1842باب 6 
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1842هراشا

1844تاعاجرا

: 1844تشذگ

: 1844دیآیم

 ... مشچ و کی  ِناسنا  مشچ  ۀید  1845باب 7 

1845هراشا

1846تاعاجرا

: 1846تشذگ

: 1846دیآیم

یّمذ رفاک  مشچ  ۀید  1846باب 8 

دروآ رد  ار  ياهچب  مشچ  هک  یسک  مکح  1846باب 9 

دروآرد ار  یناویح  مشچ  هک  یسک  مکح  1846باب 10 

ینیب ۀید  1847باب 11 

1847هراشا

1849تاعاجرا

: 1849تشذگ

: 1849دیآیم

شوگ ۀید  1849باب 12 

1849هراشا

1850تاعاجرا

: 1850تشذگ

: 1850دیآیم

رس هاگجیگ و  یناشیپ ، هرهچ ، هنوگ ، ۀید  1851باب 13 

1851هراشا
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1852تاعاجرا

: 1852تشذگ

: 1852دیآیم

بل ود  ۀید  1853باب 14 

1853هراشا

1853تاعاجرا

: 1853تشذگ

: 1854دیآیم

اهنادند ۀید  1854باب 15 

1854هراشا

1856تاعاجرا

: 1856تشذگ

: 1857دیآیم

هّچب نادند  ۀید  1857باب 16 

نابز ۀید  1857باب 17 

1857هراشا

1858تاعاجرا

: 1858تشذگ

: 1858دیآیم

درم رس  يوم  لیبس و  شیر ، ۀید  1858باب 18 

1858هراشا

1859تاعاجرا

: 1859تشذگ

هناش هوقرت و  ۀید  1859باب 19 
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1859هراشا

1859تاعاجرا

: 1859تشذگ

جنرآ وزاب و  ۀید  1860باب 20 

تسد فک  لصفم و  دعاس ، تسد ، ۀید  1861باب 21 

1861هراشا

1862تاعاجرا

: 1862تشذگ

: 1862دیآیم

اپ تسد و  ناتشگنا  ۀید  1863باب 22 

1863هراشا

1865تاعاجرا

: 1866تشذگ

: 1866دیآیم

جلف تشگنا  تسد و  عطق  ۀید  1866باب 23 

1866هراشا

1867تاعاجرا

: 1867تشذگ

نخان ۀید  1867باب 24 

1867هراشا

1867تاعاجرا

: 1867تشذگ

تسش تشگنا  ناتشگنا و  ياهدنب  ۀید  1868باب 25 

1868هراشا
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1868تاعاجرا

: 1868تشذگ

اههدند هنیس و  ۀید  1869باب 26 

1869هراشا

1870تاعاجرا

: 1870تشذگ

: 1870دیآیم

تارقف نوتس  ۀید  1870باب 27 

1871هراشا

1871تاعاجرا

: 1871تشذگ

: 1871دیآیم

درم نز و  ناتسپ  ۀید  1871باب 28 

1872هراشا

1872تاعاجرا

: 1872تشذگ

درم یلسانت  تلآ  ۀید  1872باب 29 

1872هراشا

1872تاعاجرا

: 1873تشذگ

: 1873دیآیم

فان قتف  یتشپژوگ و  قتف ، هضیب ، ندرک  داب  هضیب ، ۀید  1873باب 30 

1873هراشا

1874تاعاجرا
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: 1874تشذگ

: 1875دیآیم

نز یلسانت  تلآ  ندیرب  مکح  1875باب 31 

1875هراشا

1876تاعاجرا

: 1876تشذگ

رتخد نز و  ءاضفا  مکح  1876باب 32 

1876هراشا

1876تاعاجرا

: 1876تشذگ

: 1877دیآیم

دنک اضفا  ار  يرگید  نز  هک  ینز  مکح  1877باب 33 

1877هراشا

1877تاعاجرا

: 1877تشذگ

نار نگل و  ۀید  1878باب 34 

1878هراشا

1879تاعاجرا

: 1879دیآیم

اپ يور  یگدمآرب  قاس و  وناز ، ۀید  1879باب 35 

اپ کی  اپود و  ۀید  1880باب 36 

1880هراشا

1880تاعاجرا

: 1880تشذگ
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نآ ناتشگنا  اپ و  مدق  ۀید  1881باب 37 

 ... نینج و ناوختسا ، هدیوج ،] تشوگ   ] هغضم هتسب ،] نوخ   ] هقلع هفطن ، ۀید  1882باب 38 

1882هراشا

1887تاعاجرا

: 1887تشذگ

: 1887دیآیم

دزادنیب ار  نینج  ای  هغضم  ای  هقلع  نز ، دنزب و  ار  ياهلماح  نز  هک  یسک  مکح  1888باب 39 

1888هراشا

1889تاعاجرا

: 1889تشذگ

یسوجم یحیسم و  يدوهی ، نز  زینک و  نینج  ۀید  1890باب 40 

1890هراشا

1890تاعاجرا

: 1890تشذگ

 ... دنک و طقس  وا  دنزب و  ار  شرتخد  هک  یسک  مکح  1890باب 41 

هدرب رب  تیانج  مکح  1890باب 42 

 ... تّیم و رس  عطق  ۀید  1891باب 43 

1891هراشا

1894تاعاجرا

: 1894تشذگ

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مارح  لالح و  باتک  شارخ و  شرا  1895باب 44 

1895هراشا

1896تاعاجرا

: 1896تشذگ
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: 1896دیآیم

عفانم ۀید  مراهچ : 1896لصف 

هاگجیگ ندرک و  جلف  ادص ، ییاونش ، ۀید  1896باب 1 

1896هراشا

1897تاعاجرا

: 1897تشذگ

: 1897دیآیم

يراتفگ لالتخا  ۀید  1897باب 2 

ییاونش لالتخا  ۀید  1899باب 3 

1899هراشا

1900تاعاجرا

: 1901تشذگ

: 1901دیآیم

لماک ۀید  دنچ  عمج  دراوم  1901باب 4 

1901هراشا

1902تاعاجرا

: 1902تشذگ

دریمب صخش  سپس  دوش و  رتشیب  ای  تیانج  ود  بجوم  هک  ياهبرض  مکح  دنک و  لیاز  ار  لقع  هک  ياهبرض  مکح  1902باب 5 

مشچ ندش  وسمک  ۀید  1903باب 6 

1903هراشا

1905تاعاجرا

: 1905تشذگ

عوفدم و  راردا ] رّرکت   ] لوْبلا ۀلسلس  ۀید  1905باب 7 

نز ضیح  نتفر  نیب  زا  ۀید  1906باب 8 
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ندرگ يژک  هرهز و  ندرب  ۀید  1906باب 9 

1906هراشا

1906تاعاجرا

: 1907تشذگ

ندب ياضعا  عفانم و  رب  تیانج  تابثا  رد  هماسق  دادعت  1907باب 10 

1907تاعاجرا

: 1907تشذگ

سفنت صقن  ۀید  1908باب 11 

ندب تروص و  رس و  ياهتحارج  اهیگتسکش و  هید  مجنپ : 1908لصف 

ندب تروص و  رس و  ياهتحارج  اهیگتسکش و  عاونا  ۀید  1908باب 1 

1908هراشا

1912تاعاجرا

: 1912تشذگ

: 1912دیآیم

نز درم و  رب  اهتحارج  ۀید  ۀسیاقم  1913باب 2 

1913هراشا

1913تاعاجرا

: 1913تشذگ

یلیس شرا  1913باب 3 

رس تروص و  رد  تحارج  یگتسکش و  ۀید  1914باب 4 

1914هراشا

1914تاعاجرا

: 1914تشذگ

ناتشگنا تحارج  رد  صاصق  هید و  1914باب 5 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1933زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


1914هراشا

1914تاعاجرا

: 1914تشذگ

سفن هید  هب  وضع  رب  تیانج  ششخب  تیارس  مکح  1915باب 6 

1915هراشا

1915تاعاجرا

: 1915تشذگ

هدرب ندب  تروص و  رس و  ياهیگتسکش  اهتحارج و  ۀید  1915باب 7 

1915هراشا

1915تاعاجرا

: 1915تشذگ

تسا هدشن  دراو  نآ  رب  یتیاور  هک  یتحارج  رد  تموکح  1916باب 8 

1916تاعاجرا

: 1916تشذگ

نتفرگ زاگ  مکح  1916باب 9 

دنک توف  یگتسکش  ای  تحارج  رثا  رد  هیلعٌینجم  هک  يدروم  مکح  1916باب 10 

1916هراشا

1917تاعاجرا

: 1917تشذگ

تحارج رب  مکح  1917باب 11 

هلقاع مشش : 1917لصف 

هید هب  تبسن  هلقاع  یندم  تیلوؤسم  1917باب 1 

1917هراشا

1919تاعاجرا
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: 1919تشذگ

دریمب هید  تخادرپ  زا  لبق  هک  ییاطخ  لتق  هب  لتاق  مکح  1919باب 2 

1919هراشا

1919تاعاجرا

: 1919تشذگ

دننک رارقا  وا  تیالو  هب  نانآ  هدرب و  هانپ  یموق  هب  هک  یناج  مکح  1919باب 3 

نیشنرهش نیشننابایب و  یناج  ییاطخ  لتق  ۀید  1919باب 4 

1920تاعاجرا

: 1920تشذگ

یّمذ رفاک  تیانج  مکح  1920باب 5 

1920هراشا

1920تاعاجرا

: 1920تشذگ

دنک رارف  لتاق  هک  يدروم  مکح  1920باب 6 

دوش ییاطخ  لتق  بکترم  هک  یناملسم  هزات  مکح  1921باب 7 

هدناسر لتق  هب  ار  يدرم  ًادمع  هک  ییانیبان  مکح  1921باب 8 

1921هراشا

1921تاعاجرا

: 1921تشذگ

دنوش لتق  بکترم  هک  تسم  هّچب و  هناوید ، لقعمک ، مکح  1921باب 9 

1921هراشا

1922تاعاجرا

: 1922تشذگ

دیوج تئارب  دوخ ، نادنواشیوخ  تیانج  تیلوؤسم  زا  هک  یسک  مکح  1922باب 10 
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دوش هتشک  هلماح ، ةدنوشانز  نز  طسوت  هک  راکانز  قراس  مکح  1922باب 11 

1922تاعاجرا

: 1922تشذگ

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  1923ذخآم و 

لوا 1923نرق 

مود 1923نرق 

موس 1924نرق 

مراهچ 1924نرق 

مجنپ 1926نرق 

مشش 1927نرق 

متفه 1927نرق 

متشه 1928نرق 

مهن 1928نرق 

مهد 1929نرق 

مهدزای 1929نرق 

مهدزاود 1929نرق 

مهدراهچ 1930نرق 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1930هرابرد 
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هللاهمحر يدرجورب  نیسح  دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 

باتک تاصخشم 

.1340  - 1253 نیسح ، يدرجورب ، هسانشرس : 
هدیزگرب  . یسراف  . هعیشلاثیداحا عماج  يدادرارق :  ناونع 

دلج 24 هللاهمحر  يدرجورب  نیـسح  دیـس  یمظعلاهللاهیآ  ترـضح  هعیـشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیـش : هقف  عبانم  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. يروهم نیسحدمحم  ینیسح ، اضردمحا  رابتلیعامسا ، دمحا  نامجرتم  چ / هلاعج ...  ، هراجا  ، هیراع ( 2  ) تالماعم

.1388 زبس ، گنهرف  نارهت : رشن :  تاصخشم 
955 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-9906-63-8: لایر 150000 :4-45-9906-964-978 ؛  هرود کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Sources of shi'ite jurisprudence هدش .... : ینیتال  ص.ع . تشاددای : 
نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

ماکحا ثیداحا  عوضوم : 
ثیداحا هقف -- )  ) تالماعم عوضوم : 

مجرتم  -، 1343 دمحا ، رابتلیعامسا ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1342 اضردمحا ، ینیسح ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  - ، 1340 نیسحدمحم ، يروهم ، هدوزفا :  هسانش 
BP136/9/ب4ج2042117 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 
1795110 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مکی دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج2 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مود دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج3 ، هعیش ، هقف  عبانم 

موس دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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2 ص : ج4 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مراهچ دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج5 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مجنپ دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج6 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مشش دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج7 ، هعیش ، هقف  عبانم 

متفه دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج8 ، هعیش ، هقف  عبانم 

متشه دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج9 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهن دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج10 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهد دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج11 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزای دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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2 ص : ج12 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزاود دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج13 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزیس دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج14 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدراهچ دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج15 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزناپ دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج16 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزناش دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج17 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدفه دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج18 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدجه دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
2 ص : ج19 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزون دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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3 ص : ج20 ، هعیش ، هقف  عبانم 

متسیب دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
3 ص : ج21 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مکی تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
5 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مود تسیب و  دلج 

رشان نخس 

، خـیرات نایرج  رد  هراومه  ناسنا  مهف  ندوب  لاّیـس  دراد . ریذـپانراکنا  ترورـض  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  يزاـسرواب  تهج  گـنهرف  رـشن 
ةزوح رد  نآ  نیون  ياهدرواتـسد  یناسنا و  فراعم  زگره  تسا و  يراج  دـیدج  میهافم  نتفرگ  ارف  یمیدـق و  فراـعم  لـیمکت  اـب  هارمه 

یمیهافم ددرگیم ، رب  اهدیابن  اهدیاب و  میهافم  هب  اهناسنا  فراعم  شخب  نیرتمهم  تسین . فقوتم  یناسنا  مولع  یبرجت و  یـضایر ، مولع 
ربمایپ نانخـس  گرزب و  يادخ  مالک  هب  ار  اهدیابنو  اهدیاب  ناناملـسم  دـنراد . یگتـسب  میهافم  نیا  ةدـننک  رابتعا  هب  دنتـسه و  يرابتعا  هک 

نآ مالسلا  مهیلع  موصعم  نادناخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نایعیـش  دننادیم و  طوبرم  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دننادیم یهلا  ةداتسرف 

رـشن تهج  رد  یمدـق  دنتـسه ، یهلا  لوسر  نآ  موصعم  نانیـشناج  هک  هعیـش  ناماما  مالک  ۀـمجرت  اـب  دراد  یعـس  زبس  گـنهرف  تاراـشتنا 
مالـسا ربمایپ  ياههزومآ  رـشن  قیرط  زا  مالـسا  گنهرف  جیورت  غیلبت و  درادرب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههشیدنا  ۀیاپ  رب  مالـسا  گنهرف 

رـشن هک  نآ  دـیما  تسا . تاراشتنا  فیاـظو  زا  مدرم  يرکف  لـیلحت  هشیدـنا و  داوم  روظنم  هب  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رهم و یعاجـش  زمره  جاح  نایاقآ  زبس  گنهرف  رـشن  ناراکردناتسد  زا  نایاپ  رد  دشاب . لوبقم  قفوم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زبس  گنهرف 

ياعد هب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشاب  میراد . ار  نانتما  ساپـس و  تیاهن  رابت  لیعامـسا  يدـهم  دـمحا و  ناردارب  یباراد و  اضردـمحم  جاح 
. دیامرف تیانع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ریخ  يازج  شاهداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زبس  گنهرف  تاراشتنا 
7 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

همدقم

هراشا

یعامتجا یـصخش و  يدـنمنوناق  روظنم  هب  هشیدـنا ، رکفت و  رب  هوالع  تسا ، ناسنا  لمع  هشیدـنا و  ورملق  رد  هک  مالـسا  نید  ياـههرازگ 
. تسا هدش  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  زین  ناسنا 

دیـشروخ تسا . هعماج  دوخ و  نتـسیز  هنوگچ  يارب  یفراـعم  نید ، عورف  ندوب و  دـقتعم  ندیـشیدنا و  هنوگچ  يارب  یفراـعم  نید ، لوصا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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دوخ يرایسب  اما  دیبات  یکاخ  رشب  هدزبش  ۀشیدنا  رب  تیالو  كانبات  هام  درک و  بورغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاحترا  اب  مالسا  توبن 
تیالو ناگراتـس  نآ  تیادـه  راونا  زا  دنتـساوخن  زگره  دـنتخاس و  مورحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  هداوناخ  تیب  لها  تیالو  رون  زا  ار 
ۀباحص نایم  زا  نایعیش  اما  دنداد  ناماس  ار  دوخ  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رگید  يروط  دنتخاس و  رگید  ینابم  دوخ  يارب  دنربب و  هرهب 

زا دندرک و  باختنا  دوب ، تفالخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بوصنم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
اب دنتفریذپ و  یعامتجا  یـصخش و  نتـسیز  هنوگچ  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هقف  دندیزگرب و  ار  وا  موصعم  نادـنزرف  نیعبات ، نایم 
رب ار  مالسا  قوقح  تنـس ، باتک و  زا  لقع  یبیکرت  یلیلحت و  يایاضق  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  صوصن  هب  هجوت 

. دنداهن انب  يولع  عیشت  رکفت  ۀیاپ 
ادخ لوسر  تنس  زا  سپس  نآرق و  زا  لوا  ۀبترم  رد  هک  تسا  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هقف  يدنمـشور  نیا  رد  هعیـش  راختفا 
هدرب هرهب  نیعبات  رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  موصعم  نادنزرف  زا  ماجنارس  مالسلا و  هیلع  یلع  نوچ  شگرزب  ۀباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تموکح نایاپ  رد  یمالسا  مولع  هاگشناد  نیلوا  دنادیم . يولع  يوبن و  رکف  ریـس  طخ  نیا  رد  ار  نید  ملاعم  حیحـص  كرد  رایعم  تسا و 
رهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نیمامه  نیماما  طسوت  نایسابع  تموکح  زاغآ  نایوما و 

 8 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  لوا  ماما  ملعم و  زا  مالـسا  نید  دنلب  میهافم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب و  هدش  يراذگناینب  هنیدـم 

ناشیا ترـضح  هک  تسا  لقن  یتح  و  دوب . هدـش  نایب  ملع  نابلاط  ياهشـسرپ  هب  خـساپ  هنامیکح و  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  بلاـق  رد 
هعلاطم لسن  هب  لسن  ناشیا  موصعم  نادنزرف  دزن  دندوب و  هدرک  نیودت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ياههزومآ  تنـس و  زا  یباتک 
تفرعم ناگدنیوج  رایتخا  رد  راگدنام  راثآ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنسم  دلجم  جنپ  تسیب و  هب  بیرق  نونکا  و  دشیم . يرادهگن  و 

. دراد رارق 

ناسنا یگدنز  نید و  ملع 

زا ار  ناسنا  دنکیم و  میظنت  یعامتجا  یصخش و  طباور  رد  ار  ناسنا  راتفگ  راتفر و  هک  تسوا  فراعم  زا  یشخب  ناسنا ، تفرعم  نیرتمهم 
 ... یعامتجا و ياهيریگيار  ات  يدرف  ياهمیمصت  زا  هعماج ، رد  رادرک  ات  لزنم  رد  راتفر  زا  رهاظ ، یگتسارآ  ات  نطاب  یگتساریپ 

ةدنزاس هک  قالخا  قوقح و  نوچ  یفراعم  نیاربانب  دشیدنایم ؛ هک  دنکیم  لمع  هنوگنآ  اههزوح  نیا  رد  ناسنا  دشخبیم و  وس  تمس و 
ریاس نیب  رد  یلیدبیب  شقن  ياراد  تیمها و  زئاح  رایسب  دنتسه ، اههتسیاش  اههتسیاب و  ةزوح  رد  لمع  ارجا و  يارب  ناسنا  ینهذ  ياهبلاق 

رب هوـالع  تسا  هتفرگ  همـشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  نآرق و  تاـیآ  زا  هک  مالـسا  نید  فراـعم  دنايرـشب . فراـعم 
هک دزادرپیم  ناسنا  لمع  ةزوح  رد  نیداینب  فراعم  زا  ياهلـسلس  هب  ایبنا و ...  ناـیدا و  خـیرات  فراـعم  کـیزیف و  ءارواـم  یهلا ، فراـعم 

قلاخ ناسنا و  قلاخ  دـنوادخ ، هک  ییاجنآ  زا  دـنکیم و  توعد  یمازلاریغ  یمازلا و  یماکحا  هب  یهلا  لامک  هب  یلمع  لین  تهج  ار  ناسنا 
لماک یگدـنز  يارب  ار  یناربمایپ  نایدا و  هتخاس و  مکاح  يدام  ناـهج  رب  ار  یکیزیف  نیناوق  نیرترادـیاپ  نیرتهب و  تسا و  نیوکت  ناـهج 

لقع تشادرب  ۀیاپ  رب  ناسنا  یگدنز  يارب  ار  تلادع  تداعـس و  ياهرایعم  نیرتهب  دهاوخیم  نید  قیرط  زا  هراومه  تسا ، هداتـسرف  ناسنا 
یعقاو نانیـشناج  نییبت  يوبن و  عیرـشت  قیرط  زا  اهنت  خیرات ، لوط  رد  نیدتم  ناسنا  نتـسیز  هنوگچ  سپ  دـهد . هئارا  يوبن  صوصن  زا  يو 
قاذم هب  ندیـسر  يارب  نآ  رد  لمات  هقف و  عبانم  تخانـش  اذـل  تسا ؛ یهلا  نید  نیرخآ  رد  مهم  نیا  لفکتم  هقف  ملع  تسا و  نکمم  ربمایپ 

. تسا تیمها  زئاح  رایسب  نید ، حور  عرش و 
9 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هقف عبنم  انبم و 
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هقف عبنم  انبم و 

نیا ساسا  رب  تسا و  ناسنا  رب  ادخ  يارب  يرابتعاریغ  یتاذ و  یقح  هک  تسا  یهلا  هعاطلاقح  یعرـش ، نیناوق  هب  ناسنا  يانبم  مازتلا و  هجو 
زا ار  دوخ  دـناوتیمن  زگره  تسا و  یعرـش  ماکحا  تیاعر  لوؤسم  تلاح ، نیرتاهنت  رد  یتح  ناسنا  تسا ، يرمالاسفن  یموهفم  هک  قح 

. دزاس اربم  یعامتجا  یگدنز  ای  یصخش  یگدنز  رد  هاوخ  تیلوؤسم  نیا 
شنیرفآ و ناهج  زا  يرظن  لقع  تفرعم  زا  سپ  هک  تسا  ناسنا  هب  تبـسن  دـنوادخ  یتاذ  قح  ناملـسم ، یهقف  يدـنمنوناق  يانبم  نیارباـنب 

. دوشیم كرد  یلمع  لقع  طسوت  راگدیرفآ ،
میهافم زا  هیقیقح  ۀیـضق  وحن  هب  اههرازگ  ناـیب  یهلا و  ياـیلوا  اـیبنا و  غیلبت  اـب  ناـسنا  هب  تبـسن  دـنوادخ  یتاذ  قح  تیاـعر  نتفاـی  تینیع 

دنوادخ و باتک  یلـصا  عبنم  ود  ار  یهلا  نیمارف  عبنم  ناملـسم  ناسنا  دوشیم و  ماجنا  اهنآ  لعف  كرت  ای  لعف  هب  ناسنا  فیلکت  هب  يرابتعا 
نادنزرف ياهتیاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ياسراپ  ۀباحـص  تایاور  دنادیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  لوسر  تنس 

ۀمه يارب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  شور  تنـس و  رگنایب  فشاک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  نآ  موصعم 
. تسوگلا هوسا و  نآرق ، مکح  هب  ناناملسم 

هب تسا  نکمم  ناـسنا  روآمازلا  نیناوق  تسوا . دـییات  دروم  هک  تسا  ینوناـق  قبط  ناـسنا  یعاـمتجا  یـصخش و  يدـنمنوناق  تسا  یهیدـب 
؛ دوشن یحو  ياههزومآ  دنوادخ و  ةدارا  هب  یهجوت  چیه  ددرگزاب و  یناسنا  ياهرابتعا  یفرع و  ياههداد  هب  اهنت  ای  یهلا  یحو  ياههزومآ 
، دـننادیم نیناوق  طابنتـسا  عبنم  ارنآ  دنتـسه و  نیدـتم  نید  هب  هکیناسک  تسا . عاجرا  لباق  ینیدریغ  ای  ینید  عبنم  ود  هب  نیناوق  نیارباـنب 

. دنهد رارق  نیناوق  طابنتسا  عضو و  عبنم  ناونعهب  ار  نآ  ياههزومآ  دنوش و  دقتعم  ار  صاخ  یبهذم  صخشم ، روط  هب  تسا  مزال 
یط مالـسا  ربمایپ  لاحترا  زا  دـعب  دـش و  غالبا  مدرم  هب  مالـسا  ربمایپ  توبن  لاـس  هس  تسیب و  یط  یهلا  نید  نیرخآ  ناونعهب  مالـسا  نید 

. تفای هعسوت  نییبت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  موصعم  ۀیرذ  نادنزرف و  یهلا  يایلوا  طسوت  260 ق ) - 10  ) لاس هاجنپ  تسیود و 
، دش غالبا  راکشآ  روطهب  تعیرش  لاس  هس  تسیب و  رد  ناشیا  تنس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نایب  قیرط  زا  مالـسا  نید  میهافم 

ات  دعب  هب  يرجه  مهد  لاس  رد  مالسا  ربمایپ  لاحترا  زا  سپ  میهافم  نآ  هنوگچ  هک  نیا  اما 
 10 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بانم بئان  نیـشناج و  یـصو و  ات  دـنتفای  تیحالـص  یلیلد  هچ  هب  يداهن  هچ  ای  یناسک  هچ  هک  نیا  ای  تفای  رارمتـسا  هعـسوت و  ام ، رـصع 
، دنوش مالـسا  ناهج  هیئاضق ) ةوق   ) ءاضق و  هننقم ) ةوق   ) عیرـشت و  هیرجم ) ةوق   ) تموکح تسایر  رما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

هعیـش تایاور  قباطم  يریطخ  رما  نینچ  هیماما  بتکم  رد  یلو  تسا  جراخ  همدقم  نیا  ۀلـصوح  زا  هک  دراد  ءاضتقا  ار  لصفم  ادج و  یثحب 
. تسا هدش  راذگاو  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀیرذ  هک  هناگ  هدزاود  موصعم  نانیشناج  هب  یخیرات  تاراما  ینس و  و 

تبیغ رصع  رد  داهتجا  هقف و 

تایاور رد  دنتـشاد  زاین  نتـسیز  هنوگچ  مهف و  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  هدش  حرطم  اجنآ  زا  تسا ، ندیـشیدنا  يانعم  هب  تغل  رد  هک  هقف 
اب دننک و  هشیدنا  اهنآ  روضح  لاس  تصـش  تسیود و  لوط  رد  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يوس  زا  هدراو 

نیموصعم زا  هدـنام  ياج  هب  تایاور  نایم  زا  ار  یعرـش  میهافم  نیب  طبر  یلقع  لیلحت  سپـس  یعرـش و  ناـیب  ادـتبا  ینعی  یلـصا  رازبا  نیا 
دوب یفاک  یهلا  مکح  كرد  يارب  یعرش  نایب  زا  راهظتسا  اهنت  تشاد ، دوجو  حیرص  صن  هک  اجنآ  دننک . طابنتسا  داهتجا و  مالسلا  مهیلع 
نوتم رد  رتشیب  ۀشیدنا  ترورـض  دیدج ، لئاسم  اب  طبترم  صوصن  نادقف  تیرـشب و  خـیرات  لوحت  هب  هجوت  اب  تبیغ  رـصع  رد  نونکا  یلو 

نیا رد  تسا و  هدرک  ادیپ  ریذپانراکنا  ترورض  هعیش  فلس  گرزب  ناهیقف  شور  هب  دیدج  تاعوضوم  لئاسم و  ماکحا  طابنتسا  یئاور و 
مالسا تما  شزغل  هقرفت و  زا  يریگولج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  ینامـسآ  ياهبنارگ  ثاریم  ظفح  نیب ،
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. دننک ظفح  ار  مالسا  تما  تدحو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  باتک و  رد  قیمع  ۀشیدنا  اب  ناناملسم  ات  دباییم ، ترورض 
هعلاـطم و هب  زاـین  ینید  تفرعم  تسین و  رادربهارکا  شریذـپ ، شناد و  زگره  دوـشیم و  لـصاح  تفرعم  مهف و  زا  هک  تـسا  ینید  مالـسا 
، تسا هدش  نایب  نتسیز  هنوگچ  يارب  مالـسا  نید  ياههرازگ  ناونعهب  شایعقاو  نانیـشناج  ینامـسآ و  نید  روآمایپ  زا  هک  هچنآ  ندناوخ 
ای دـندرک  لعج  ار  یتایاور  غورد  هب  مالـسا  نید  ناهاوخدـب  رابخا و  نـالعاج  هک  ارچ  تسا ؛ میقـس  زا  حیحـص  مهف  رتمهم ، ۀـتکن  دراد و 

موتکم  نید  تقیقح  هک  دندروآ  شیپ  ياهنوگ  هب  ار  طئارش  هکنیا 
 11 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسویپ عوقو  هب  یسابع  يوما و  متـس  ملظ و  ياهتموکح  ۀیاس  رد  نیگنـس  تراسخ  نیا  دشاب و  راگدنام  ثاریم  ياقب  زمر  هیقت  دنامب و 
ملع هب  زاین  بجوم  تاـیاور ، مهف  رد  یـسانشنابز  یلقع و  ياـهلیلحت  رگید ، يوس  زا  دـش . زاـین  یـسانشتیاور  ملع  هب  تهج  نیمه  هب  و 

هب سپس  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  ادتبا  مالـسا  فراعم  خیرات  لوط  رد  نیاربانب  دش ؛ هقف  قطنم  ناونعهب  لوصا 
ملع هیارد و  ملع  لاـجر ، هقف ، ملع  نوچ  یمولع  درک و  ادـیپ  يرتشیب  زاـین  زور  هب  زور  ندـش  هیقف  رتهب و  مهف  يارب  اـهنآ  اـب  طـبترم  مولع 
زاـین دـح  رد  مولع  نیا  نتـشاد  نودـب  ققحم  تفرگ و  رارق  یـسانشمالسا  یـسرد  داوم  رد  نیموـصعم  ياـههرازگ  مهف  يارب  لوـصا و ... 

. دشاب هتشاد  مالسا  فراعم  زا  یتسرد  مهف  دناوتیمن  هطوبرم 

فده

نید عبنم  نیرتمهم  نآرق ، یهلا  باتک  زا  دـعب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  رگناـیب  هک  مالـسا  لوا  تسد  نوتم  همجرت 
هزورما دناسریم . یهلا  عیفر  میهافم  ةرابرد  رکفت  هقفت و  هب  ار  اهنابزیسراف  زا  يرایسب  تسا ، تقیرط  مهف  تعیرش و  تخانش  رد  مالسا 
رتناسآ میدق  یبرع  نابز  ياجهب  هک  ینانابزكرت  یتح  ناتسکاپ و  دنه و  نانابزیسراف  زا  يرایسب  ناتـسکیجات و  ناتـسناغفا  ناریا ، مدرم 

هک قوقح  ملع  نارگـشهوژپ  زا  يرایـسب  نآ ، رب  هوـالع  دـننک . هدافتـسا  همجرت  نیا  زا  دـنناوتیم  دنـسریم ، میهاـفم  هب  یـسراف  ناـبز  اـب 
اههنیمز و رد  هعیش  هقف  عبانم  ۀمجرت  هلسلس  زا  دنناوتیم  دننکیم ، میظنت  هعوضوم  نیناوق  ۀیاپ  رب  ار  ناسنا  یعامتجا  یصخش و  يدنمنوناق 

دنناوتیم مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لوا  تسد  نوتم  هب  هعجارم  اب  یمالـسا  مولع  ناظعاو  نینچمه  و  دـننک . هدافتـسا  فلتخم  ياهشیارگ 
. دنزاس انشآ  رتشیب  مالسا  یلاعتم  میهافم  اب  ار  مدرم 

اهنآ رکف  ۀلصاف  تسا ، هدش  بوبم  نودم و  ددعتم ، ياهدلجم  یط  هک  مالسا  یلصا  نوتم  هب  مدرم  فلتخم  تاقبط  یسرتسد  ندرک  ناسآ 
هدارا ناش  رـصع  رد  ار  یمیهافم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  دزاسیم . کیدزن  رایـسب  باـن  مالـسا  لیـصا  میهاـفم  اـب  ار 

رد مدرم  میقتـسم  رکفت  لمأت و  اب  مهم  نیمه  دندنبب و  راک  هب  دوخ  یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  رد  دـنمهفب و  ار  اهنآ  مدرم  هک  دـندرک 
هچرگ  دش ؛ دهاوخ  نیمات  يدودح  ات  یهلا  يایلوا  نآ  نانخس  ۀمجرت 

 12 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
داـهتجا و یملع و  تسراـمم  اـهلاس  صـصخت و  هب  زاـین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  عیفر  میهاـفم  نیب  قیثو  طـبر  قیمع و  ریـسفت 

. دراد طابنتسا 
دناسرب ینید  ياههرازگ  هب  ار  ناسنا  ات  تسا  یهقف  فلتخم  باوبا  رد  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  ییانـشآ  فراعم ، نیا  ۀـحولرس 

ۀیور هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تنـس  ینآرق و  ياههرازگ  قبط  رب  بان  مالـسا  زا  یتسرد  مهف  طبترم ، مولع  يریگراـک  هب  اـب  و 
شور هاگدـید و  زا  نوناق  ملع  فلتخم  ياههنیمز  رد  نقتم  دـعاوق  مکحم و  ینابم  دوش و  لـصاح  مالـسلا  مهیلع  وا  نیموصعم  نانیـشناج 

. دوش نییبت  حیقنت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

هعیش ثیداحا  عماج  یسانشعبانم 
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هعیش ثیداحا  عماج  یسانشعبانم 

رد هک  تسا  يدرجورب  ییابطابط  نیـسح  جاح  نیدـهتجملا  اهقفلا و  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  نادواج  راگدـنام و  رثا  هعیـش  ثیداحا  عماج 
، یهقف نیوانع  ثحابم و  مامت  رد  ینآرق  ماکحالا  تاـیآ  رب  هوـالع  ار  هعیـش  هقف  ییاور  عبنم  باـتک و  دـص  رب  غلاـب  يراـکتبا ، حرط  کـی 

نودب ابیرقت  دنسریم و  هعیش  هقف  لوا  تسد  عبانم  هب  هعیـش  ثیداحا  عماج  ۀعلاطم  اب  نارگـشهوژپ  ناققحم و  تسا . هدرک  بیوبت  میظنت و 
مرتحم ةدنناوخ  يارب  ثیدـح  لقن  رد  يدـیدرت  هچنانچ  دـنوشیم و  علطم  يرجه  مهدراهچ  نرق  ات  مود  نرق  نوتم  زا  یتساک  مک و  چـیه 

. دـهد رارق  هقادـم  دروم  ار  ثیدـح  طبـض  لصا  دـنک و  هعجارم  نآ  هب  هعلاطم  دروم  عبنم  ندوب  هتخانـش  اـب  دـناوتیم  یتحار  هب  دوش  ادـیپ 
رد یتکرح  عبانم ، نآ  ناگدنسیون  رصتخم  لاح  حرش  همجرت و  هارمه  هب  هعیـش  هقف  عبانم  ناونع  تحت  هعیـش ، ثیداحا  عماج  نوتم  ۀمجرت 
مرح ءایـصوا  نآ  لیلحت  ریـسفت و  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  هاگدید  ۀیاپرب  مالـسا  یقوقح  فراعم  رـشن  تهج 

زیامتم صخشم و  یبوخ  هب  یمالـسا  رگید  بهاذم  نینچمه  یلبنح و  یعفاش ، یکلام ، یفنح ، ۀناگراهچ  بهاذم  شیادیپ  دنور  رد  يوبن 
هیقت و هیروت ، اب  هارمه  لاس 260 ق ، ات  نایـسابع  نایوما و  ناقفخ  قانتخا و  رـصع  رد  عبانم  نیا  لوا  تسد  نیودت  ياهلاس  هچرگ  دوش .

ۀئارا اما  تسا ، هناسانشراک  یـصصخت و  يراک  ییاور ، میظع  عماج  نیا  رد  فیعـض  زا  يوق  میقـس و  زا  حیحـص  مهف  هدوب و  يراکناهنپ 
. تسا رون  تقیقح  نوناک  يوس  هب  تبثم  یتکرح  نآ ، لماک  یفرعم  ایند و  نانابزیسراف  هب  تیب  لها  مولع  ردقنارگ  نداعم  لصا 

 13 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لـصاح ینآرق  ۀفیرـش  تایآ  اب  نآ  شجنـس  هدراو و  تایاور  دنیآرب  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  عرـش  قاذم  مهف  دیدرتیب 

ياهشزومآ داهتجا و  یـصصخت  ياهسرد  رد  مهم  نیا  تسین و  روسیم  نکمم و  رابخا  نـالقان  تاـیاور و  یـسانشدنس  نودـب  دوشیم ،
عماج ۀمجرت  تسا  دیما  هک  تسا  هعیش  هقف  عبانم  اب  ییانـشآ  تایاور و  یلک  مهف  لوا ، مدق  اما  دش . دهاوخ  نیمات  دیلقت ، عجارم  هقف  یلاع 

. دشاب ینید  گرزب  تکرح  نیا  رد  کچوک  دنچ  ره  یمدق  هعیش ، ثیداحا 
نونکات طوبضم  بوتکم و  میقتسمریغ  میقتسم و  روط  هب  هک  يرجه  مود  نرق  زا  ثیدح  ياهباتک  هعیش ، ثیداحا  عماج  یـسانشعبنم  رد 

مهیلع تیب  لـها  مولع  ناـنیچهشوخ  نیفلؤم و  ماـن  هب  یلاوتم  ياـهنرق  ساـسارب  بیترت ، هب  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروـم  تسا ، هدـنامیقاب 
نآ یملع  راثآ  زا  یخرب  ماجنارس ، تسا و  هدمآرد  ریرحت  ۀتشر  هب  ناگنازرف  نآ  ناشخرد  تایح  زا  يرصتخم  حرش  هدش و  میظنت  مالسلا 

. تسا هدش  یفرعم  هتفرگ ، رارق  هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  رد  هک  هتسد  نآ  هژیو  هب  نازیزع 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  نایوار 

مود نرق 

141 ق) بِلغَت -؟(  نب  نابا  - 1

. هیماما مانب  رسفم  ثدحم و  يراق ، هیقف ، يوحن ، يوغل ، بیدا ، یفوک . یعبَر  يدنِک  يریرُج  يرَکب  حابُر  نب  دعسوبا  دیعس / وبا 
ببـس هب  يریرج »  » تبـسن دندرک . دای  زین  همیما  وبا  دیعـس و  نبا  ۀـینک  اب  ار  يو  یخرب  تسین . تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  هاگداز و  زا 

. تسا نادناخ  نیا  گرزب  ياین  لئاو  نب  رکب  رطاخ  هب  رکب »  » هب يو  تبسن  دوب و  هدابع  نب  ریرج  ینب  يالوم  يو  هک  تسا  نآ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  دنیوگ 30000  تسا . هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  داجـس ، ترـضح  مامه ، ناماما  زا  يو 

ییوت نوچ  منایعیش  نایم  رد  مرادیم  تسود  نم  هک  هد  اوتف  ار  مدرم  نیشنب و  هنیدم  دجسم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشادرب . زا 
«. منیبب ار 
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رقاب  داجس ، ترضح  ناماما  تخومآ ، رایسب  درک و  يدرگاش  ناشیا  دزن  يو  هک  یناداتسا 
 14 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ربخ نوچ  دش . هداز  زین  اجنامه  الامتحا  دنارذگ و  هفوک  رد  ار  دوخ  یناگدنز  ياهلاس  رتشیب  يو  دندوب . نیعبات  مالسلا و  مهیلع  قداص  و 
رد یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دروآ »! درد  هب  ار  ملد  نابا ، گرم  انامه  : » دومرف ناشیا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يو  تشذـگرد 

. تسین تسد 
: يو تافیلأت 

؛ نیّفص باتک  - 1
؛ نآرقلا یناعم  - 2

؛ تآارقلا باتک  - 3
؛ نآرقلا یف  بیرغلا  - 4

. لیاضفلا - 5

)؟-؟(  ثعشا نب  دمحم  نب  دمحم  - 2

. هعیش ۀقث  يوار  یفوک . ثعشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا 
رضحم رد  تفر و  رصم  هب  دش . هداز  هعیش  گرزب  نایوار  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش ، رهـش  هفوک  رد  يو 
ناکاین لیعامسا و  نب  یسوم  قیرط  زا  تایاور  نتشاگن  هب  هک  دوب  اجنامه  رد  درک و  يدرگاش  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم 

. تخادرپ ناراوگرزب  نآ  كاپ 
. تسا هدشن  هتفای  نونکات  هک  دراد ؛» جح  ماکحا  رد  یباتک  يو  : » دیوگیم لاجر  رد  یشاجن 

: يو فیلأت 
. تایرفعجلا - 1

موس نرق 

212 ق) ح 120 -  ) محازم نب  رصن  - 3

. هعیش قثوم  يوار  اناوت و  راگنخیرات  يرقنم . رایس  نب  محازم  نبرصن  لضفلاوبا 
نب بیبح  جاجح ، نب  هبعـش  يروث ، نایفـس  هرود ، نآ  دـیتاسا  رـضحم  رد  درک و  يرپس  دادـغب  رد  ار  دوخ  راـگزور  دـش و  هداز  هفوک  رد 

. تخومآ شناد  هایس و ...  نب  زیزعلادبع  ناسح ،
مان  دادغب  یملع  ياهتیصخش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  يو  دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ 

 15 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دش هدروآ  هنومن  دنچ  هک  تسا  رایسب  وا  تافیلأت  تشذگرد . دادغب  رد  يو  تسا . هدرب 

: يو تافیلأت 
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؛ نیفص ۀعقو  - 1
؛ رابتعا تقاثو و  - 2

؛ بقانملا - 3
 ... مالسلا و هیلع  یلع  نب  نیسح  لتقم  - 4

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  - 4

. مالسلا مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک ، ماما  نارای  زا  هعیش . قثوم  ردقنارگ و  ثدحم  يوار و 
ّللادـبع

�
ه نب  ریرج  مالغ  بهو - وا  ياین  ۀـشیپ  هک  تسا  زاسهرز  ینعم : هب  داّرز »  » ای دارـس » : » بقل دوب . دوخ  راگزور  ۀـعبرا  ناـکرا  زا  يو 

. دوب بوبحم  يو  ردپ  ثیدح ، نتشاگن  هب  ناقوشم  زا  تسا . هدوب  یلجب -
: يو تافیلأت 
؛ هخیشملا - 1
؛ دودحلا - 2
؛ تایدلا - 3

؛ ضئارفلا - 4
؛ ریسفتلا - 5

(. قرو دودح 1000   ) رداونلا - 6

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 5

. دنمناوت یثدحم  سانشرس و  ياهرهچ  مالسلا . هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يافو  اب  نارای  زا 
يرکـسع نسح  ماما  ریگاجهمه و  ملظ  ناقفخ و  هک  نامز  نآ  رد  تسناد . يرجه  موس  نرق  رد  هعیـش  تیاور  ناـگرزب  زا  ناوتیم  ار  يو 

لکـش هب  یـصوصخ و  ياههمان  نتـشون  قیرط  زا  رافـص  نب  نسح  نب  دمحم  دوب ، تبقارم  تراظن و  تحت  یماظن  ۀـقطنم  رد  مالـسلا  هیلع 
. تخاس دنمهرهب  مالسلا  هیلع  ناشیا  دوجو  رون  زا  ار  نایعیش  بیترت  نیدب  درک و  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  هب  ار  دوخ  هنایفخم ،

 16 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، ینیلک نوچ  یناگرزب  درک و  عیـشت  ناهج  هب  یگرزب  تمدـخ  تیاور ، لقن  ظفح و  اب  هک  دوب  هعیـش  رومان  ياههرهچ  زا  یکی  مق  رد  يو 

. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رهش  رد  رافص  نسح  نب  دمحم  دناهتشاگن . هتفگ و  رایسب  وا  ةرابرد  یّلح و ...  همالع  یسوط ، خیش 
: يو تافیلأت 

؛ هولصلا باتک  - 1
؛ ءوضولا باتک  - 2
؛ زئانجلا باتک  - 3
؛ مایصلا باتک  - 4
؛ جحلا باتک  - 5
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؛ حاکنلا باتک  - 6
؛ قالطلا باتک  - 7
؛ رازملا باتک  - 8

؛ هالغلا یلع  ّدرلا  باتک  - 9
 ... تاجردلا و رئاصب  - 10

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 6

راید نآ  رد  شناکاین  دوب و  یفوک  ًاتلاصا  هعیـش . ثدحم  ملاع و  یلع . نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  ناراداوه  زا  هک  ار  یقرب  يالعا  دج  یلع  نب  دمحم  قارع - یلاو  یلع - نب  فسوی  نوچ  دـندرکیم و  یگدـنز 

ارهاـظ  ) مق دور  هقرب  رد  دـنتخیرگ و  ناریا  هب  دـلاخ  شرـسپ  نمحرلادـبع و  راـچان  هب  دـیناسر ، تداهـش  هب  ریگتـسد و  دوـب ، مالـسلا  هیلع 
. دندش ریگیاج  نوقریب ) هناخدور 

كرد ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  ۀـمئا  زا  نت  دـنچ  رـصع  يو  تسا . هدـش  هداز  مق  رد  الامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یعـالطا  یقرب  زورداز  زا 
. تسا هدروآ  ثیدح  ناشیا  زا  هدرک و 

. دندوب ناشیا  يو ، ناداتسا  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هداد ؛ رارق  مالسلا  هیلع  يداهو  داوج  ماما  نارای  رامش  رد  ار  يو  یسوط  خیش 
هک  تفرگ  رارق  اهقف  نعط  دروم  يدنچ  درکیم ، تیاور  فیعض  لسرم و  ثیداحا  زا  نوچ 

 17 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ار يو  تساوخ و  شزوپ  دش و  نامیشپ  یتدم  زا  سپ  دنار و  مق  زا  ار  يو  هک  دوب  یـسیع  نب  دمحا  مق  هیقف  سییر و  خیـش ، اهنآ  زا  یکی 

. دنادرگزاب
، یمق میهاربا  نب  یلع  هطب ، نب  رفعج  نب  دمحم  يدابآدعس ، نیسح  نب  یلع  رافص ، نسح  نب  دمحم  دندوب ، شرـضحم  رد  هک  ینادرگاش 

 ... يرعشا و هللادبع  نب  دعس 
ثیدـح و ینآرق ، مولع  زا  ياهعومجم  تقیقح  رد  هدرکیم و  يراذـگمان  نساحملا  هب  زین  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتـشاد  يرایـسب  تافیلأت  يو 

. تسا هدنام  یقاب  نآ  موس  کی  اهنت  هک  مینادب  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  هک  تسین  فازگ  هدوب و  هقف 
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  مق  رد  یقرب 

: يو تافیلأت 
نساحملا  - 1

لاجرلا - 2

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  - 7

، يرابخا ملاع  رعـش ، دـقتنم  بدا و  ناگرزب  زا  رـسفم و  ثدـحم ، هیقف ، یفوک . ای  يدادـغب  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  ّللادـبع 
�

ه دـمحموبا 
. دوخ راگزور  دنمشناد  ملکتم و 

هب درک و  عورـش  ار  نآ  نتـشاگن  ثیدح و  تفرگ و  ياج  دادغب  رد  دـش . هداز  هفوک  رد  ياهتفگ  هب  دادـغب و  رد  اما  دوب  یناریا  ًاتلاصا  يو 
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. تسا روهشم  زین  برع  تایبدا  یملع  دقن  بدا و  رعشرب ، شطلست  یگریچ و  رطاخ  هب  هتبلا  تسا . روآ  مان  مه  لیلد  نیمه 
مولع رد  ناشدزن  رد  هبیتق  نبا  هک  یناداتسا  تخادرپ . دوخ  تافیلأت  هب  دادغب  رد  نآ  زا  سپ  تسشن و  تواضق  بصنم  هب  رونید  رد  يدنچ 

ّللادـبعوبا
�

ه ظحاج ، یـشایر ، یناتـسجس ، متاحوبا  هب  ناوتیم  درب ، اـههرهب  تخومآ و  رایـسب  مـالک و ...  تغل ، ثیدـح ، هلمج  زا  فلتخم 
. درک هراشا  یعمصا و ...  هب  فورعم  بیرق  نب  نمحرلادبع  ینادمح ،

. تسا هدوب  رایسب ) لامتحا   ) دادغب رد  ای  مک ) لامتحا   ) هفوک رد  ای  نیقی  عطق  اما  تسا ؛ فالتخا  يو  ياجکاخ  ةرابرد 
: يو تافیلأت 

؛ نآرقلا بیرغ  ریسفت  - 1
 18 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؛ ثیدحلا بیرغ  - 2
؛ رابخالا نویع  - 3

؛ ءارعشلا رعشلا و  - 4
 ... هقفلا و عماج  - 5

مراهچ نرق 

)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  - 8

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  گرزب  يوار  ود  ماطسب . نب  نیسح  شردارب  يروباشین و  روپاش  نب  ماطسب  نب  ّللادبع 
�

ه باتعوبا 
راید نآ  گرزب  نایوار  زا  دندرک و  رفس  نیوزق  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  ناگرزب  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هقث ، هیقف  ود  نآ 

: نوچ یگرزب  ناداتسا  دزن  رد  صفح ، دایز و  ایرکز ، دوخ  ياهومع  روپاش و  نب  ماطسب  دوخ  ردپ  دزن  رد  نتخومآ  زجب  دندش .
 ... یفاریس و دمحا  نب  میمت  میهاربا ، نب  قاحسا  یطساو ، میهاربا  نب  یلع  فلخ ، نب  دمحم 

. دندرک يدرگاش 
: ود نآ  فیلأت 

. همئالا بط 

)؟- 300 ق  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 9

. یناریا یعیش  ثدحم  هیقف و  يزاوها . نارهم  نب  دامح  نب  دیعس  نب  نیسح  دمحم  وبا 
دوخ ردارب  اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  فراعم  مالسا و  میلاعت  رشن  یلاعت و  يارب  دوب . یناریا  ًاتلاصا  دش و  هداز  هفوک  رد 

رد تفر و  مق  هب  اجنآ  زا  شردارب ، تشذگرد  زا  سپ  دیشوک . رایسب  هعیش  مالسا و  يالتعا  يارب  دش و  راپـسهر  زاوها  هب  دیعـس  نب  نسح 
. دندینش تیاور  يو  زا  يرایسب  ياهتیصخش  نادنمشناد و  تفرگ و  ياج  نابا  نب  نسح  ۀناخ 

هب لقن و  هعیشلا و ...  لئاسو  هیقفلا ، هرضحیال  نم  راصبتـسا ، بیذهت ، یفاک ، نوچ : هعیـش  بتک  نیرتروآمان  زا  يرایـسب  رد  يو ، تایاور 
. تسا هدش  دانتسا  نآ 
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 19 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دندوب مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر ، ماما  باحصا  زا  شردارب  يو و  یسوط ، خیش  ۀتفگ  هب 

. تشذگرد مق  رد  يو 
. دش هدروآ  یخرب  هک  تسا  دلج  زا 30  شیب  شردارب  يو و  تافیلأت 

(: شردارب و   ) يو تافیلأت 
؛ بقانملا - 1

؛ تارایزلا باتک  - 2
؛ ۀیقتلا باتک  - 3

؛ هالغلا یلع  درلا  - 4
 ... بلاثملا و - 5

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  - 10

. یعیش گرزب  راگنخیرات  رعاش و  ثدحم ، يدنکلا . یفوک  مثعا  نبا  هب  فورعم  یلع ، نب  دمحا  دمحموبا 
دمحم یخرب  دمحا و  ار  يو  مان  یخرب  تسا . فالتخا  يو  بسن  مان و  رد  یتح  تسین و  تسد  رد  یعالطا  چیه  يو  زورداز  هاگداز و  زا 

. دندرب راک  هب  مثعا » نبا   » يو دوخ  ةرابرد  یهاگ  دوب ، يو  ردپ  بقل  هک  ار  مثعا »  » ظفل نینچمه  دناهدروآ .
: دنکیم دای  نینچ  يو  زا  يومح  بیدالا ، هفرعم  یلا  بیرالا  داشرا  رد  زین  تسا . هدروآ  يو  زا  یتایبا  ابدالا  مجعم  رد  يومح  توقای 

هب هک  تسا  ینیک  ضغب و  تهج  زا  يومح  نخـس  هتبلا  هک  دوشیم ؛» هدرمـش  فیعـض  ثیدح  لها  دزن  بهذـم و  یعیـش  تسا و  خروم  »
. دراد عیشت 

. تسین سرتسد  رد  یعالطا  هنوگچیه  يو  ياجکاخ  زا 
: يو تافیلأت 

؛ حوتفلا - 1
؛ خیراتلا باتک  - 2

. فولأملا باتک  - 3
20 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 11

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  ۀتسجرب  هیقف  يوار و  یمق . يریمح  عماج  نب  کلام  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه سابعلاوبا 
هیلع رصع  ماما  اب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  قیرط  زا  ناشیا  زا  سپ  تشاد و  يراگنهمان  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  يداه و  ماما  اب  يو 

. دوب طبترم  مالسلا 
: يو تافیلأت 

؛ دانسالا برق  - 1
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؛ دیحوتلا همظعلا و  - 2
؛ همامالا - 3

؛ هفرعملا هعاطتسالا و  - 4
؛ بطلا - 5

؛ لئاسرلا - 6
؛ برعلا لضف  - 7

؛ تاعیقوتلا يرمعلا و  نامثع  نب  دمحم  نع  لئاسم  - 8
؛ لئالدلا باتک  - 9

. هریحلا هبیغلا و  - 10

ح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 12

هیرظن هیماما و  ۀعیـش  ياهقف  ناگرزب  زا  یـشایع . هب  فورعم  یفوک ، يدنقرمـس  یمَلـس  یـشایع  نب  دمحم  نب  دوعـسم  نب  دـمحم  رـصنوبا 
. دوب بیدا  ثدحم و  رسفم ، لضاف ، نوگانوگ ، مولع  رد  دوخ  راگزور  ۀناگی  یمالسا . روشیدنا  نازادرپ 

نادمآرـس زا  دروآ و  يور  عیـشت  هب  يرفعج  هقف  رب  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دوب  تنـس  لـها  زا  زاـغآ  رد  دـش و  دراو  قارع  هب  رد 260 ق  يو 
. درک عیشت  فقو  فرص و  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دش و  دوخ  راگزور 

. تسا هدنام  راگدای  هب  يو  زا  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . ینیلک  خیش  ةرودمه  یشایع 
. دوب يو  نادرگاش  زا  ّیشک  تشاگن . باتک  تشاد و  تسد  یسانشهفایق و ...  موجن ، بط ، رد 

 21 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت 
؛ ریسفتلا باتک  - 1

؛ ضیراعملا - 2
؛ تاوعدلا - 3

؛ رعشلا باتک  - 4
 ... ءایلوالا و ءایبنالا و  - 5

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 13

نارود ياهتیصخش  ثیدح و  نایوار  زا  یگنهرف . یعامتجا و  مولع  رد  سانشراک  دنمشیدنا ، لضاف ، یفوک . میهاربا  نب  تارف  مساقلاوبا 
. دنتشاذگ تارف »  » ار وا  مان  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دش و  هداز  هفوک  رد  ینیلک . خیش  مالسالا  ۀقث  راگزورمه  يرغص و  تبیغ 

. دوب اهنآ  هب  دنمهقالع  مک  تسد  ای  بهذم  يدیز  ياهتیصخش  زا  يو 
: يو فیلأت 
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. تارف ریسفت  - 1

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14

یعالطا يو  زورداز  زا  يرجه . مراهچ  نرق  رد  یعیش  هیقف  ثدحم ، یقالیا . يزار  نبا  هب  روهشم  یمق ، یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحموبا 
. تسا فورعم  يزار  نبا  هب  هدش ، ریگاج  ير  رد  ینامز  رید  هک  اجنآ  زا  تسین . تسد  رد 

. يو زا  زین  قودص  خیش  هدرک و  تیاور  ناگرزب  نآ  ود  ره  زا  دوب و  دابع  نب  بحاص  قودص و  خیش  راگزورمه 
. تسا سرتسد  رد  زورما  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هنافسأتم  هک  هتشاگن  باتک  هب 220  کیدزن  يراثآ  دوب و  يراکرپ  ةدنسیون  يو 

. دناهتسناد مامت  ۀقث  هدوتس و  شناد  لضف و  هب  ار  يو  ناسیونلاجر ، رثکا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  نامز  زا 

 22 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 

؛) تاعنام  ) هنجلا لوخد  نم  هعناملا  لامعالا  - 1
؛ موماملا مامالا و  بدا  - 2

؛ رابخالا تالسلسملا  - 3
؛ تایاغلا - 4
؛ سورعلا - 5

. هیوبنلا ثیداحالا  عماج  - 6

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 15

. هعبرا بتک  ناّفلؤم  زا  یکی  هعیش ، گرزب  ثدحم  هیقف ، ینیلک . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا 
. دـش هداز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تبحم و  رون  هب  نشور  ياهناـخ  رد  ير و  يرتمولیک  رد 38  نیلک  زا  هیوفاـشف )  ) یهد رد  يو 

هاگمارآ تسارآ . لمع  ملع و  هب  تفرگ و  هدهعرب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  ینیلک  دوخ  دنزرف  شزومآ  قاحـسا ، نب  بوقعی  يو  ردـپ 
. تسا نایعیش  هاگترایز  هک  تساهتدم  يررهش - دابآ  نسح  کیدزن  نیلک - ياتسور  رد  يو  ردپ 

ییازـسب شقن  يو  تیبرت  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ینیلک  يداتـسا  ردپ  زا  سپ  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  ثدـحم و  دوخ  هک  ناّلع  يو  ییاد 
ير هب  شناد  بسک  يارب  ینیلک  یناوجون ، ندنارذگ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ادخ ، ۀناخ  ترایز  هار  رد  جـح و  رفـس  رد  ناّلع  تشاد .
اجنآ رد  دش . انشآ  امیقتسم  یعیش  یفنح و  یعفاش ، نوچ  یبهاذم  هیلیعامـسا و  نوچ  ییاههقرف  تارظن  اههشیدنا و  اب  اجنآ  دش و  راپـسهر 
لها كرابم  ياههدومرف  هب  تشگزاب  ار  نآ  نامرد  هدرک و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  عیشت  ییاهتکرح ، درب  یپ  لیـصحت  نمـض  هک  دوب 

نسحلاوبا اتسار  نیا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیداحا  طبـض  تبث و  يارب  دوب  یعورـش  نیا  تسناد . مالـسلا  مهیلع  تیب 
. دوب ثیداحا  يریگارف  رد  وا  داتسا  نیتسخن  یفوک  يدسا  نب  دمحم 

. دوب هدش  تایاور  ثیداحا و  نتشاگن  ندینش و  نتفای ، يارب  یشبنج  رگزاغآ  اریز  دیمان ؛ ثیدح » ةرود   » دیاب ار  ینیلک  ةرود 
لضفاب و  داتسا  رضحم  رد  دش و  راپسهر  مق  هب  تایاور  ثیداحا و  يروآدرگ  يارب  يو 
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 23 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درگاـش  نآ  زا  سپ  يرعـشا و  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  شناد 

هفوک هب  اجنآ  زا  درب و  هرهب  درک و  كرد  زین  ار  دانـسالا  برق  بحاص  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  ردـقنارگ  داتـسا  درک و  يدرگاش  ملعم » »
. تخادرپ شناد  بسک  هب  زین  اجنآ  تفر و 

يو هب  اوتف  ذخا  رد  ینس  هعیـش و  هک  دش  دوخ  راگزور  دمآرـس  نانچنآ  ثیداحا  طبـض  ظفح و  تلیـضف و  اوقت ، تلادع ، تناما ، رد  يو 
. تفرگ بقل  خیاشملا » خیش   » و مالسالا » ۀقث   » هک دوب  بهذم  ود  ره  قوثو  دروم  ياهزادنا  هب  دندرکیم و  هعجارم 

لوصا اهنت  يو ، مادـقا  زا  شیپ  تخادرپ . هعیـش  ثیداحا  بیترت  مظن و  يروآدرگ و  هب  هیماما  ناـیم  رد  هک  تسا  یثدـحم  نیتسخن  ینیلک 
رتابیز و ار  هعیـش  ياپدر  شقن و  هضور ،) عورف و  لوصا ،  ) یفاک دوخ  رثا  اب  هک  دندرکیم ؛ عوجر  اهنادـب  هعیـش  تشاد و  دوجو  هأمعبرا 

. درک رتراوتسا 
میهاربا نب  دـمحم  یمق ، هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  یفوـک ، بتاـک  دـمحا  نب  دـمحا  عـفار ، یبا  نبا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 

. دندوب بنیز و ...  نبا  هب  فورعم  ینامعن ،
هعیش گرزب  ثدحم  نیا  ةزانج  رب  طاریقوبا  دادغب  یمان  دنمـشناد  تشذگرد . تخیر ، ورف  ناگراتـس  هک  یلاس  موجن » رثانت   » لاس رد  يو 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  ۀفوک » باب   » رد درازگ و  زامن 
: يو تافیلأت 

؛ یفاک - 1
؛ لاجر باتک  - 2

؛ هطمارق در  - 3
؛ همئا لئاسر  - 4
. ایورلا ریبعت  - 5

)؟-؟(  هبعش نبا  - 16

. هیماما ياملع  گرزب  خویش  زا  یلاجر و  هیقف ، ثدحم ، هبعش . نبا  هب  فورعم  ینارح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
هک  بلح  رد  دش . هداز  هیروس - رد  بلح  رهش  فارطا  ياهاتسور  زا  یکی  نارح - رد  يو 

 24 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دش عیشت  هژیو  هب  مالسا  ناهج  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هزاوآرپ و  دوب ، ماش  یملع  مهم  گرزب و  ياهرهش  زا  یکی 

دیفم خیـش  دیدرگ ، عیـشت  ناهج  ياههراتـس  نیرتغورفرپ  زا  هک  يو  نادرگاش  نیرتمهم  زا  يدادغب و  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  يو  داتـسا 
. دوب

: دیوگیم يو  ةرابرد  یسلجم  همالع 
«. دشابیم ناشیا  نأش  تمظع  شناد و  لضف و  رب  دهاش  نیرتهب  دوخ  لوقعلا - فحت  ناشیا - باتک  »

. تسین راکشآ  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت 

؛ لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
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. نموملا ءالتبا  رابخا  رکذ  یف  صیحمتلا  - 2

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  - 17

. مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارفس  نارای  هعیش و  ناگرزب  ناشخرد ، ياههرهچ  زا  یفاکسا . لیهس  نب  مامه  نب  دمحم  یلعوبا 
تارـضح هب  نارادتـسود  نیمزرـس  ناونع  هب  نآ  فارطا  هفوک و  ناـمز  نآ  رد  دـش . هداز  هفوـک - هرـصب و  ناـیم  یلحم  فاکـسا - رد  يو 

. دشیم هتخانش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 
. تفای شرورپ  دوشگ و  مشچ  دندوب ، هتفریذپ  نایعیش  زا  ار  مالسا  هک  ناملسم  هزات  ياهداوناخ  رد  دمحم 

: دیوگیم دوخ 
دنزرف دنوادخ  دیامرفب  اعد  ات  تساوخ  ناشیا  زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  ياهمان  مردـپ  مندـمآ ، ایند  هب  زا  شیپ  »

«. دومرف هدروآرب  ار  وت  ۀتساوخ  دنوادخ  دومرف : موقرم  همان  لیذ  رد  ماما  دیامرف . اطع  يو  هب  ار  یحلاص 
اما دش  راپـسهر  دوب ، شناد  زکرم  نامز  نآ  هک  دادغب  هب  راگزور  نآ  شناد  بسک  يارب  یتامدـقم ، تالیـصحت  زا  سپ  یفاکـسا  دـمحم 

ياهروتـسد دـناوتب  دوش و  رتکیدزن  کیدزن و  مالـسلا  هیلع  لوسر  لآ  مئاق  صاـخ  بیاـن  هب  قیرط  نیدـب  هک  دوب  نآ  يو  رتمهم  فدـه 
. دنک ارجا  ار  ناشیا 

 25 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیوگیم يو  ةرابرد  یسوط  خیش 

«. تسا هدرک  تیاور  ار  یناوارف  تایاور  تسا و  نانیمطا  دروم  ردقلا و  لیلج  یتیصخش  یفاکسا ، مامه  نب  دمحم  یلعوبا  »
. تفاتش یقاب  يارس  هب  یگلاس  رد 80  یفاکسا  دمحم 

: يو تافیلأت 
؛ صیحمّتلا باتک  - 1

. همئالا خیرات  یف  راونالا  - 2

ح 340 ق) ّیشک -(  - 18

. هعیش گرزب  ملاع  یلاجر و  هیقف ، ّیشک . زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا 
، دوب شناد  لها  رازتشک  هک  یشایع  ۀناخ  رد  دوب . یشایع  نامالغ  زا  يو  ددرگیم . رب  دنقرمـس  یحاون  زا  شک »  » ۀقطنم هب  ّیـشک  باستنا 
ناداتـسا و ابیرقت  دوب و  ینیلک  خیـش  یمیمـص  ناتـسود  زا  هیاـمنارگ و  رایـسب  لاـجر و  راـبخا و  هب  هاـگآ  ّیـشک ، درک . جورخ  دـیروش و 

. دندوب یکی  راوگرزب  ود  نآ  نادرگاش 
، يرکبعلت یـسوم  نب  نوراـه  هراـیزلا ، لـماک  باـتک  بحاـص  یمق ، هیوـلوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هـک  ینادرگاـش 

. دندوب يدنقرمس  میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  یعخن و  نایح  نب  یسیع  دمحاوبا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت 
؛ لاجرلا - 1
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؛ نیقداصلا ۀمئالا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  - 2
. ملعلا ریثک  - 3

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  - 19

. نوگانوگ مولع  رد  اناوت  یلوصا و  ملکتم ، هیقف ، يولع . ای  یفوک  دمحا  نب  یلع  مساقلاوبا 
. درب مان  ار  هقف  رد  باتک  ءایصوالا و  باتک  ناوتیم  نآ ، زا  هک  درک  فیلأت  ار  یمکحم  باتک  دوب و  میقتـسم  یقیرط  رب  شراک  زاغآ ، رد 

. تفر شیپ  ّولغ  يوس  هب  درک و  رییغت  يو  بهذم  لاح و  سپس 
 26 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تشذگرد زاریش  کیدزن  اسف  رد  ياهقطنم  یمرک »  » رد یفوک  دمحا  درک . يروآدرگ  ار  يو  تافیلأت  دمحموبا ، يو  رسپ 
: يو تافیلأت 

؛ ءایبنالا - 1
؛ ءادتبالا - 2

؛ همهاربلا لوق  داسف  - 3
؛ قالخالا مراکم  بادآلا و  - 4

 ... قحلا و بلط  یف  لالدتسالا  - 5

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 20

. هیلیعامسا گرزب  دنمشناد  یبرغم . یمیمت  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  هفینحوبا 
هیلیعامسا بهذم  ناراذگناینب  زا  وا  دش . هیلیعامـسا  ۀعیـش  داد و  بهذم  رییغت  یلو  دوب  یکلام  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  دش . هداز  برغم  رد 
نیدـلارخف نارود  رد  و  هللااب ) روصنملا  هللارماب ،. مئاقلا  هللااب ، يدـهملا   ) درک تمدـخ  یمطاـف  ياـفلخ  زا  يرایـسب  هب  دوب . نآ  راذـگنوناق  و 

. دنیوگیم یعیش » ۀفینحوبا   » وا هب  هعیش  نافلؤم  دیسر . تاعدلا  یعاد  تاضقلا و  یضاق  ماقم  هب  مراهچ ، ۀفیلخ 
: يو تافیلأت 

؛ مالسالا مئاعد  - 1
؛ رابخالا حرش  - 2

؛ لیواتلا ساسا  - 3
؛ هوعدلا حاتتفا  - 4

؛ همامالاو دیحوتلا  - 5
؛ همعنلا حیتافم  - 6

؛ حاضیالا - 7
؛ عوبنیلا - 8

. تارماسملا سلاجملا و  - 9
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27 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

381 ق) - 305  ) قودص خیش  - 21

زا هعیـش و  گرزب  روـشناد  ثدـحم  ردـقنارگ و  هیقف  قودـص . خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا 
. ینیلک خیش  ناورهلابند 

نیرتهتـسجرب زا  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  يو ، ردـپ  دـش . هداز  مق  رد  شناد  اوقت و  لها  ياهداوناـخ  رد  يو 
دادغب ناسارخ و  هب  قودص  خیـش  درک . ضیف  بسک  ردپ  رهم  رپ  ناماد  رد  تسخن  قودـص  خیـش  دوب و  دوخ  نامز  گرزب  ياهقف  املع و 

: دیوگیم يو  ةرابرد  یسوط  خیش  دنارذگ . ير  رد  ار  دوخ  یناگدنز  نایاپ  درک و  رفس 
رامـش هب  ماقم  یلاع  يداقن  ثیداحا ، ۀلـسلس  رد  هاـگآ و  ـالماک  لاـجر ، لاوحا  زا  دوب . ثیداـحا  ظـفاح  ردـقلا و  لـیلج  يدنمـشناد  يو  »

«. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رثا  دصیس  دودح  رد  تشادن و  دننام  تامولعم  ترثک  ثیداحا و  ظفح  رظن  زا  مق  ناگرزب  نیب  دمآیم .
دمحم نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هزمح  هیوباب ، نبا  شردپ  زا : دنترابع  درک ، ضیف  بسک  اهنآ  دزن  رد  قودص  خیـش  هک  یناداتـسا 

 ... يدابآرتسا و دمحم  نب  مساق  دمحموبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دیز  نب 
نب یلع  مساقلاوبا  تاکربلاوبا ، خیـش  يرئاضغ ، نبا  دـیفم ، خیـش  یمق ، هیوباـب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسح  شردارب  زین  يو  نادرگاـش 

. دندوب زازخ و ...  یلع  نب  دمحم 
. تسا صاخ  ماع و  هاگترایز  ير ، رد  هعیش - گرزب  ملاع  نیا  قودص - خیش  ياجکاخ 

: يو تافیلأت 
؛) هعیش ثیدح  ۀعبرا  باتک  نیمود   ) هیقفلا هرضحیال  نم  - 1

؛ ملعلا ۀنیدم  - 2
؛ همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  - 3

؛ لاصخلا - 4
؛ دیحوت - 5
؛ یلامالا - 6

 ... هقفلا و یف  عنقملا  - 7
28 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 22

فارشا رادمان و  نارعاش  اغلب ، هعیش ، ياملع  ناگرزب  زا  یضر . فیرـش  یـضر و  دیـس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا 
. دادغب

دوخ ردپ  نامز  رد  تشاد . فیرش  یبسن  ردام ، ردپ و  يوس  زا  دش . هداز  دادغب  رد  دوب . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نادنزرف  زا  يو 
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رب تشادن ، شیب  لاس  هدفه  هک  یلاح  رد  ار  نایجاح  يریما  ملاظم و  رد  تواضق  نانآ ، ۀـمه  یتسرپرـس  دادـغب ، نایبلاط  تباقن  دـمحاوبا ،
. تفرگ هدهع 

، نآ زا  سپ  يدنچ  داد . تعلخ  يو  هب  لیلجلا » فیرشلا   » بقل دیزگرب و  دادغب  رد  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  يو  هیوب  هلودلا  ءاهب  يدنچ 
. درک شکشیپ  يو  هب  ار  لجالا » فیرشلا   » نآ زا  سپ  و  نیبسحلاوذ » یضرلا   » بقل

یگنهرف یخیرات - ظاحل  زا  هرود  نیا  هب  هک  تسا  نایـسابع  تفالخ  موس  ةرود  اب  نراقم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  اـب  یـضر  دیـس  راـگزور 
دیـس هب  تسا . يرعم  ءالعلاوبا  یـضر و  دیـس  یبنتم ، هناگهس : نارعاش  رـصع  برع ، تاـیبدا  خـیرات  تهج  زا  دـنیوگیم و  نیرز » رـصع  »

. دناهداد زین  نایبلاط  نیرترعاش  ینعی  نییبلاطلا » رعشا   » بقل یضر 
: زا دنترابع  درب ، اههرهب  درک و  يدرگاش  ناشدزن  راگزور  نآ  نوگانوگ  مولع  رد  يو  هک  یناداتسا 

ییحیوبا یلزتعم ، رابجلادبع  یـضاق  نسحلاوبا  یفاریـس ، یـضاق  يوحن ، یـسراف  یلعوبا  یکلام ، هیقف  يربط  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـساوبا 
 ... دیفم و خیش  هتابن ، نبا  هب  روهشم  يرصم  بیطخ  یقراف  میحرلادبع 

رد دوخ  ۀناخ  یکیدزن  ياهسردـم  دوخ ، شناد  تاکز  تخادرپ  تهج  شايزودـناشناد  ساپـس  هب  دوب . اوقتاب  دوجلا و  لذـب  رایـسب  يو 
تـسیز يارب  ییاه  قاتا  تاسلج ، ینارنخـس و  سیردت ، ياهرالات  رب  نوزفا  هک  دیمان  ملعلاراد »  » ار نآ  درک و  سیـسأت  دادغب  خرک  يوک 
ًاـصخش دشیم و  يرادهگن  نآ  رد  یمالـسا  یبرع و  عجارم  عبانم و  نیرتهب  نیرتدنمـشزرا و  هک  تشاد  یگرزب  ۀـناخباتک  نایوجـشناد و 

. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  تیریدم  دوخ 
 29 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

خیـش هللادبعوبا  یناولح ، دمحم  خیـش  هللادـبعوبا  یکیابک ، دـیزوبا  ردـقیلاع  هیقف  هلمج : زا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  يروآمان  نادرگاش 
 ... یضاق و رادنب  نسحلاوبا  یتسیرود ، رفعج 

دعب يدنچ  یـضترم  دیـس  يو  رتهم  ردارب  یلوق ، هب  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  دوخ  يارـس  رد  دادـغب  خرک  ۀـلحم  رد  يو 
. درپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شفیرش  ياین  راوج  رد  نیمظاک و  هب  ار  يو 

: يو تافیلأت 
؛ هغالبلا جهن  - 1

؛ نآرقلا تازاجم  یف  نایبلا  صیخلت  - 2
؛ هیوبنلا راثآلا  تازاجم  - 3

؛ لیزنتلا ۀباشتم  یف  لیواتلا  قیاقح  - 4
؛ همئالا صئاضح  - 5

. راعشا ناوید  - 6

ح 410 ق) يزار -؟(  زاّزخ  - 23

. هیماما ثدحم  فورعم و  ۀقث  یمق . يزار  زاّزخ  یلع  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  خیش 
لضفملا یبا  قودص ، خیش  يو : خیاشم  هلمج  زا  هک  درک  ثیدح  عامتسا  هعیـش  ياملع  ناگرزب  زا  تشاد ، هک  يرایـسب  ياهرفـس  رد  يو 

زا هک  یـشاجن  سابعلاوبا  درک . سیردت  ير  مق و  ياههزوح  رد  يدنچ  دندوب . خویـش  نبا  نوچ  یناگرزب  یـشایع و  دمحا  خیـش  ینابیش ،
. تسا هدناوخ  انباحصا  هیقف و  ۀقث  شیوخ ، لاجر  رد  ار  وا  هدوب ، يو  ناراگزورمه 
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. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  ير  رد  دراد . هقف  رد  مه  مالک ، رد  یباتک  مه 
: يو فیلأت 

. رشع ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیافک  - 1

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 24

. هعیش یمان  ثدحم  ملکتم و  هیقف ، ملاع ، دیفم . خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم 
گرزب نادنمـشناد  مانب و  ناداتـسا  رـضحم  رد  اجنآ  رد  دش و  دادغب  راپـسهر  يرکف ، دشر  غولب و  زا  سپ  دش . هداز  دادغب  یلاوح  رد  يو 

لوصا  هقف و  مالک ، شناد ، نتخومآ  هب  راگزور  نآ 
 30 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، تسا يو  بتکم  دنمشزرا  نادرگاش  زا  هک  زین  یسوط  خیـش  دنکیم . دای  ملعملا » نبا   » ناونع هب  يو  زا  تسرهفلا  رد  میدن  نبا  تخادرپ .
. تسا هیماما  ناملکتم  زا  يو  : » دیوگیم

رـضاح اهشـسرپ ، هب  خـساپ  رد  تشاد . قیقد  ینهذ  بوخ و  ۀـظفاح  ددرگیم . متخ  وا  هب  هعیـش  تیعجرم  تساـیر و  دوـخ ، راـگزور  رد 
«. دراد نالک  درخ و  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . باوج 

یلبنح دامع  تشاد .» شناد  ملعرب و  تموادـم  دوب و  دـجهت  عوشخ و  لها  دـهاز و  دابع ، رایـسب  يو  : » دـیوگیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دیوگیم تنس ) لها  نادنمشناد  زا  یکی  )

يو تشاد . هیوب  لآ  تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  دوب . هثحابم  مالک و  هقف و  شخب  سییر  هیماـما و  ناـگرزب  زا  یگرزب  »
«. دادیم ناوارف  ۀقدص 

 ... یفاکسا و دینج  نبا  قودص ، خیش  یمق ، هیولوق  نبا  زا : دنترابع  تخومآ ، سرد  اهنآ  رضحم  رد  يو  هک  یناداتسا 
 ... یکجارک و حوتفلاوبا  یشاجن ، یسوط ، خیش  یضر ، دیس  دنتسه : عیشت  مالسا و  ناهج  ياهنیرتهب  زا  درک ، تیبرت  هک  ار  ینادرگاش 

كاخ هب  یمق  هیولوق  نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  دادغب و  رد  دـیفم ، رمع  لاس  زا 75  سپ  دیفم  خیش 
. دش هدرپس 

: يو تافیلأت 
؛ هعنقملا - 1

؛ هعیرشلا ضئارفلا  - 2
؛ یلامالا - 3

 ... داشرالا و - 4

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 25

نینامثلاوذ باقلا  ياراد  رحبتم . بیدا  ملکتم و  ملاع  زربم ، هیقف  يدهلا . ملع  یضترم  دیس  هب  روهشم  یسوم ، نب  نیسح  نب  یلع  مساقلاوبا 
. نیدجملاوذ و 

، دـیفم راوگرزب  خیـش  زا  سپ  دوب . یـضر  دیـس  يو  ردارب  تشاد . فیرـش  رایـسب  یبسن  ردام ، ردـپ و  يوس  زا  دـش و  هداز  دادـغب  رد  يو 
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ۀعیش  ملعم  ار  يو  یّلح  همالع  دش . یهقف  ياوشیپ 
 31 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دوب . دوخ  راگزور  دمآرس  ریسفت ، لوقنم و  لوقعم و  مولع  رد  تسا . هدناوخ  هیماما 
: يو تافیلأت 

؛ ءایبنالا هیزنت  - 1
؛ ۀیهقفلا لئاسملا  نم  ۀیمامالا  هب  تدرفنا  ام  یف  راصتنالا  - 2

؛ هعیرشلا لوصا  یف  هعیرذلا  - 3
؛ هباشتملا مکحملا و  - 4

؛ رصتخملا - 5
؛ یلامالا - 6

 ... دئاوفلا و ررد  - 7

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  - 26

. هیماما گرزب  رایسب  ملاع  اناوت و  ۀباسن  هقث ، يوار  یشاجن . هللادبع  نب  دمحم  نب  سابع  نب  یلع  نب  دمحا  نیسحلاوبا 
. دوب هعیش  ناگرزب  نیثدحم و  زا  دمحا ) نب  یلع   ) شردپ دش . هداز  هفوک  رهش  رد  يو 

ارماـس فرـشا و  فجن  رد  يدـنچ  دادـغب ، رد  يدـنچ  هدوـب . تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  تین  هب  رتـشیب  هک  هتـشاد  یکیدزن  رود و  ياـهرفس 
. دنارذگ

رگید بتک  دمآرس  يو  لاجر  باتک  مه  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  لقن  تیاور  ربتعم  دارفا  نیقثوم و  زا  اهنت  هک  تسا  ینایوار  كدنا  زا  يو 
. تسا

هب فورعم  زازب  دحاولا  دبع  نب  دمحا  دیفم ، خیـش  دش ،) دای  وا  زا  هک   ) شردپ زا : دـنترابع  درک ، يدرگاش  اهنآ  رـضحم  رد  هک  یناداتـسا 
 ... رشاح و نبا 

. دندوب يزورم  ینسح  دیعم  نب  نیدلا  دامع  دیس  یتشرهص و  نسحلاوبا  خیش  یسوط ، هفئاطلا  خیش  زین  يو  نادرگاش 
. تسبورف ناهج  زا  مشچ  ارماس  یحاون  زا  دابآریطم  رد  یگلاس  رد 78  یشاجن 

: يو تافیلأت 
؛) هعیشلا یفنصم  ءامسا  تسرهف   ) لاجر - 1

 32 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛ نیعق نب  رصن  ینب  باسنا  - 2

 ... لامعالا و نم  هیف  دروام  هعمجلا و  باتک  - 3

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 27

گرزب ناشخرد  رایسب  لاجرلا  ملاع  ملکتم و  رسفم ، ثدحم ، یلوصا ، هیقف ، هفیاطلا .» خیش   » هب فورعم  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا 
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. عیشت هژیو  هب  مالسا  ناهج 
رد رمع  نایاپ  ات  درک و  چوک  دادـغب  هب  یگلاس  رد 23  دناهدوب . اهقف  املع و  زا  همه  لسن  دنچ  ات  خیـش  نادناخ  دـش . هداز  ناسارخ  رد  يو 

. دش لقتنم  وا  هب  هعیش  ییاوتف  یملع و  تسایر  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  شداتسا  زا  سپ  دنام و  قارع 
هب یـضترم . دیـس  دزن  رد  مه  یلاس  دنچ  درک و  يدرگاش  تخومآ و  سرد  دیفم  خیـش  ریرحن  داتـسا  دزن  لاس  جـنپ  تدـم  راوگرزب  خـیش 

دوخ تفرگ و  ياج  اـجنآ  رد  دـش و  راپـسهر  فرـشا  فجن  هب  دـیچوک و  اـجنآ  زا  يو  دادـغب ، راـگزور  نآ  جرم  جره و  بوشآ و  تلع 
. درازگ ناینب  ار  فجن  ۀیملع  ةزوح  اجنآ  رد  ات  دش  یقافتا  نسح 

يو ياوقت  دهز و  عرو و  ملع ، ةزاوآ  نانچنآ  دیسر و  يو  هب  هعیـش  يرادمچرپ  يربهر و  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  تشذگرد  زا  سپ 
تفالخ زکرم  رد  مالک  سیردـت  يارب  يو  زا  هیوب  لآ  يراکمه  اب  یـسابع  ۀـفیلخ  هللارماب  مئاقلا  هک  دوب  هدـش  هدـیچیپ  کیدزن  رود و  رد 

ناـمه رد  دوب و  اـجنامه  رد  دوخ  رمع  ناـیاپ  اـت  درک و  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  اـجنآ  زا  يو  هیوب ، لآ  یـشاپورف  اـب  هک  دـندرک  توعد 
. دش كاخ  كاپ ، كاخ 

: يو تافیلأت 
؛) هعیش ۀعبرا  ياهباتک  زا  باتک  نیموس   ) راصبتسالا - 1

؛) هعیش ۀعبرا  ياهباتک  زا  باتک  نیمراهچ   ) ماکحالا بیذهت  - 2
؛ هیاهنلا - 3

؛ طوسبملا - 4
؛ فالخلا - 5
 ... نایبتلا و - 6

33 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  - 28

، مالک هفسلف ، ثیدح ، مولع  هب  طلسم  بیدا ، سانـشهراتس ، نادیـضایر ، یلوصا ، هیقف ، یـسلبارط . یکجارک  یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  خیش 
. یکشزپ ریسفت و  لاجر ، خیرات ، قالخا ، وحن ،

ياهشوت و مادک  ره  زا  درک و  يدرگاش  یسوط و ...  خیش  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  دیفم ، خیش  نوچ  يراوگرزب  ناداتسا  رضحم  رد  يو 
رانک رود و  ياهرهش  نینچمه  دادغب و  رصم ، نانبل ، هیروس ، نیطـسلف ، هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک  هب  يرایـسب  ياهرفـس  تفرگ . ياهرهب 

تیحیسم تیدوهی و  ننست ، لها  قرف  هیلیعامسا ، بهاذم  یسررب  هب  دوشیم  رثا  کیدزن 80  هک  دوخ  تافیلأت  تاثحابم و  اب  تشاد . دوخ 
. درک راکشآ  ناگمه  رب  ار  هیماما  بهذم  هعیش و  يرترب  تخادرپ و 

. تشذگرد روص  رهش  نانبل و  رد  يو 
: يو تافیلأت 

؛ دئاوفلا زنک  - 1
؛ نیدهازلا ۀهزن  نیدباعلا و  ۀضور  - 2

؛ هیرصانلا ۀلاسرلا  - 3
 ... رهاوجلا و ندعم  - 4
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مشش نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 29

. مالسالا نیما  ای  نیدلا  نیما  هب  بقلم  وحن . هلباقم و  ربج ، باسح ، هب  ملاع  ثدحم ، هیقف ، رسفم ، یسربط . نسح  نب  لضفلاوبا  دیعس  ماما 
رد يو  تخادرپ . فینـصت  مـیلعت و  هـب  دـش و  ریگیاـج  راوزبـس  رد  رد 523 ق  تسا . هدوب  نطوـتم  سوـط  دابانـس  دهـشم  رد  يو  دـنیوگ 

يرـشخمز ماما  ریـسفت  زا  و  لاـمک ؛ تیاـغ  هب  تسا  هدرک  وکین  يراـیتخا  وحن ، رد  دـصتقم  باـتک  زا  ـالثم  دوب ؛ راـیتخا  ياراد  شتاـفیلأت 
. هدوجلا هیاغ  یف  تسا  هدرک  يرایتخا  فاّشک ) )

ياهقف  راگزور و  رباکا  زا  یگمه  شناگداز  دنزرف  و  یسربط ) لضف  نب  نسح   ) يو دنزرف 
 34 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع همئالا  نماث  ترـضح  مرح  راوج  رد  دندرک و  لقتنم  سدقم  دهـشم  هب  ار  شکاپ  رکیپ  تشذگرد و  راوزبس  رد  يو  دـندوب . راوگرزب 
. دندرپس كاخ  هب  مالسلا 

: يو تافیلأت 
؛) یعیش گرتس  ریسفت   ) نایبلا عمجم  - 1

؛) عماجلا عماوج  ریسفت  ای   ) طیسولا - 2
؛ ۀینیعملا ۀنازخلل  ۀینیدلا  بادآلا  - 3

؛ یفاشلا یفاکلا  ریسفت  - 4
؛ یلآللا رثن  - 5

 ... همامالا و رارسا  - 6

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 30

بحاص نسح  نب  لضف  شردپ  يرجه . مشـش  نرق  رد  هعیـش  ۀتـسراو  هیقف  قالخا و  ملاع  یـسربط . لضف  نب  نسح  نیدلا  یـضر  رـصنوبا 
. رابخالا ررغ  یف  راونالا  هاکشم  باتک  ممتم  بحاص  یسربط  نسح  نب  یلع  شدنزرف  نایبلا و  عمجم  ریسفت  باطتسم  باتک 

: يو فیلأت 
. قالخالا مراکم  - 1

553 ق) يربط -؟( - نیدلادامع  - 31

مـشش نرق  یعیـش  ماـنب  ثدـحم  یلاـجر و  ملاـع ، نیدـلادامع . هب  بقلم  یحک ، یلمآ  يربط  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
. يرجه

. دندرک تیاور  يو  زا  يدنوار  بطق  لیئربج و  نب  ناذاش  دوب و  یسوط  خیش  نب  یلعوبا  خیش  شداتسا 
. دشن هتفای  يزیچ  يو  یناگدنز  زا  نیا  زا  شیب 
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: يو تافیلأت 
؛ یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 1

؛ يوقتلا دهزلا و  - 2
. تانیبلاب جرخملاو  تاقوالا  یف  جرفلا  - 3

35 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلع  وبا  - 32

. يرجه مشش  نرق  رد  هیماما  هیقف  لضاف و  ملاع ، یلماع . يروص  رهاط  نب  یلعوبا  نیدلا  دیدس  خیش 
. هتفای شرورپ  هدـش و  دـنلب  اجنآ  زا  دـیآیمرب  هدـش ، هداد  تبـسن  لماع  هب  نوچ  اما  تسین . تسد  رد  یعـالطا  يو  ياـجداز  زورداز و  زا 

. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  دراد و  دامتعا  يو  باتک  هب  دنادیم و  بوسنم  يو  هب  ار  نینموملا  قوقح  ءاضق  باتک  راونالا  راحب  بحاص 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو فیلأت 
. نینموملا قوقح  ءاضق  - 1

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  - 33

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  يریعش . ردیح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  جات 
هللادـبع نب  یلع  روصنموبا  ماکحلادـجم  ماما  سییر و  مکاح ، لزنم  هب  راـگزور ، نآ  شناد  نتفرگارف  نتخومآ و  يارب  قهیب  رهـش  رد  يو 

. تفرگیم سرد  يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  رضحم  رد  نینچمه  دربیم و  اههرهب  تفریم و  يدایز 
: يو فیلأت 

. رابخالا عماج  - 1

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 34

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  رهام  ۀباسن  ملکتم و  هیقف ، لضاف ، ملاع ، یسربط . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا 
بوشآ رهش  نبا  يو  درگاش  ینیسح و  برح  یبا  نب  يدهم  رفعجوبا  يو  داتسا  مق . کیدزن  ياهقطنم  شرفت ) برعم   ) شیربط هب  بوسنم 

. یناردنزام
: يو تافیلأت 

؛ جاجللا لها  یلع  جاجتحالا  - 1
؛ مالسلا مهیلع  همئالا  خیرات  - 2

؛ مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  - 3
 36 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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؛ ۀیبلاطلا رخافم  - 4
. هقفلا یف  یفاکلا  - 5

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 35

مولع رب  يرایسب  طلست  دش . هداز  تارف - هلجد و  دور  یلاوح  رکب - راید  رد  ياهقطنم  دُمآ  رهش  رد  ماقمالاو . ثدحم  هعیش و  گرزب  ملاع 
. دوب بوشآ  رهش  نبا  عیشت  ناهج  راوگرزب  ثدحم  وا ، ةرهش  زاتمم و  درگاش  تشاد . یمالسا 

: يو تافیلأت 
؛ ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

. مانالا دیس  مالک  نم  ماکحالا  مکحلا و  - 2

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 36

نرق ۀقث  يوار  رعاش و  بیدا ، بهذم ، سییر  ملاع ، لضاف ، يدـنوار . ینیـسح  هللادـیبع  نب  یلع  نب  هللا  لضف  نیدـلا  ءایـض  اضرلاوبا  دـیس 
. يرجه مشش 

. دش هداز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  رادتسود  ياهداوناخ  رد  دنوار و  مان  هب  ناشاک  فارطا  ياهرهش  زا  یکی  رد 
: دیوگیم بتاک  دامع  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دای  یگرزب  هب  لاجر  ملع  لاوحا و  مجارت  ياهباتک  رد  هتسویپ  يو  زا 

شوـخ و یطخ  ياراد  گرزب و  یظعاو  دوـب . راوـگرزب  یقـالخا  فیرـش و  یبـسن  ياراد  ریظنمک و  یتیـصخش  يدـنوار  هللا  لـضف  دیـس  »
هدوب »...  ناوارف  تافیلأت 

، یفوک هفاق  نب  دمحا  يروباشین ، یمیمت  دمحم  نب  دمصلادبع  نب  یلع  نیدلا  نکر  خیـش  نوچ : یگرزب  ياملع  زا  يدنوار  هللا  لضف  دیس 
تاکربلاوبا دیـس  ینایور ، لیعامـسا  نب  دـحاولادبع  دیهـش  ماما  يو ، ناداتـسا  تشاد . تیاور  ةزاجا  يدابآرتسا و ...  نیدـلا  دامع  یـضاق 

. دندوب يدادغب و ...  باهولادبع  عراب  خیش  يدهشم ،
خیـش یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  دـندوب : هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  یگلمج  دـنتخومآ ، دـنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  ینادرگاش 

نیدلا جات  خیـش  ینارحب و  نیدلا  ماوق  خیـش  یـسوط ،) ریـصن  هجاوخ  ردپ   ) یـسوط نسح  نب  دمحم  خیـش  یمق ، هیوباب  نب  نیدلا  بجتنم 
. يریعش

 37 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تشذگرد ناشاک  رد  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  فراعم  مولع و  مالسا و  هب  تمدخ  يرمع  زا  سپ  يو 

: يو تافیلأت 
؛ رداونلا - 1

؛ باهشلا حرش  یف  باهشلا  ءوض  - 2
 ... ریسفتلا و - 3

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  - 37

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


، ملکتم رـسفم ، ثدحم ، گرزب ، ملاع  یناشاک . يدنوار  نسح  نب  هللا  هبه  نب  هللادبع  نب  دیعـس  نیـسحلاوبا  نسحلاوبا / نیدلا ، بطق  خیش 
. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  ناد  خیرات  فوسلیف و  هیقف ،

. دندوب دوخ  نامز  گرزب  ياملع  زا  يو  گرزب  ردپ  ردپ و  دش و  هداز  ناشاک  دنوار  رد  يو 
هک تخادرپ  شناد  بسک  هب  تفای و  هار  هرود  نآ  مانب  دیتاسا  رـضحم  هب  تفرگارف و  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  دوخ  ردـپ  دزن  رد  زاغآ ، رد 

یضترم دیس  نیدلا  یفص  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  دامع  نایبلا ، عمجم  بحاص  یسربط  نسح  نب  لضف  زا : دنترابع  دیتاسا  نآ 
 ... يزار و یعاد  نبا 

. دیدرگ هعیش  سانشرس  ياههرهچ  زا  هک  تشذگن  يزیچ  درب و  ضیف  زین  اجنآ  دیتاسا  رضحم  زا  دش و  ریگیاج  مق  سدقم  رهش  رد  يدنچ 
رابجلادبع نب  یلع  نب  دمحا  یـضاق  يو ،) نادنزرف   ) يدنوار دمحم  نیدلاریهظ  يدـنوار و  نیـسح  نیدلاریـصن  زا : دـنترابع  وا  نادرگاش 

 ... ینئادم و دمحم  نب  یلع  هیقف  یسوط ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  س )  ) هموصعم ترضح  مرح  گرزب  نحص  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  مق  رد  يدنوار  بطق 

: يو تافیلأت 
؛ حئارجلا جئارخلا و  - 1

؛ نآرقلا هقف  - 2
؛ لوّزنلا بابسا  - 3

؛ هفسالفلا تفاهت  - 4
 ... بارعالا و یف  بارغالا  - 5

38 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  - 38

. هعیش ۀقث  يوار  راوگرزب و  ملاع  یمق . ناذاش  نبا  هب  فورعم  یمق ، یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا 
يو ناداتسا  تسا . هدومن  كرد  ار  ینس  هعیش و  ياملع  زا  يرایسب  رضحم  هدرک و  تیاور  لقن  يرایسب  دارفا  زا  هک  تسا  یناگرزب  زا  يو 

نیسح نب  یلع  نب  دمحم  تارایزلا ، لماک  باتک  بحاص  هیولوق  نب  مساقلاوبا  شاییاد  هعیش ؛) نافلوم  املع و  زا   ) یلع نب  دمحا  شردپ 
 ... یمق و هیوباب  نب 

. درب مان  یکجارک  یشاجن و  یسوط ، خیش  زا : ناوتیم  زین  ناذاش  نبا  ثیداحا  نایوار  نادرگاش و  هلمج  زا 
: يو تافیلأت 
؛ هبقنم هأم  - 1

؛ مارکلا ناتسب  - 2
؛ مالسلا هیلع  نینموملاریمال  سمشلا  ّدر  یف  نایبلا  - 3

؛ بقانملا - 4
. بصاونلا نئافد  حاضیا  - 5
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588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 39

. هعیش گرزب  ثدحم  رسفم و  هیقف ، یناردنزام . بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر 
يریگمـشچ قنور  شناد  افوکـش و  ملع  یمالـسا  دالب  رد  هک  درکیم  یگدنز  ياهرود  رد  يو  دـش . هداز  ناردـنزام  يابیز  ۀـطخ  رد  يو 

. دوب هتفرگ 
: دیوگیم نینچ  تایفولاب  یفاولا  يو ، ةرابرد 

يروط هب  دیسر ؛ دوخ  يالعا  دح  هب  هعیـش  لوصا  رد  درک و  ظفح  یگلاس  تشه  رد  ار  نآرق  رتشیب  هک  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  يو  »
هدرتسگ و ملع  اب  برشمشوخ ، راتفگتسار ، ورابیز ، يو  دندرکیم ...  ترجه  دادغب  هب  وا  رضحم  كرد  يارب  فلتخم  ياهرهـش  زا  هک 

«. دربیم رس  هب  وضو  تراهطاب و  هشیمه  دوب و  راد  هدنز  بش  تدابع و  عوشخ ، لها  رایسب 
 39 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

باتک فلؤم  يرظن  هللادـبعوبا  يرـشخمز ، هللاراج  ناوتیم : تسا ، هدرک  يدرگاـش  اـهنآ  دزن  رد  يو  هک  يدـیتاسا  نیرتروآماـن  هلمج  زا 
حوتفلاوبا خیـش  یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدنوار ، بطق  جاجتحا ، بحاص  یـسربط  خیـش  يدمآ ، دحاولا  دـبع  دیـس  هیولعلا ، صئاصخلا 

. درب مان  ار  يزار و ... 
هوک رانک  رد  ار  شرکیپ  تسویپ و  ناناج  هب  هیروس  بلح  رهـش  رد  دوب ، هدرک  يرپس  ار  شرابرپ  یناگدـنز  زا  لاـس  هک 99  یلاح  رد  يو 

. دندرپس كاخ  هب  نشوج 
: يو تافیلأت 

؛ مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1
؛ بصاونلا بلاثم  - 2

؛ نونفلا نویع  یف  نونکملا  نوزخملا  - 3
؛ ةدئافلا ةدئام  - 4

 ... لاثمالا و یف  لاثملا  - 5

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 40

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

39 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. هعیش ياهقف  املع و  لوحف  زا  یّلح . یلجع  سیردا  دمحا  نب  دمحم  هّللادبعوبا 

. تسا فورعم  رکف  تیرح  هب  دیآیم . رامش  هب  يو  يردام  ياین  یسوط ، خیش  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 
«. تسا رایسب  تافینصت  ياراد  مولع و  رد  نقتم  هّلح ، ياهقف  ياوشیپ  سیردا ، نبا  : » دیوگیم دوخ  لاجر  رد  دواد  نبا 

. تسا هدوتس  بهذم  سییر  ءاملعلا ، خیش  همالع ، ماما ، خیش ، تارابع : اب  ار  وا  زین  لوا  دیهش 
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نب نسح  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  دامع  خیـش  یـسوط ،) یلع  نبا   ) يو ییاد  زا : دـنترابع  تخومآ ، ناشرـضحم  رد  هک  يو  ناداتـسا 
 ... يراوس و هبطر 

 ... يوسوم و دعم  نب  راخف  نیدلا  سمش  یّلح ، امن  نب  نیدلا  بیجن  خیش  شنادرگاش :
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هّلح  رهش  رد  عیشت - ناهج  راوگرزب  ملاع  سیردا - نبا 

 40 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 

؛ يواتفلا ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 1
؛ تاقیلعتلا باتک  - 2

 ... لالدتسالا و ۀصالخ  - 3

متفه نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 41

. يرجه متفه  مشش و  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و 
لیلج ياهقف  زا  مارو  نادناخ  تسا . یعخن  رتشا  کلام  لسن  زا  سوواط و  نب  نیدلا  یـضر  دیـس  يردام  ياین  يو  دش . هداز  هّلح  رهـش  رد 

ناهیقف هورگ  رد  تخادرپ و  يوقت  دهز و  هب  تفرگ و  هرانک  نآ  زا  اما  تشاد  یماظن  لغـش  دوخ ، نادـناخ  دـننام  زاغآ  رد  دـندوب . ردـقلا 
. تسبرب ناهج  زا  مشچ  هّلح ، رهش  نامه  رد  يو  تفرگ . رارق  مانب 

: يو تافیلأت 
؛ رظاونلا ۀهزن  رطاوخلا و  هیبنت  - 1

. ۀقیاضملاو ۀعساوملا  یف  ۀلاسم  - 2

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  - 42

نیدلاّزع و هب  بقلم  ثدحم . شانـشبسن و  بیدا ، راگنخیرات ، ینابیـش . هللادبع  نب  میرکلادبع  نب  دـمحم  مارکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا 
. يرزج ریثا  نبا  هب  روهشم 

دمحموبا نوچ  یمانب  ناداتـسا  دزن  دادغب  ماش و  لصوم ، رد  دنارذگ . لصوم  رد  ار  دوخ  یناوج  ةرود  دـش و  هداز  رمع  نبا  ةریزج  رد  يو 
. تفرگ ارف  ار  راگزور  شناد  ینارح و ...  بیلک  نب  معنملا  دبع  هقدص ، نب  شیعی  مساقلاوبا  هدیوس ، نب  یلع  نب  هللادبع 

فقاو برع  رابخا  هب  تسنادیم و  کین  ار  برع  باسنا  تشادرب و  زا  ار  خـیراوت  دوب و  ثیدـح  ظفاح  ریثا ، نبا  : » دـیوگیم ناـکّلخ  نبا 
«. دوب

. دش هدرپس  كاخ  هب  تشذگرد و  دادغب  رد  يو 
: يو تافیلأت 

؛ باسنالا بیذهت  یف  بابللا  - 1
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 41 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛ هباحصلا ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  - 2

؛ خیراتلا یف  لماکلا  - 3
 ... ۀیکباتالا و هلودلا  یف  رهابلا  خیراتلا  - 4

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  - 43

. یکلام هیقف  يوحن و  رمع . نب  نامثع  نیدلا  لامج  ورمعوبا 
کـسوم نیدـلازع  ریما  هاگتـسد  نابجاح  زا  یهاپـس و  يدرم  يو  ردـپ  دـندوب و  نادـمه  رد  ياهیرق  هنود  نکاـس  نادرک ، زا  يو  نادـناخ 

. تفای ترهش  نآ  رب  دنتفگ و  بجاح  نبا  ار  يو  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  یحالص 
یکلام هقف  سپـس  تخادرپ و  میرک  نآرق  نتفرگارف  هب  هرهاق  رد  يو  دـش . هداز  رـصم - دیعـص  ۀـقطنم  رد  يرهـش  اتـسا - رد  بجاـح  نبا 

. تخومآ
ماما ریبج ، نب  نیسحلاوبا  يرایبا ، روصنموبا  یبطاش ، یمخل ، سراف  نب  ثایغ  دوجلاوبا  هلمج : زا  درک ، يدرگاش  ناشدزن  رد  هک  یناداتـسا 

. دندوب یلذاش و ... 
تـسد رد  یعالطا  وا  ياجکاخ  زا  دـنادیم . گرزب  یلوصا  ار  يو  هک  دـنکیم  دای  دـنمجرا  هیقف  يوحن و  هب  اهنت  هن  يو ، زا  نودـلخ  نبا 

. تسین
: يو تافیلأت 
؛ ۀیفاکلا - 1

؛ هیوحنلا یلامالا  - 2
؛ تاهمالا عماج  عورف / یف  رصتخملا  - 3

 ... لدجلا و لوصالا و  یملع  یف  لمالا  لاؤسلا و  یهتنم  - 4

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  - 44

نـسح ماما  ناگداون  زا  تسدهریچ . يرعاـش  ردـقنارگ و  بیدا  روآماـن ، هیقف  سوواـط . نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دـیس 
. مالسلا امهیلع  داجس  ماما  یبتجم و 

. دنارذگ ار  دوخ  ییادتبا  تالیصحت  مه  اجنامه  رد  دش و  هداز  هّلح  رهش  رد  يو 
. دزادرپب نایعیش  روما  هب  دناوتب  ات  تفریذپ  ار  نایولع  تباقن  يدنچ  تسا . تارایز  هیعدا و  صوصخ  رد  رتشیب  يو  تافیلأت  عوضوم 

 42 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مرح  رد  تشذگرد و  یگلاس  رد 75  يو 

: يو تافیلأت 
لابقا عوبـسالا ، لامج  عیبرلل ، هرهز  لئاسلا ، حالف  تسا : هدـش  پاـچ  لقتـسم  ناونع  اـب  مادـک  ره  هک  دـلج   10  ) تامتتلا تاـمهملا و  - 1

 ...(. لامعالا و
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؛ هجهملا ةرمثل  هجحملا  فشک  - 2
؛ رفاسملا حانج  رئازلا و  حابصم  - 3

؛ فوفطلا یلتق  یلع  فوهللا  - 4
؛ تایانعلا جهنم  تاوعدلا و  جهم  - 5

؛ مومهملا جرف  - 6
 ... تاراختسالا و - 7

672 ق) - 602  ) یّلح ققحم  - 45

. یّلح ققحم  هب  فورعمو  نیدلا  مجن  هب  بقلم  یّلح ، یلذه  دیعس  نیسح  نب  ییحی  نسح  نب  رفعج  مساقلاوبا 
. دوخ ةرود  رد  هعیش  دیلقت  عجرم  هیماما و  ملاع  یشنم و  رعاش ، بیدا ، دنمجرا ، ثدحم  هیامنارگ ، هیقف 

سپ دراذگ . رس  تشپ  ار  نآ  دناوخ و  ار  راگزور  مولع  تامدقم  دیعـس ، نب  ییحی  نب  نسح  دوخ  ردپ  دزن  رد  تسخن  دش و  هداز  هّلح  رد 
: درب اههرهب  دندوب ، زین  تیاور  تئارق و  رد  يو  خیاشم  هک  هرود  نآ  ناداتسا  دزن  رد  نآ  زا 

یّلح و مهج  نب  دمحم  نیدلا  دیفم  خیش  يوسوم ، دعم  نب  راخف  دیس  یعبرلا ، یّلح  امن  هللا . هبه  ءاقبلاوبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  بیجن 
...

. دوب تلازج  تغالب و  تحاصف ، تیاهن  رد  شیاههتشاگن  نیرفآون . رثن ، نتشاگن  رد  دوب و  تسدهریچ  رایسب  رعش ، ندورس  رد 
: زا دنترابع  دنتخومآ ، سرد  شدزن  رد  هک  ینادرگاش 

بحاص میرکلادبع  نیدلا  ثایغ  دیس  یّلح ، دواد  نب  نسح  هزاوآرپ -] تیصلا /[  عیاذ  همالع  هب  روهشم  یّلح - رهطم  نب  فسوی  نب  نسح 
نب  دمحم  نیدلا  لالج  دیس  يرغلا ، هحرف 

 43 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... یماش و یلماع  دمحا  نب  نامط  نیدلا  مجن  یمشاه ، یفوک  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لالج  سوواط ، نب  یلع 

هدرپس كاخ  هب  تشذگرد و  هّلح  رهش  نامه  رد  يو  دندرک . شرازگ  ار 676 ق  يو  تشذگرد  لاس  لاجر ، بتک  یخرب  هعیشلا و  نایعا 
. دش

: يو تافیلأت 
؛ مارحلا لالحلا و  لئاسم  یف  مالسالا  عئارش  - 1

؛) عئارشلا رصتخم   ) عفانلا - 2
؛ رصتخملا حرش  یف  ربتعملا  - 3

؛ نیدلا لوصا  - 4
 ... هیاهنلا و تکن  حرش  - 5

693 ق) یلِبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 46

. يرجه متفه  نرق  ۀیماما  ملاع  ملکتم و  رعاش ، راگنخیرات ، سیونهریس ، یلبرا . حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا 
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دوخ نامز  يابدا  املع و  زا  همه  يو  ياههون  نادنزرف و  دوب . لبرا  مکاح  شردـپ  دـش . هداز  قارع  لامـش  ياهرهـش  زا  یکی  ِلبرا  رد  يو 
. دندوب

: دیوگیم يو  ةرابرد  ننست  لها  بصعتم  ملاع  ناهبزور  نب  لضف 
دامتعا و لباق  وا  دوشیمن . هدیسوپ  هنهک و  هاگچیه  شراثآ  تساهنآ و  ياملع  نیرتگرزب  زا  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  هک  دناقفنتم  هیماما  »

«. تسا لقن  رد  قوثو  دروم 
درک و يدرگاش  يدادغب و ...  یعاس  نبا  راخف ، نب  یلع  لامعالا ، لابقا  باتک  بحاص  سوواط  نب  دیـس  نوچ : یمانب  دـیتاسا  دزن  رد  يو 

. درک تیبرت  و ...  یّلح ) همالع  ردارب   ) نیدلا یضر  خیش  یّلح ، همالع  نوچ : ار  ینادرگاش  تخومآ و 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  ینوکسم  ۀناخ  رد  تشذگرد و  دادغب  رد  یلبرا  یسیع 

: يو تافیلأت 
؛ ۀمئالا هفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  - 1

؛ تاماقملا - 2
 44 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؛ راعشا ناوید  - 3
. فیطلا باتک  - 4

متشه نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  - 47

. هیماما هیقف  ردقلا و  لیلج  ثدحم  لماک ، ملاع  لضاف ، يوسوم . نسح  هللا  ۀبه  دیس  دمحم  وبا 
. دوب یّلح  راوگرزب  ۀمالع  راگزورمه  يو 

هقف و مالک ، رابخا ، باتک  نیا  هدش و  هداد  تبسن  قودص  خیش  هب  هابتـشا  هب  هک  تسا  قئادحلا  راهزا  نم  قئارلا  عومجملا  يو ، باتک  اهنت 
. تسا گرزب  دلج  ود  رد  درادرب و  رد  ار  ... 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  زورداز ، زا 

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  - 48

زا هیماما و  ملاع  هیقف ، قالطالا . یلع  دیهـش  ای  لوا  دیهـش  هب  فورعم  یکم ، نیدلا  لامج  خیـش  نب  دمحم  هللادبع  وبا  نیدلا  سمـش  خـیش 
. داهتجا غباون 

شوه لیلد  هب  تخادرپ و  شناد  بسک  هب  لماع  لبج  ياملع  زا  یخرب  ردـپ و  دزن  تسخن ، دـش . هداز  لماع  لـبج  عباوت  زا  نیزج  رد  يو 
. دیدرگ قارع  مزاع  یگلاس  رد 16  هک  دش  نیا  دشیمن و  عفر  شایگنشت  اجنآ  رد  رگید  يوق ، ۀظفاح  راشرس و 

هزاجا تفایرد  هب  لاس 751 ق  رد  ینعی  لاس  کی  زا  سپ  درک و  ار  یّلح  همـالع  دـنزرف  نیققحملارخف  يدرگاـش  هّلح ، رهـش  رد  تسخن ،
. درک زاغآ  املع  زا  رتشیب  ضیف  بسک  يارب  يدج  روط  هب  ار  دوخ  رگید  ياهرفس  هک  دوب  سپ  نآ  زا  دش . لیان 
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نیدلا ملاع  دیـس  نیدلا و  ءایـض  دیـس  شردارب  يرئاح ، یجرعا  نیدـلادیمع  دیـس  سرد  ةزوح  هب  العم و  يالبرک  گرزب  ۀـسردم  هب  يو 
، اوتف سیردـت و  اب  هک  دوب  اجنامه  رد  دـیدرگ و  لیان  یتازاجا  تفایرد  هب  هدـش  داـی  خـیاشم  زا  درب و  اـههرهب  تسویپ و  يرئاـح  يوسوم 

. تفای يدنلب  ةزاوآ 
تازاجا دیدرگ و  دنمهرهب  یعیش  ینس و  نیقیرف  ياملع  زا  دش و  رـصم  ماش و  نیطـسلف ، هرّونم ، ۀنیدم  همّظعم ، ۀکم  دادغب ، یهار  اجنآ  زا 

. دروآ تسد  هب  زین  ار  یلصفم 
 45 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تخومآ رایسب  درب و  ضیف  وا  زا  دراذگ و  یهیوب  يزار  نیدلا  بطق  ّهلأتم  میکح  دزن  رد  يدرگاش  بدا و  يوناز  هک  دوب  قشمد  رد 
نیا ةزوح  الاو ، یتمه  اب  سپـس  درک و  ناـینب  یهقف  ۀـسردم  اـجنآ  رد  تشگرب و  نیزج  دوخ  هاـگداز  هب  باـن  یملع  یقّتم و  یلد  اـب  يو 

هک دـیچیپ  رانک  هشوگ و  رد  نانچ  لوا  دیهـش  ةزاوآ  تشاذـگ . روهظ  هب  یهقف  ياهيروآون  نآ  رد  هک  داد  شرتسگ  ماـش  اـت  ار  هسردـم 
تموکح نتفرگ  تسد  رد  رب  ینبم  ياهمان  يو  يوس  هب  ناسارخ  نارادبرس  یحور  میعز  ربهر و  ناسارخ و  مکاح  دیؤملا  نب  یلع  ناطلس 

. داتسرف نارادبرس 
اجنآ رد  هدـیچوک و  ماش  هب  نیزج  شهاـگداز  زا  يو  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم و  زاـغآ  لوا  دیهـش  یـسایس  یگدـنز  هک  دوب  اـجنیا  زا 

. تشاد رظن  تحت  ار  يو  تقد  هب  تقو  تموکح  دادیم ، بیترت  ار  هرظانم  ثحب و  سلجم  سیردت و  دوخ  يارس  رد  دوب و  هدش  ریگیاج 
نیا رد  دوب و  روج  تموکح  نالوغم و  نتخادنارب  هعیـش و  ینـس و  ناناملـسم  نیب  تدـحو  تسنادیم ، هضیرف  دوخ  رب  هک  يراک  نیتسخن 

. دیزرویمن غیرد  یششوک  چیه  زا  اتسار ،
نیموصعم تارـضح  هب  ار  یهلا  تافـص  هکنیا ، نآ  درک و  ادیپ  رظن  فالتخا  يو  اب  هعیـش  درک  ياملع  زا  یـشولام  دمحم  يو  درگاش  اما 

هلأسم نیمه  دیـشک . یـشولام  خیـش  ندش  هتـشک  رازراک و  هب  راک  درک و  ریفکت  ار  يو  لوا  دیهـش  هک  تسنادیم  بوسنم  مالـسلا  مهیلع 
ندومن اضما  ندرک و  عمج  تداهـش  یمایخ و  یّلبج  نیدـلا  یقت  خیـش  ینعی  یـشولام  خیـش  نیـشناج  ۀسیـسد  تسد و  هب  يدـنچ  زا  سپ 

خیش ماش  یعفاش  یضاق  ماجنارس  ادیص و  توریب و  نایضاق  يوس  زا  يو  ریفکت  مکح  هب  رجنم  هیـشولام ، عابتا  دترم و  نایعیـش  زا  يرایـسب 
سپ ینادنز و  قشمد  ۀیحر  ۀعلق  رد  ار  يو  دز ، زابرـس  نآ  زا  يو  دش و  هئارا  هبوت  لوا  دیهـش  هب  هک  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  هعامج  نب  دابع 

. هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  دندنازوس - سپس  دندرک و  راسگنس  دنتخیوآ و  راد  هب  ار  شرکیپ  دندرک و  عطق  ار  يو  رس  نآ  زا 
خیش یلع ، نیدلا  ءایض  خیش  دمحم ، نیدلا  یضر  خیش  وا  دنزرف  هس  دندرک ، لابند  اًلمع  ار  وا  ۀیور  دنتخومآ و  يو  دزن  رد  هک  ینادرگاش 

یکرک یلعلادبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  رئاصبلا و  رصتخم  بحاص  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  دننام  رگید  رایـسب  نسحلا و  روصنموبا 
. دندوب یلماع و ... 

 46 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوشیم ناونع  تسیب  رب  غلاب  هک  تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  يردقنارگ  راثآ  لوا ، دیهش 

: يو تافیلأت 
؛ ۀیقشمدلا ۀعمللا  - 1

؛ داشرالا حرش  یف  دارملا  ۀیاغ  - 2
؛ هقفلا یف  نایبلا  - 3

؛ رازملا - 4
؛ ةرهاطلا فادصالا  نم  ةرهابلا  ةردلا  - 5

؛ سوردلا - 6
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 ... يرکّذلا و - 7

مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 49

. ینطاب يرهاظ و  تالامک  عماج  هیماما ، ملاع  هیقف و  یّلح . يدسا  دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلا  لامج 
 ... هبیرغ و مولع  مالک ، خیرات ، هلمج  زا  نوگانوگ  مولع  رد  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

. دراد یتافیلأت  تشاد و  تسد 
عیمج نایم  رد  تسوا و  ياوقت  دـهز و  كولـس و  ریـس و  ینافرع ، برـشم  دـنکیم ، زامتم  اهقف  املع و  رگید  زا  ار  هیماما  ملاـع  نیا  هچنآ 

. تسا روهشم  رطاخ  نیدب  زین  اهقف  املع و 
: دسیونیم يو  ةرابرد  تانجلا  تاضور  بحاص 

. دشابیم فیرعت  فیصوت و  زا  زاینیب  لئاضف ...  رارسا  فشاک  رارسا ، زا  رپ  فراع  ملاع  »
«. تسا لمع  ملع و  ینطاب و  يرهاظ و  لوصا  عورف و  لوقنم ، لوقعم و  عماج  يو 

تنس لها  ياملع  تیالو ، تماما و  ةرابرد  قارع  مکاح  روضح  اب  یثحب و  رد  تشاد . لامک  هب  یفارـشا  طلـست و  ثحب ، هرظانم و  رد  يو 
یلع و نینموملاریما  مان  هب  ار  دوخ  ياـههبطخ  درک و  راـیتخا  ار  عیـشت  بهذـم  قارع  مکاـح  هک  يوحن  هب  دـش ؛ هریچ  اـهنآرب  باـجم و  ار 

. دناوخیم مالسلا  مهیلع  ناشیا  كاپ  نادنزرف 
، لوا دیهش  زا : دنترابع  تخومآ ، درک و  يدرگاش  اهنآ  دزن  رد  یّلح  دهف  نبا  هک  یناداتسا 

 47 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... يرئاح و هیقف  نزاخ  نب  یلع  خیش  يرویس ، دادقم  لضاف  نیققحملارخف ،

دمحم یلماع ، یناورک  هرشعلا  نبا  هعیش  یمان  هیقف  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  دنتخومآ : سرد  يو  رـضحم  رد  هک  ینادرگاش  هلمج  زا 
 ... شخب و رون 

. دراد رارق  هاگهمیخ  رانک  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  یّلعم  يالبرک  رد  یگلاس  رد 84  هعلاطم ، هدهاجم و  يرمع  زا  سپ  دهف  نبا 
: يو تافیلأت 

؛ یعادلا بادآ  - 1
؛ ثداوحلا جارختسا  - 2

؛ هالصلا رارسا  - 3
؛ نیفراعلا تافص  یف  نیصحتلا  - 4
 ... یعاسلا و حاجنو  یعادلا  ةدع  - 5

)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  - 50

. لوا دیهش  زاتمم  نادرگاش  زا  یعیش و  ثدحم  هیقف و  یّلح . نامیلس  نب  نسح  نیدلاّزع 
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یلع نیدلا  ءاهب  دیـس  و  یکم ) دمحم  نیدلا  سمـش  خیـش   ) لوا دیهـش  دزن  رد  دننادیم . لماع  لبج  مدرم  زا  یخرب  یبلح و  ار  يو  یخرب 
. تفرگ تیاور  ةزاجا  لوا  دیهش  زا  تخومآ و  درک ، يدرگاش  یلین  میرکلادبع  نب 

. دنتشاد تیاور  ةزاجا  يو  زا  ینیز ، یمشاه  دمحا  نب  دیمحلادبع  نیدلا  جات  ینایومح و  نسح  نب  دمحم  نب  نیسح 
. تسین صخشم  يو  ياجکاخ 

: يو تافیلأت 
؛ رئاصبلا بختنمل  رئاصبلا  رصتخم  - 1

؛ رصتخملا - 2
؛ هعجرلا - 3

؛...  ءایبنالا یلع  هلآو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لیضفت  - 4
. رّذلا ثیداحا  - 5

48 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ح 841 ق) یملید -(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 51

ناـبحاص نینچمه  گرزب و  ياـملع  يرجه . مهن  نرق  رد  ناـفرع  هب  ملاـع  ثدـحم ، هیقف ، یملید  دـمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  دـمحم  وبا 
. دنربیم هرهب  شیاهباتک  زا  دننکیم و  دای  دمتعم  قثوم و  ناونع  هب  يو  زا  هعیشلا  لئاسو  راونالا و  راحب 

: يو تافیلأت 
؛ باوصلا یلا  بولقلا  داشرا  - 1

؛ نینموملا تافص  یف  نیدلا  مالعا  - 2
؛ راثآلا ررد  رابخالا و  ررغ  - 3

. ًاثیدح نوعبرالا  - 4

مهد نرق 

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  - 52

. لماع لبج  مدرم  زا  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  نیدلا . یقت  هب  بقلم  یمعفک ، یلماع  حلاص  نب  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  نب  میهاربا 
هب زا  سپ  تفرگ . ارف  ار  نیتسخن  ياهسرد  میهاربا ، نب  یلع  دوخ  ردپ  دزن  رد  اجنامه  دش . هداز  لماع  لبج  يامیع  رفک  ياتسور  رد  يو 

. تخومآ تفرگ و  سرد  دنام و  اجنآ  رد  يدنچ  دش و  راپسهر  یّلعم  يالبرک  هب  نیتسخن ، ياهسرد  ندناسر  نایاپ 
: درک يدرگاش  ناشدزن  رد  تفرگ و  تیاور  ةزاجا  اهنآ  زا  مه  يو  هک  یخیاشم 

نب یلع  دیس  راهطالا ، ۀمئالا  بقانم  یف  راربالا  ۀفحت  بحاص  يرئاح  ینیسح  دعاس  نب  نیسح  يو ،) ردپ   ) یمعفک حلاص  میهاربا  نب  یلع 
. همالملا عفر  بحاص  ینیسح  يوسوم  ناطلس  نب  نیسحلادبع 

: دیوگیم يو  ةرابرد  یمظاک  یبنلادبع  خیش  لاجرلا  ۀملکت  بحاص  دمانیم . هقث  رعاش و  بیدا ، ار  يو  لمالا  لما  بحاص 
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دراد ». يرایسب  راثآ  دوب و  یناث  لوا و  دیهش  نایم  دح  مانب و  ناراگزیهرپ  نارادرکتسار و  ناثدحم ، نالضاف ، زا  يو  »
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  امیعرفک  ياتسور  نامه  رد  یمعفک 

 49 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 

؛) ۀیقابلا ۀنجلاو  ۀیقاولا  ۀنجلا   ) حابصملا - 1
؛ رصتخم - 2

؛ نیصحلا عردلاو  نیمالا  دلبلا  - 3
؛ برعلا لاثما  یف  برالا  تیاهن  - 4

 ... ۀبخنلا و - 5

ب 912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 53

. هعیش گرزب  فراع  ملکتم و  ثدحم ، هیقف ، ملاع ، روهمج . یبا  نب  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلا  دیز  نب  دمحم  رفعجوبا 
ياین ردپ و  تخادرپ . یبدا  یعرش و  مولع  لیصحت  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  سراف  جیلخ  رانک  رد  یقرش  ناتسبرع  رد  عقاو  ءاسحا  رد  يو 

داتـسا نیتسخن  تفگ  ناوتیم  سپ  تفای ؛ شرورپ  روهمج  یبا  ییاـضف  نینچ  رد  دـندوب و  ءاـسحا  گرزب  ياـملع  زا  میهاربا ، يو  گرزب 
. دوب شردپ  يو 

تفر و قارع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ؛ رفس  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ات  دش  نآرب  دوب ، هدراذگ  رـس  تشپ  ار  مولع  نیتسخن  ياهماگ  هک  يو 
ۀناخ هب  يدنچ  زا  سپ  تخومآ . سرد  درک و  يدرگاش  يروباشین  لاتف  میرکلادـبع  خیـش  نوچ : یگرزب  دزن  رد  دـش و  ریگیاج  فجن  رد 

زا سپ  تشگزاب . فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تفر و  اّلعم  يالبرک  هب  سپـس  دنام و  ءاسحا  رد  يدـنچ  درازگ و  جـح  دـش و  راپـسهر  ادـخ 
هب دوب  دهشم  راوگرزب  يالضف  زا  هک  يوضر  نسحم  دیس  دورو ، زا  سپ  دش و  هناور  سدقم  دهشم  هب  همئالا  نماث  ترایز  دصق  هب  يدنچ 
دز نیمز  رب  بدا  يوناز  يداتسا  نینچ  دزن  رد  يوضر  نسحم  دیـس  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و  شنامهیم  دوخ  ۀناخ  رد  تفر و  يو  زاوشیپ 

. درک يدرگاش  و 
هک دوب  یتاره  تنـس  لها  ملاع  کی  دوخ و  نایم  يو  تارظانم  نیمه  زا  یکی  تسا و  فورعم  هرظاـنم  رد  یتسدهریچ  هب  روهمج  یبا  نبا 

، يورهلا يورغلا و  نیب  هرظانم  مان  هب  یباتک  روهمج ، یبا  نادرگاش  تساوخرد  هب  دروخ و  تسکـش  یتاره  ملاع  ماجنارـس  هسلج  هس  یط 
. دش هتشاگن  دوب ، هرظانم  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک 

 50 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
فجن هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  ادخ  ۀناخ  هب  دوخ  مود  رفـس  سدقم ، دهـشم  رد  ندنام  لاس  هدزناپ  زا  سپ  روهمج  یبا  نبا 

. درک یگدنز  دنام و  اجنآ  رد  دوخ  راگزور  نایاپ  ات  تشگزاب و  سدقم  دهشم  هب  سپس  دوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  تفر و  فرشا 
حیش یئاسحا ، يوسوم  دمحم  نیدلاسمش  دیس  یئاسحا ، یلع  نیدلانیز  خیـش  شراوگرزب  ردپ  تخومآ ، اهنآ  دزن  رد  يو  هک  یناداتـسا 

. دندوب يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يورغ و  لاتف  میرکلا  دبع  نب  نسح 
 ... یناث و قّقحم  هب  فورعم  یکرک  یلع  خیـش  یناقلاط ، نیدـلا  فرـش  دیـس  يرئازج ، هعیبر  خیـش  يوضر ، نسحم  دیـس  زین  شنادرگاـش 

. دندوب
داجیا یگنهامه  دـهد و  یتشآ  ار  مالک  هفـسلف و  ناـفرع ، ناـیم  اـت  دیـشوکیم  درک و  طارفا  تیب  لـها  تبحم  رد  نوچ  روهمج ، یبا  نبا 
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. تسین کش  هعیـش ، فراع و  تسا  یملاع  يو  هک  نیا  رد  يور  ره  هب  تسا ! هدش  زیگنارب  لاجنج  اهقف  املع و  زا  یهورگ  نایم  رد  دـنک ،
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت 
[ یلآللا یلاوغ  یلآللا /[  یلاوع  - 1

؛ ۀیمامالا بهذم  یلع  ۀینیدلا  فیاظولاو  ۀیهقفلا  باطقالا  - 2
؛ یلائللا ررد  - 3

؛ نیدلا لوصا  یف  نیرفاسملا  داز  - 4
 ... یلجملا و - 5

ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  - 54

. يرجه مهد  نرق  رد  هیماما  هیقف  ملاع و  یناث . ققحم  هب  فورعم  یکرک ، یلاعلا  دبع  تنب  نیسحلا  نب  یلع  نیدلارون  خیش 
هب اـنب  یلمع ، یملع و  بـتارم  لـیمکت  زا  سپ  درک و  لـیمکت  قارع  ماـش و  رد  ار  دوـخ  تالیــصحت  دوـب و  لـماع  لـبج  ياــملع  زا  يو 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا  دش . ناریا  یمسر  مالسالا  خیش  درک و  رفس  ناریا  هب  بسامهت  هاش  تساوخرد 
. تخومآ رایسب  وا  زا  دوب و  يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يو ، داتسا 

 51 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: زا دنترابع  دنتفرگ ، سرد  دندرک و  يدرگاش  شدزن  رد  هک  ینادرگاش 

 ... نیدلا و سمش  خیشلا  نب  دمحا  نیدلا ، لامج  خیش  نب  هللا  تمعن  خیش  عماج ، یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  خیش  یناعقف ، نیدلا  نیز  خیش 
. تشذگرد فرشا  فجن  رد  يو 

: يو تافیلأت 
؛ هعجرلا تابثا  - 1

؛ نیضرالا ماکحا  - 2
؛ دصاقملا عماج  - 3

؛ توهاللا تاحفن  - 4
 ... عفانلا و رصتخملا  ۀیشاح  - 5

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  - 55

. هعیش راوگرزب  ملاع  رادمان و  هیقف  یناث . دیهش  هب  فورعم  یعبج ، یلماع  دمحا  نب  یلع  نب  نیدلا  نیز  خیش 
. دش هداز  تهاقف  ملع و  لها  زا  ياهداوناخ  رد  لماع و  لبج  ياهرهش  زا  عبج  رد  يو 

نب یلع  خیش  رضحم  رد  دیچوک و  سیم  رهش  هب  سپس  دنارذگ . دمحا  نب  یلع  نیدلارون  دوخ  ردپ  دزن  ار  یتامدقم  تالیصحت  زاغآ ، رد 
وا دزن  رد  ار  یّلح  همالع  دـعاوق  داشرا و  یّلح و  ققحم  ماـکحالا  عیارـش  ياـهباتک  داد و  همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  یـسیم  یلاـعلا  دـبع 
هب اجنآ  رد  تماقا  لاس  هس  زا  سپ  تفرگ و  ارف  یکرک  رفعج  دیـس  دزن  ار  لوصا  وحن و  دش و  راپـسهر  حون  كرک  هب  نآ  زا  سپ  دناوخ .
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سرد رد  تفر و  رصم  هب  سپس  تخومآ . ار  تأیه  تمکح و  بط ، بتک  زا  ياهراپ  یکم ، نب  دمحم  خیش  رضحم  رد  درک و  رفس  قشمد 
. تشامگ تمه  ریسفت و ...  قطنم ، ضورع ، نایب ، یناعم و  هسدنه ، هقف ، لوصا  یبرع ، مولع  نتخومآ  هب  هتسجرب  داتسا  هدزناش 

دوب اجنآ  رد  دوب . هینطنطسق  یقرش  مور  هب  رفس  نآ ، نیرترثؤم  اهنآ و  زا  یکی  هک  تشاد  دوخ  یناگدنز  نارود  رد  يرایسب  ياهرفـس  يو 
هب يو  داهنـشیپ  هزاجا و  هب  دوب ، ملع  هد  ةرابرد  هک  یمور  ةداز  یـضاق  نب  دمحم  نب  دـمحم  رکـسع  یـضاق  هب  ياهلاسر  ۀـئارا  زا  سپ  هک 

. دیدرگ راذگاو  وا  هب  اجنآ  تیریدم  دش و  لوغشم  کبلعب  ۀیرون » ۀسردم   » رد سیردت 
 52 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ۀـضافتسا يارب  اهياج  نیرتتسد  رود  زا  نادنمـشناد  تفاـی و  تیعجرم  دوخ  یملع  ةزاوآ  ۀـیاس  رد  کـبلعب ، رد  ندـش  ریگیاـج  زا  سپ 
. دندمآیم يو  دزن  یملع 

نراقم و هقف  تقیقح  رد  درک و  زاغآ  ار  یلبنح ) یکلام ، یعفاش ، یفنح ، يرفعج ، ۀـناگجنپ  سیردـت   ) عماج سیردـت  رهـش ، نیا  رد  يو 
. داد سرد  ار  یقیبطت  دیاقع 

: هدروآ تانجلا  تاضور  بحاص 
، یمهفشوخ ردص ، ۀعـس  تیـصخش ، هوکـش  ظاحل  زا  هک  مرادن  دای  هب  ار  یـسک  هعیـش  ۀتـسجرب  گرزب و  نادنمـشناد  عمج  رد  نونکات  »
رد يو  دسرب ...  یناث  دیهش  ياپ  هب  یگتخپ ، نخس و  تیونعم  عبط ، تفارظ  دیتاسا ، ترثک  یلیـصحت ، ۀمانرب  مظن و  نتـشاد  هقیلـس ، نسح 

«. دراد رارق  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  سپ  ةدر 
یتفایـض سلجم  هک  مدید  ار  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  ایؤر  ملاع  رد  : » هک هدـید  نینچ  ار  دوخ  تداهـش  هقداص ، ییایؤر  رد  یناث  دـیهش 
تینهت نم  هب  تساخرب و  اج  زا  یـضترم  دیـس  مدـش ، سلجم  دراو  یتقو  دنتـشاد . تکرـش  نآ  رد  هعیـش  هیماما و  ياـملع  هداد و  لیکـشت 

«. منیشنب لوا  دیهش  داتسا  رانک  رد  داد  روتسد  تفگ و 
تفرگ رارق  درگیپ  تحت  میلس  ناطلس  ینامثع  ناکرت  مکاح  روتسد  هب  ندوب ، یعیش  یضفار و  رب  ینبم  ادیـص  یـضاق  ياوتف  هب  یناث  دیهش 

تداهـش هب  هینطنطـسق  رد  ار  يو  دوب ، یناث  دیهـش  ندرک  ریگتـسد  هب  رومأم  هک  اشاپ  متـسر  يو  ریزو  اما  دنروایب  رابرد  هب  هدـنز  ار  يو  ات 
فیرش رکیپ  دشن . رده  یناث  دیهش  نوخ  دیسر و  تکاله  هب  دش و  صاصق  اشاپ  متسر  یسابع ، میحرلادبع  دیـس  تمه  هب  هتبلا  هک  دناسر 

. دندنکفا ایرد  هب  زور  هس  زا  سپ  ار  يو 
نآ ددع  تسیود  هک  تسا  ياج  هب  باتک  دلجم  رازه  ود  یناث  دیهـش  زا  هک  هدـمآ  لمالا  لما  رد  هک  يروط  تسا ؛ رامـشیب  يو  تافیلأت 

. تسا هدوب  یناث  دیهش  دوخ  طختسد  هب 
: يو تافیلأت 

؛ دیفتسملا دیفملا و  بدا  یف  دیرملا  ۀینم  - 1
؛ ناهذالا داشرا  حرش  یف  نانجلا  ضور  - 2

؛ نامیالا قئاقح  - 3
؛ هیاردلا ملع  یف  هیادبلا  - 4

 53 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛ ۀیلفنلا حرش  یف  ۀیملعلا  دئاوفلا  - 5

؛ ماهفالا کلاسم  - 6
 ... ۀیقشمدلا و ۀعمللا  حرش  یف  ۀیهبلا  ۀضورلا  - 7
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مهدزای نرق  - 

1085 ق) - 979  ) یحیرُط - 56

. هیماما ۀعیش  رعاش  هوژپ و  نآرق  ثدحم ، لضاف ، هیقف ، یحیرط . خیش  هب  فورعم  یلع ، دمحم  نب  نیدلارخف 
نیرتاسراپ نیرتراگزیهرپ و  زا  يو  تسین . تسد  رد  یعالطا  يو  هاگداز  ةرابرد  دوب . شماقم  یلاع  دج  حیرط ، نب  دـمحا  هب  يو  باستنا 

مود لوا و  یسلجم  یلماع و  ّرح  خیش  اب  يو  دنتسنادیم . شیوخ  ۀنامز  فراع  اوشیپ و  ماما و  ار  يو  يرایـسب  دوب . شیوخ  راگزور  مدرم 
. دوب راگزورمه 

یلع نیدلا  فرش  یفرش ، ماسح  نب  دومحم  خیش  یفجم ، یلماع  رباج  نب  دمحم  خیـش  تخومآ ، درب و  اههرهب  اهنآ  دزن  يو  هک  یناداتـسا 
. دندوب یحیرط  نیسح  دمحم  شیومع  یناتسوش و  هللا  هجح  نب 

ریم ناهربلا ، ریـسفت  بحاص  ینارحب  مشاه  دیـس  یحیرط ، نیدلایفـص  شدـنزرف  یحیرط ، نیدـلا  ماسح  شاهدازردارب  زین ، يو  نادرگاش 
. دندوب یمظاک  نیما  دمحم  خیش  یمظاک و  دومحم 

هیلع يولع  مرح  تشپ  رد  تشذگرد و  دادغب  ۀـیحامر  رد  يو  دوب . نوگانوگ  مولعرد  هک  تشاگن  باتک  دـلج  زا 40  شیب  یحیرط  خیش 
. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا 

: يو تافیلأت 
؛ نیّرینلا علطم  نیرحبلا و  عمجم  - 1

؛ هادهلا جهن  حرش  یف  تافرطتسملا  - 2
؛ جایتحالا لئاسم  یف  جاجتحالا  - 3

؛ باسحلا ۀصالخ  حرش  یف  باسحلا  حاضیا  - 4
 ... دراشلا و لاقع و  دراولا و  ۀفحت  - 5

54 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزاود نرق 

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  - 57

شیب يو  تشذگرد  یناگدنز و  زا  ییاهب . خیش  راگزورمه  هیماما . هیقف  لضاف و  ملاع ، يرئاح . يوضر  نیـسح  هللا  ۀمعن  نب  هللا  یلو  دیس 
. دشن هتفای  نیا  زا 

: يو تافیلأت 
؛ نیطبسلا لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  - 1

؛ مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  زنک  - 2
. نیقیلا قحلا و  جاهنم  - 3

1104 ق) - 1033  ) یلماع رح  - 58
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هقث و رعاش ، بیدا ، ثدحم ، هیقف ، مالسالا . خیش  هب  بقلم  یلماع و  ّرح  خیـش  هب  فورعم  نیـسح ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 
. هعیش گرزب  ملاع 

دش و هعیش  يرافغ  رذوبا  كرابم  تسد  هب  لماع  لبج  ۀقطنم  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  رد  هرغـشم  ياتـسور  رد  يو 
. تشگ اریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  لد ، ناج و  هب 

هعیش تفرعم  ملع و  ناگرزب  زا  همه  وا  ةداوناخ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زابناج  رای  یحایر  دیزی  نب  رح  ناگداون  زا  یلماع  ّرح 
يدنچ دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  همئالا  نماث  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک و  تایلاع  تابتع  هب  يددعتم  ياهرفـس  يو  دندوب .

. دش راگدنام  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد 
ةزاجا رگیدکی  هب  ود  ره  دیسر و  یسلجم  همالع  رادید  هب  دش و  راپسهر  ناهفصا  هب  سپـس  تفر و  تایلاع  تابتع  ادخ و  ۀناخ  هب  اجنآ  زا 

رد يو  ریثأت  هبذج و  ذوفن ، یلماع و  رح  خیش  اب  هاش  دنداد و  يوفص  نامیلس  هاش  اب  ار  يو  رادید  بیترت  رهـش  نآ  ياملع  دنداد و  تیاور 
زا سپ  بوصنم و  یتاضقلا  یـضاق  هب  ناریا  هاش  يوس  زا  تشگزاب ، سدقم  دهـشم  هب  یتقو  هک  دش  نینچ  دـش و  انـشآ  هعیـش  ياملع  دزن 

. تشگ راید  نآ  گرزب  ياملع  زا  يدنچ 
، زیگناتفگش ییاناوت  یگریچ و  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب  رعـش  ندورـس  رد  هک  تسا  یناسک  كدنا  زا  یلماع  رح  خیش 

( دیاصق ياههماکچ /(  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا 
 55 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوشیم لماش  ار  تیب  رازه  تسیب  تسا و  رایسب  ناراوگرزب  نآ  شیاتس  رد  يو 
ياـین یلع ، نب  دـمحم  خیـش  شیوـمع  یلع ، نب  نـسح  شراوـگرزب  ردـپ  زا : دـنترابع  درک ، يدرگاـش  ناـشدزن  رد  يو  هـک  ار  یناداتـسا 

نیدلانیز خیش  دندوب ؛ رغشم  ياتسور  زا  همه  هک  یلماع  دومحم  نب  یلع  خیـش  شردپ  ییاد  رح ، دمحم  نب  مالـسلادبع  خیـش  شايردام 
نیسح اقآ  یفجن ، يریازج  ازریم  دیس  لثم : طاقن ، رگید  رد  و  عبج ؛ ياتـسور  رد  يریهظ  نیـسح  خیـش  یناث ، دیهـش  دنزرف  ملاعم  بحاص 

 ... ینارحب و یلبوت  مشاه  دیس  يراسناوخ ،
اضر و دمحم  خیش  زبوح ، رایس  نب  دحاولادبع  نب  یفطصم  خیـش  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  شرورپ  زین  ار  يرایـسب  نادرگاش  يو 

 ... ینیوزق و یناقراوخهد  یقتدمحم  یلوم  یفطصم ، خیش  نادنزرف  نسح 
. دش هدرپس  كاخ  هب  رفعج  ازریم  ۀسردم  رانک  رد  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوج  رد  یگلاس و  رد 72  یلماع  رح  خیش 

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 59

. هعیش گرزب  یلقع  ملاع  یلاجر و  ثدحم ، هیقف ، یناث . یسلجم  هب  فورعم  دوصقم  نب  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 
، يو ردپ  ءایلوالا و  ۀـیلح  بحاص  یناهفـصا  میعنوبا  رادـمان  ملاع  يو ، گرزب  ردـپ  دـندوب . لضف  ملع و  ناگرزب  زا  یگمه  يو  نادـناخ 
تفای و شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  یـسلجم ، رقابدمحم  دندوب و  تامارک  داهتجا و  بحاص  لوا ، یـسلجم  هب  فورعم  یـسلجم  یقت  دمحم 

. دید شزومآ 
، موجن بط ، تایـضایر ، قطنم ، هفـسلف ، دننام  یلقع  مولع  تیارد و  لوصا و  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یـسلجم ، همالع 

. دوب تسدهریچ  دمآرس و  تایبدا و ... 
یـسلجم شردپ  يو  دیتاسا  تسناد . تفرعم  كالم  ار  نآ  تخادرپ و  زین  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  هب  یملع ، جرادم  ياپمه  يو 
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رح خیـش  یندم و  ناخیلع  دیـس  یناشاک ، ضیف  یناردنزام ، حلاص  دمحم  انالوم  يو : لقن  خیاشم  دندوب و  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  لوا و 
. یلماع

دمحم ینارحب ، يروخام  یناهفصا ، ياهرمک  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  هلمج : زا  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  مه  ینادرگاش 
. دندوب یکنابایب و ...  رقاب 

خیش  مولعلارحب و  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچ  یناگرزب  زا  ار  همالع »  » بقل یسلجم 
 56 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ییارجا ینید و  بصنم  نیرتالاب  هک  دش  بوصنم  ناهفصا  مالسالا » خیش   » هب يوفص  نامیلس  هاش  يوس  زا  درک و  تفایرد  يراصنا  مظعا ،
. درکیم ناناملسم  یعرش  روما  ةرادا  هب  مامتها  ًامیقتسم  ًاصخش و  يو  دوب و  راگزور  نآ  رد 

. تسا یسراف  هب  نآ  رثا  یبرع و 53  هب  رثا  هک 13  تسا  هدنام  راگدای  هب  يو  زا  رثا   66
. دش هدرپس  كاخ  هب  رابرپ ، لاس  زا 74  سپ  ناهفصا  قیتع  دجسم  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا 

: يو تافیلأت 
؛ مالسلا مهیلع  راهطالا  همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  - 1

؛ لوقعلا تآرم  - 2
؛ نیقیلا قح  - 3
؛ داعملا داز  - 4

 ... هایحلا و نیع  - 5

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 60

. یعیش هیقف  گرزب و  یلاجر  ثدحم ، یسربط . يرون  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم 
نآ ياملع  زا  هک  شراوگرزب  ردپ  ۀیاس  هک  تشادن  شیب  لاس  تشه  دش . هداز  رون ، ناتسرهش  فارطا  ياهاتسور  زا  ولای  ياتسور  رد  يو 

ةرود رد  تفریم . یتالحم  یلع  دـمحم  ردـقلا  لیلج  داتـسا  دزن  هقف  نتخومآ  هب  یکدوک  ناـمه  رد  دـش . هدـیچرب  شرـس  زا  دوب ، ناـماس 
يدرجورب میحرلادبع  خیـش  ریرحن ، ملاع  سرد  رد  هک  دش  نیا  دوش و  ضیفتـسم  اجنآ  گرزب  ياملع  زا  ات  دـش  راپـسهر  نارهت  هب  یناوج 

بسک يارب  درک و  رفس  قارع  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزون  رد  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  زین  ار  داتـسا  نامه  رتخد  درب و  اههرهب  دش و  رـضاح 
دـنامن و اجنآ  رد  لاس  کی  زا  شیب  اـما  تشگزاـب  ناریا  هب  سپـس  تخومآ و  دـنام و  فرـشا  فجن  ۀـیملع  ةزوح  رد  لاـس  راـهچ  شناد 

. دنام نیمظاک  رد  زین  لاس  ود  يو  لابند  هب  درک و  يدرگاش  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دزن  یّلعم  يالبرک  رد  تشگرب و  قارع  هب  هرابود 
هنازرف دنمـشناد  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فرـشم  هنیدم  ترایز  جح و  رفـس  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد 

دییاپن  يرید  دش و  رضاح  يراصنا  یضترم  خیش 
 57 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

داتسا عقوم  نامه  رد  تشگزاب و  قارع  هب  زاب  دعب  لاس  ود  دیدرگ و  راپسهر  سدقم  دهشم  هب  زین  يو  تفاتش و  یقاب  راید  هب  ملاع  نآ  هک 
. دوب هداد  تیاور  ةزاجا  يو  هب  هک  نامه  داد ؛ تسد  زا  زین  ار  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دوخ  گرزب 
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ار فـلتخم  ثیداـحا  دروآدرگ و  ار  نوگاـنوگ  تاـیاور  راـبخا و  هـک  تـسا  یعیـش  یملع  ياـههرهچ  نیرتسانـشرس  زا  يروـن  ثدـحم 
. دیشخب ناماس  ار  هدنکارپ  راثآ  تخاس و  گنهامه 

هللا لضف  خیش  يدابآ ، ناطلس  یلع  حتف  يزاریش ، يازریم  نوچ : يرگید  مان  هب  ناداتسا  دزن  رد  يو  دش ، هدرب  مان  يو  زا  هک  یناداتسا  زجب 
رد ینارهت  گرزب  اقآ  هک  دناسانش  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیش  ینعی  هعیـش  ناهج  هب  ار  ياهتـسجرب  درگاش  زین  دوخ  درک و  يدرگاش  يرون ،

. دنکیم یفرعم  انخیش »  » ار يو  دوخ ، ۀعیرذلا 
: يو تافیلأت 

؛ لئاسولا كردتسم  - 1
؛ نامحرلا سفن  - 2

؛ مالسلاراد - 3
؛ باطخلا لصف  - 4
 ... يوأملا و ۀّنج  - 5

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  - 61

. هعیش گرزب  عجارم  املع و  مظاعا  زا  يدرجورب . ییابطابط  نیسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ 
زا یخرب  دندوب و  درجورب  مانب  ياملع  زا  همه  يو  ناکاین  ردپ و  دش . هداز  درجورب  رهش  رد  هعیش  بسن  لصا و  اب  نادناخ  زا  یکی  رد  يو 

یلع دیـس  همالع  ییابطابط ، مولعلارحب  يدـهم  دیـس  همالع  هلمج : زا  دنتـشاد ؛ هدـهعرب  ار  یبهذـم  يربهر  تیعجرم و  يـالاو  ماـقم  ناـنآ 
نسحم دیس  یقثولا و  ةورعلا  فلؤم  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  دهاجم ، دمحم  دیـس  وا  دنزرف  لئاسملا و  ضایر  فلؤم  ییابطابط 

. میکح ییابطابط 
ارف ار  قطنم  تاـیبدا و  نآرق ، تئارق  دـش و  هداتـسرف  بتکم  هب  هک  دوب  شلاـس  تفه  تفاـی . شرورپ  اوقت  ملع و  زا  ییاـضف  رد  يدرجورب 

یسرد  ةزوح  رد  دش و  راپسهر  دوب ، هرود  نآ  یملع  مهم  زکرم  هک  ناهفصا  هب  شناد  بسک  يارب  دیسر ، هک  یگلاس  هدجیه  هب  تفرگ .
 58 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، سردـم یقت  دـمحم  ازریم  ياهچرد ، رقاب  دـمحم  دیـس  یـسابلک ، یلاعملاوبا  ازریم  هلمج : زا  تخومآ ؛ سرد  ناـماس  نآ  گرزب  ناداتـسا 
. ییاقشق ناخ  ریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  دنوخآ 

داهتجا ةزاجا  داتـسا ، نت  هس  يوس  زا  یگلاس  رد 28  ماجنارـس  نتخومآ ، ندرک و  يدرگاش  ناهفـصا و  رد  ندش  ریگیاج  لاس  هد  یط  رد 
. دندش رضاح  يو  سرد  تاسلج  رد  الضف  زا  یعمج  تشامگ و  تمه  لوصا  هقف و  سیردت  هب  هک  دوب  خیرات  نآ  زا  دش . رداص  شیارب 

ۀعیرـشلا خیـش  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  نوچمه  اجنآ  ملع  نیطاسا  سرد  هب  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هاـتوک ، یتدـم  زا  سپ 
، بالط ناداتـسا و  نایم  رد  فرـشا و  فجن  ةزوح  رد  تشذـگن  يزیچ  تفای و  روضح  يدزی  ییابطابط  مظاـک  دـمحم  دیـس  یناهفـصا و 

. دیچیپ شاهزاوآ 
شندنام تشگرب و  درجورب  دوخ  راید  رهش و  هب  یلع  دیس  جاح  دوخ  راوگرزب  ردپ  رارـصا  هب  فرـشا  فجن  رد  رابرپ  لاس  تشه  زا  سپ 

سرد و ياـهسالک  لیکـشت  نآ : ۀـلمج  زا  هـک  درک  ياهدـنزرا  رایــسب  تامدـخ  نارود  نـیا  رد  دیــشک و  ازارد  هـب  لاـس  شــش  یس و 
هیلع يدج  یقطنم و  ةزرابم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  رثا  یقثولا  ةورعلا  رب  ياهیـشاح  میظنت  لضاف ، بالط  يروآعمج 

. دوب هطخ  نآ  زا  اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاهب و  ّۀلاض  هقرف 
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درکیم غیردیب  ششوک  هیماما  بان  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هتسویپ  تشاد و  دوخ  زور  نآ  ناهج  هب  تبسن  هدرتسگ  يدید  يدرجورب 
يارب ار  يزربم  رحبتم و  ناگدـنیامن  دومنیم و  یجراخ  نادنمـشیدنا  راثآ  ۀـمجرت  رگید و  ناـبز  نتخومآ  هب  قیوشت  ار  بـالط  ًادـکوم  و 

ندناسانـش رـصم و  هب  یمق  یقتدمحم  خیـش  مازعا  هلمج  نآ  زا  هک  تشادیم  لیـسگ  یعیـش  ریغ  نیـشنناملسم  ياهروشک  هب  هعیـش  غیلبت 
، رصم رهزالا  هاگشناد  سییر  توتلش  دمحم  خیش  ات  دش  ثعاب  مه  رما  نیمه  دوب و  ناماس  نآ  تنس  لها  ياملع  هب  هعیـش  بهذم  تسرد 

ریثأت دش و  رشتنم  رصم  رد  هعیش  مانب  راثآ  زا  ییاهباتک  لصا ، نیمه  يور  دیامن و  رداص  هعیش  بهذم  زا  يوریپ  تحـص  رب  ینبم  ییاوتف 
موحرم ناشخرد  ياههمانراک  زا  یکی  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  يرتلدتعم  شور  نانآ  هک  يروط  تشاذگ ؛ اجنآ  ناداتـسا  املع و  رب  يرایـسب 

هـفقویب و یــشالت  اـب  هـک  دوـب  نیــشیپ  ياـملع  ياـهباتک  رب  تشوناـپ  حیحــصت و  ءاـیحا ، دراد ، ییـالاو  رایــسب  شزرا  هـک  يدرجورب 
: تسا ریز  رارق  هب  بتک  نآ  هک  دیسر  کین  یماجنارس  هب  ریذپانیگتسخ 

یلیبدرا  یلع  نب  دمحم  خیش  فیلأت  ةاورلا ، عماج  یسوطلا ؛ هفئاطلا  خیش  فیلأت  فالخلا ،
 59 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؛ مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  دنزرف  لیعامسا  هب  بوسنم  تایثعشا ،)  ) تایرفعج يریمح ؛ رفعج  نب  هللادبع  فیلأت  دانسالا ، برق  يرئاح ؛
نیز نب  نسح  خیـش  فیلأت  ناسحلا ، حاحـصلا و  ثیداحالا  یف  نامجلا  یقتنم  یلماـع ؛ داوج  دیـس  فیلأـت  همارکلا ، حاـتفم  زا  دـلج  دـنچ 

. یلماع نیدلا 
یهجوت نایاش  تاقیقحت  نانآ ، زا  کی  ره  تاور  دادعت  تاقبط و  تخانـش  ثیدح ، نایوار  لاوحا  رد  دوب و  شوکتخـس  ياهدـنهوژپ  يو 

- یقداص يدهم  ازریم  جاح  تمه  هب  باتک  نیا   ) یفاکلا دیناسا  دـیرجت  عیـشت : دنمـشزرا  بتک  رب  تسوا  تادرجم  هلمج ، نآ  زا  هک  درک 
دیناسا دیرجت  یلامالا ؛ دیناسا  دیرجت  هیقفلا ؛ دیناسا  دیرجت  تسا ؛) هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  یگزات  هب  رد 714 ص  يو - نادرگاش  زا  یکی 

. یشاجنلا لاجر  دیناسا  دیرجت  تسرهفلا ؛ دیناسا  دیرجت  بیذهتلا ؛ دیناسا  دیرجت  لاصخلا ؛
یلع ۀیشاح  یقثولا ؛ ةورعلا  یلع  ۀیشاح  زا : دنترابع  هک  تشاگن  لوصا  هقف و  رد  مهم  راثآ  رب  زین  ییاههقیلعت  یشاوح و  يدرجورب  موحرم 

(. یناسارخ دنوخآ  يو  داتسا   ) لوصالا هیافک  حرش  یسوطلا ؛ خیشلا  فالخ 
زا شنتفر  زا  شیپ  هک  يوحن  هب  تسنادیم ؛ دوخ  ياـهراک  لـضفا  ار  مدرم  هب  تمدـخ  نآ ، میلعت  شناد و  بسک  زجب  يدرجورب  موـحرم 

: درازگ ياج  هب  تاحلاصلا  تایقاب  دوخ  يارب  یکاخ ، يارس  نیا 
نیرتکیدزن زا  یکی  هک  فجن  ۀیملع  ۀسردم  مظعا ؛ دجسم  ۀناخباتک  س ؛)  ) هموصعم ترضح  ۀناتسآ  رانک  رد  مق  مظعا  دجـسم  سیـسأت 

تمرم يزاسزاب و  ناملآ ؛ گروبماه  دجـسم  ارماـس ؛ ماـمح  هینیـسح و  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سرادـم 
 ... مق و ییوکن  ناتسرامیب  فلتخم ؛ ياهروشک  اهرهش و  رد  هناخباتک  دجسم و  هسردم ؛ نیدنچ 

. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  مق ، رهش  رد  يدرجورب  هللا  تیآ 
رد هقف و  باوبا  بیترت  هب  هک  تسا  ۀعیـشلا  ثیداحا  عماج  يدلج  باطتـسم 31  باتک  يدرجورب  موحرم  رثا  نیرتراگدنام  نیرتگرزب و 

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دنتسه ، مامت  يداتسا  مادک  ره  هک  يو  دعتسم  نادرگاش  طسوت  هناگادج  تادلجم 
60 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راذتعا رکشت و 

، لیمج یعاسم  یملع و  داهج  نیا  رد  منادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رادماو  ار  دوخ  هک  تسا  نیرتمک  ةدنب  كدنا  تعاضب  نیا 
تراظن يراتساریو و  رما  رد  هک  ینیسح  اضر  دمحا  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  مزیزع  نارورـس  الـضف و  زا  منادیم  مزال 

، دنتـشاد لوذبم  غیلب  یعـس  دـلجم  نیا  همجرت  رد  هک  يروهم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  دـندرک و  يرای  ار  هدـنب  یملع 
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رد هک  يرظن  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  يروصنم و  شروک  ياقآ  رگـشهوژپ  لضاف و  ردارب  زا  نینچمه  منک . ار  رکـشت  ساپـس و  تیاهن 
رب مرازگساپس . رایسب  دنداد ، ماجنا  ار  دلجم  نیا  یئارآهحفص  پیات و  هک  ینابرق  یلع  ياقآ  دندوب و  راکمه  یبدا  يراتـساریو  شهوژپ و 
یط يدرجورب  نیسح  دیس  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ترضح  یعیـش  نادواج  رثا  نیا  نیودت  رد  هک  یناهیقف  ناثدحم و  ۀمه  زا  منادیم  مزال  دوخ 

رد هک  يریالم  يزعم  لیعامسا  خیش  جاح  ّللا 
�

ه ۀیآ  ترضح  هژیوب  میامن ، يریدقت  دای و  دندرک  يرای  یملع  تدهاجم  تسرامم و  اهلاس 
هب ار  نازیزع  ۀـمه  شاداپ  رجا و  دـندناسر . مامتا  هب  ار  راـک  ناوارف ، سفن  بعت  هب  هوتـسن  مواـقم و  یگنهرف  تکرح  نیا  رارمتـسا  همادا و 

تیالو ناهنپ  دیشروخ  نآ  مراد  دیما  مراد و  تلاسم  نایملاع  ترضح  یبوبر  ناتـسآ  زا  ءادفلا  هل  یحور  مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ياعد 
. دنیامرف لوبق  تنم ، ةدید  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شالت  تیاده ، و 

، داشرا وفع و  ةدـید  اب  مراد  اضاقت  اههاگـشناد  ناگتخیهرف  هیملع و  ياههزوح  ناگنازرف  یمالـسا و  مولع  ماقمیلاع  ناداتـسا  زا  ناـیاپ ، رد 
ۀئارا روصق  فعض و  رد  ار  نیرتمک  نیا  رذع  میوش و  عفتنم  نازیزع  ياهرکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  اهصقن  اهاطخ و 

. اهیدهم ردق  یلع  ۀیدهلا  نا  هک  ارچ  دنشاب ؛ اریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  نادواج  راثآ  رتهب 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

رابت  لیعامسا  دمحا 
یسمش  رویرهش 1385  نارهت ،

يرمق  نابعش 1427  اب  ربارب 
61 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قیقحت ذخآم  عبانم و 

. یسوطلا یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  یّشکلا . لاجر  فورعملا ب  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 1
1348 ش. ناریا ، دهشم ، هاگشناد 

1403 ق. توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  نسحم . دیس  همالع  نیما ، هعیشلا . نایعا  . 2
1380 ش. مق ، لوا ، پاچ  نینمؤم ، تاراشتنا  سابع . خیش  یمق ، یهتنملا . همتت  . 3

1424 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  یناقماملا . ّللادبع 
�

ه لاجرلا . ملع  یف  لاقملا  حیقنت  . 4
1403 ق. ناریا ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ۀبتکم  يرئاحلا . يورغلا  یلیبدرالا  یلع  نب  دمحم  ةاورلا . عماج  . 5

1417 ق. ناریا ، ۀهاقفلا ، رشن  یّلحلا . ۀماّلعلا  لاجرلا . ۀفرعم  یف  لاوقألا  ۀصالخ  . 6
1374 ش. نارهت ، یمالسا ، فراعملا  ةریاد  داینب  لداع . دادح  رظن  ریز  مالسا . ناهج  ۀمانشناد  . 7

1381 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  زکرم  یمالسا . گرزب  فراعملا  ةریاد  . 8
1380 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  عیشت . فراعملا  ةریاد  . 9

1380 ش. نارهت ، مود ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  نیسحمالغ . بحاصم ، بحاصم . فراعملا  ةریاد  . 10
1403 ق. موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالا ، راد  گرزب . اقآ  ینارهط ، هعیشلا . فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 11

1363 ناریا ، قداصلا ، ۀبتکم  یئابطابطلا . مولعلا  رحب  يدهملا  دمحم  دیـسلا  ۀـّیلاجرلا . دـئاوفلا  فورعملا ب  مولعلا  رحب  دّیـسلا  لاجر  . 12
ش.

 62 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
1418 ق. مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  یشاجنلا . سابعلا  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  یشاجنلا . لاجر  . 13
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1401 ق. ناریا ، ماّیخ ، هعبطم  یناهبصالا . يدنفالا  ّللا 
�

ه دبع  ازریملا  ءالضفلا . ضایحو  ءاملعلا  ضایر  . 14
2003 م. 1423 ق / 1381 ش / مق ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ۀبتکم  ینیئانلا . نیسحلا  نب  یلع  دّمحم  نیثّدحملا . ضایر  . 15

توریب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه . نبا  ۀیوبنلا . ةریس  . 16
، اـضرمالغ دـجم ، ییاـبطابط  ححـصم  يوره ، یفوتـسم  دـمحا  نب  دـمحم  مجرتـم  یفوک . مثعا  یلع  نب  دـمحا  یفوـک . مثعا  حوـتفلا  . 17

1380 ش. نارهت ، موس ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 
1373 ش. نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  ۀسسوم  ربکا . یلع  ادخهد ، ادخهد . ۀمانگنهرف  . 18

1380 ش. نارهت ، مهدجیه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  دمحم . نیعم ، نیعم . ۀمانگنهرف  . 19
1420 ق. مق ، یئابطابطلا ، ققحملا  ۀبتکم  یسوط ، خیش  مهلوصاو . ۀعیشلا  بتک  تسرهف  . 20

1410 ق. ناریا ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  يرتستلا . یقتدمحم  لاجرلا ، سوماق  . 21
. اتیب ناریا ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یئاپهقلا . یلع  لاجرلا . عمجم  . 22

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  اضر . رمع  هلاحک ، نیفلؤملا . مجعم  . 23
1409 ق. مق ، هعیشلا ، راثآ  رشن  يوسوم . مساقلاوبا  ییوخ ، ثیدحلا . لاجر  مجعم  . 24

1405 ق. ناریا ، یمالسإلا ، داشرإلا  ةرازو  یفجنلا . ینئاقلا  لضافلا  یلع  ۀعیشلا . یّفلؤم  مجعم  . 25
1418 ق. توریب ، یملعالا ، هسسوم  دمحم . یمیکح ، ۀعیشلا . ءامظعلا  ۀعوسوم  . 26

. اتیب ناریا ، یفطصملا ، لآ  تاراشتنا  یشیرفتلا . ینیسحلا  یفطصم  لاجرلا . دقن  . 27
63 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تساهنآ اب  بسانم  هچنآ  یتلود و  بصانم  اهتعنص ، اهتراجت ، اهدتس ، داد و  اهبسک ، اهلغش ، باتک 

هراشا

65 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ ياهتبسانم  بابسا و  يزور ، يوجتسج  لوا  لصف 

هراشا

67 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا شاعم  بلاط  رگشنزرس  ِشهوکن  نآ و  كرت  يزور و  يوجتسج  ةرابرد  هچنآ  باب 1 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » دییوجب يزور )  ) ناتراگدرورپ لضف  زا  هک  تسین  یهانگ  امش  رب 

. میداد رارق  یگدنز  ۀلیسو  امش  يارب  نآ  رد  میداد و  تنکُم  تردق و  امش  هب  نیمز  رد  نیقی  هب 
«. 2  » دینکیم يرازگساپس  كدنا  رایسب 

يزور هک  ار  ییاههویم  نآ  ۀلیـسو  هب  هاگنآ  داتـسرف ، ورف  یبآ  نامـسآ  زا  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  هناـگی  يادـخ 
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«. 3  » دینادرگ امش  رخسم  ار  اهدور  دننک و  تکرح  ایرد  رد  وا  نامرف  هب  ات  دینادرگ ، امش  رخسم  ار  اهیتشک  درک و  جراخ  تسامش 
امــش هـک  سک  ره  امــش و  يارب  میدـنایور و  نآ  رد  نوزوـم  زیچ  ره  زا  میدـنکفا و  راوتــسا  ياـههوک  نآ  رد  میدـنارتسگ و  ار  نـیمز  و 

«. 4  » میداد رارق  یگدنز  لیاسو  دیتسین ، شاهدنهديزور 
اهیتشک دینک و  جارختسا  دیشوپیم ، هک  ییاهتنیز  نآ  زا  دیروخب و  هزات  تشوگ  نآ  زا  ات  دینادرگ  رخسم  ار  ایرد  هک  تسا  یسک  وا  و 

«. 5  » دیشاب رازگرکش  دیاش  دییوجب و  وا  يزور )  ) لضف زا  ات  و  ینیبیم ، هدنفاکش  نآ  رد  ار 
«. 6  » دینادب ار  باسح  اهلاس و  ةرامش  ات  و  دییوجب ، ناتراگدرورپ  زا  يزور )  ) یلضف ات  میداد  رارق  شخبینشور  ار  زور  ۀناشن  و 

نابرهم امش  هب  هراومه  وا  هک  ارچ  دییوجب ؛ شلضف  زا  ات  دروآیمرد ، تکرح  هب  ناتیارب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  ناتراگدرورپ 
«. 7  » تسا

ساپـس هک  دشاب  و  دینک . وجتـسج  شلـضف  زا  ات  دیبای و  شمارآ  نآ  رد  ات  داد ، رارق  امـش  يارب  ار  زور  بش و  شاینابرهم  تمحر و  زا  و 
«. 8  » دیرازگ

______________________________

.198 هرقب 2 / (. 1)
.10 فارعا 7 / (. 2)

.32 میهاربا 14 / (. 3)
.20 - 19 رجح 15 / (. 4)

.14 لحن 16 / (. 5)
.12 ءارسا 17 / (. 6)
.66 ءارسا 17 / (. 7)

.73 صصق 28 / (. 8)
 69 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. 1  » دیوشیم هدینادرگ  زاب  وا  يوس  هب  دییوگ . ساپس  وا  يارب  دیتسرپب و  ار  وا  دییوجب و  قزر  ادخ  دزن  زا  سپ 
زا ات  دـنک و  تکرح  وا  نامرف  هب  یتشک  ات  دـناشچب و  امـش  هب  دوخ  تمحر  زا  ات  تسا و  رگتراشب  ياـهداب  نداتـسرف  وا  ياـههناشن  زا  و 

«. 2  » دییوگ رکش  امش  دیاش  دییوجب و  وا  لضف 
دیروخیم و هزات  ِتشوگ  کی  ره  زا  و  خلت ؛ ِروش  نیا  تسادزیگنشت و  شندیشون  هک  تساراوگ ، ِنیریش  نیا  دنتسین ، يواسم  ایرد  ود  و 

«. 3  » دینک يرازگساپس  امش  دیاش  دییوجب و  وا  لضف  زا  ات  ینیبیم ، هدنفاکش  نآ  رد  ار  یتشک  دینکیم و  جارختسا  دیشوپیم  هک  يرویز 
دییوجب و وا  يزور )  ) لضف زا  ات  دنک و  تکرح  نآ  رد  یتشک  شنامرف  هب  ات  دینادرگ ، امش  ریخـست  ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  اتکی  دنوادخ 

. دینک يرازگساپس  هک  دشاب 
هک یهورگ  يارب  تسا  ییاـههناشن  نآ  رد  نیقی  هب  دـینادرگ . رخـسم  امـش  يارب  تـسوا ، بناـج  زا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  ۀـمه  و 

«. 4  » دنشیدنایم
راگتـسر دیاش  دینک . دای  رایـسب  ار  يادخ  دییوجب و  ادخ  يزور )  ) لضف زا  دیدرگ و  هدنکارپ  نیمز  رد  دیـسر ، ماجنا  هب  زامن  هک  یماگنه 

«. 5  » دیوش
«. 6  » دننکیم وجتسج  ادخ  يزور ]  ] لضف زا  دننکیم ، ترفاسم  نیمز  رد  رگید  یهورگ  و 

«. 7  » میداد رارق  شاعم  یگدنز و  نامز  ار  زور  و 
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. تسا هدنسب  هزادنا  نیمه  یلو  تساهنیا  زا  شیب  دنکیم ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایآ 
تایاور

: دومرف ینالدیص  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 31216 - 1
نکن »! اهر  ار  يزور  بلط  زین ]  ] زور نآ  رد  سپ  دناهتسب ، فص  مه  يور  رد  ور  هاپس  ود  يدرک  هدهاشم  رگا  یتح ) ! ) ماشه يا  »

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم ّهبر  دبع  نب  باهش  ( 2 - ) 31217 - 2
یتسناوت رگا  و  نکن ! اـهر  ار  يزور  بلط  سپ  تفاـی ، دـهاوخ  ققحت  ادرف  رما » نیا   » هک دیـسر  ربخ  وت  هب  اـی  يدرک  « 8  » نیقی رگا  یتح ] ]

! نک نینچ  سپ  یشابن ، نارگید )  ) ّلَک لابو و 
«9 !« » نک لّمأت  سپ  تسا ؛ تمایق  ای  گرم  ای  جع )  ) تجح ترضح  روهظ  رما » نیا   » زا دوصقم 

______________________________

.17 توبکنع 29 / (. 1)
.46 مور 30 / (. 2)
.12 رطاف 35 / (. 3)

.13 - 12 هیثاج 45 / (. 4)
.10 هعمج 62 / (. 5)
.20 لمزم 73 / (. 6)

.11 ءابن 78 / (. 7)
. دوریم راک  هب  زین  نیقی  يانعم  هب  تسا و  ندرک  نامگ  يانعم  هب  ّنظ »  » هژاو (. 8)

هتسناد دیعب  گرم  رب  ار  نآ  لمح  دنادیم و  جع )  ) تجح ترضح  روهظ  ار  رما » نیا   » زا دوصقم  هرـس  سدق  یـسلجم  ۀمالع  موحرم  (. 9)
.24 لوقعلا 19 / تآرم  تسا .

 71 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لاؤس یصخش  ةرابرد  ترضح  نآ  هک  متشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  : » دیوگیم سیَنُخ  نب  یلعم  ( 3 - ) 31218 - 3

! تسا هدش  دنمزاین  وا  دش : ضرع  يو  هب  درک .
؟ دنکیم هچ  نونکا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

! دنکیم تدابع  ار  شراگدرورپ  هناخ ، رد  دش : هتفگ 
؟ تساجک زا  شیاذغ  توق و  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! شاینید ناردارب  یخرب  فرط  زا  دش : هداد  خساپ 
«. تسا رتشیب  يو  زا  شتدابع  دنکیم ، نیمأت  ار  وا  یگدنز  هک  سک  نآ  نیقی ] هب  ! ] دنگوس ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رمع  ( 4 - ) 31219 - 4
درابیم »! ورف  وا  رب  يزیچ  نامسآ  زا  ایآ  ددنب ، ار  هناخ  رد  ددرگ و  شاهناخ  لخاد  یصخش  رگا  يرادنپیم  »

هزور و زامن و  هب  منیشنیم و  ماهناخ  عطق  روط  هب  تفگ : یصخش  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیزی  نب  رمع  ( 5 - ) 31220 - 5
! دیسر دهاوخ  شدوخ  مايزور  مزادرپیم و  مراگدرورپ  تدابع 

.«. دش دهاوخن  تباجا  شیاعد  هک  تسا  یصخش  هس  زا  یکی  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دوشیمن تباجا  ناشيارب  یلو  دننکیم  اعد  هورگ  هس  ( 6 - ) 31221 - 6
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يوس هب  یهار  تیارب  رگم  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هد ! يزور  نم  هب  ادـنوادخ ! دـیوگب : سپـس  دنیـشنزاب ، يزور  بلط  زا  هک  یـصخش 
؟ مدادن رارق  قزر  بلط 

وت تسد  هب  ار  شرایتخا  رگم  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هدب ! تاجن  وا  تسد ]  ] زا ارم  ایادخ ، دیوگیم : دراد ، يدب  رسمه  هک  یـصخش  و 
!؟ مدادن رارق 

سپ دنک . راکنا  هدنریگلیوحت ]  ] يو هاگنآ  دریگن . هاوگ  وا  رب  بلطم  نیا  رب  و  دهد ] ضرق  دـهد /[  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  هک  يدرم  و 
يدادن »! ماجنا  وت  ماهداد و  نامرف  ار  نتفرگ  هاوگ  عطق ، روطهب  نم  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دنکیم و  نیرفن  ار  وا  لام ، بحاص 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رمع  ( 7 - ) 31222 - 7
تمحز هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  نم  و  مزادـنایم . تمحز  هب  ار  دوخ  تسا ، هدرک  تیافک  میارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزاین  نیمأـت  يارب  نم  »

زع و دنوادخ  نخس  ایآ  دنک . هدهاشم  لالح  يزور  يوجتـسج  لاح  رد  دیـشروخ  شبات  رد  ارم  دنوادخ  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  مزادنایمن 
. دینک وجتسج  يزور )  ) ادخ لضف  زا  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  دیسر ، ماجنا  هب  زامن  یتقو  سپ  دیامرفیم : هک  ياهدینشن  ار  لج 

هنوگنیا يرادنپیم  ایآ  دـیآیم ، دورف  نم  رب  مايزور  دـیوگب : دریگب و  لِگ  دوخ  يور  رب  ار  نآ  ِرد  ددرگ و  ياهناخ  دراو  یـصخش  رگا 
! دش دهاوخن  تباجا  نانآ  زا  ییاعد  چیه  هک  تسا  یهورگ  هس  زا  یکی  يو  هک  شاب  هاگآ  دش ؟ دهاوخ 

؟ دننایک نانآ  دیسرپ : دیزی  نب  رمع 
تسوا تسد  رد  قالط  رایتخا  اریز  دش ؛ دهاوخن  تباجا  سپ  دنکیم ، نیرفن  وا  هب  دراد و  يرسمه  هک  يدرم  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم اهر  ار  وا  دهاوخب ، رگا  و 
 73 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دنکیم راکنا  ار  يو  قح  راکهدب  صخش  هاگنآ  دریگیمن ، هاوگ  نآ  رب  دراد و  یّقح  يرگید  رب  هک  يدرم  و 
. درک كرت  دوب ، رومام  نادب  هچنآ  اریز  دوشیمن ؛ تباجا  یلو  دنکیم  اعد  وا  هیلع  راکبلط  صخش  سپ 

ات دزادرپیمن ، يزور  يوجتسج  هب  دنکیمن و  بلط  دنکیمن و  تکرح  دنیـشنیم و  شاهناخ  رد  هاگنآ  دراد ، الاک  يرادقم  هک  يدرم  و 
«. دوشیمن تباجا  یلو  دنکیم ، اعد  قزر  يارب  سپس  دنکیم  فرصم  دراد ، هچنآ 

هتـسشن شاهناـخ  رد  هک  يدرم  ياـعد  دوـشیمن : تباـجا  ناـشياعد  هورگ  راـهچ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 8 - ) 31223 - 8
؟ مدادن يزور ) يوجتسج   ) بسک روتسد  وت  هب  ایآ  دیامرفیم : وا  هب  دنوادخ  هد ! يزور  نم  هب  اراگدرورپ ، دیوگیم :

؟ مدادن رارق  وت  تسد  هب  ار  شرایتخا  ایآ  دیامرفیم : يو  هب  دنوادخ  دنکیم . نیرفن  يو  هب  هاگنآ  دراد ، يرسمه  هک  يدرم  و 
روتـسد وت  هب  ایآ  دیامرفیم : يو  هب  دـنوادخ  هد ! يزور  نم  هب  اراگدرورپ ، دـیوگیم : سپ  دـنکیم ، هابت  ار  نآ  دراد و  یلام  هک  يدرم  و 

: دومرف توالت  ار  نآرق  ۀیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  مدادن ؟ حالصا  روتسد  وت  هب  ایآ  مدادن ؟ لادتعا 
لادـتعا و ود ، نیا  ناـیم  دـننکیمن و  يریگتخـس  يورهداـیز و  دـننک ، قاـفنا  نوـچ  هک  دنتـسه  یناـسک  و  ناـمحر ... ) يادـخ  ناگدـنب  )

«. 1  » دننیزگیم رب  ار  يورهنایم 
؟ مدادن وت  هب  نتفرگ  هاوگ  روتسد  ایآ  دیامرفیم : دنوادخ  سپ  دهدیم ، ضرق  ار  نآ  هاوگ  هنّیب و  نودب  تسا و  لام  بحاص  هک  يدرم  و 

: مداد خساپ  دنکیم ؟ هچ  ملسم  نب  رمع  دومرف : نم ] هب   ] مالسلا هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم زیزعلا  دبع  نب  یلع  ( 9 - ) 31224 - 9
! تسا هدرک  اهر  ار  تراجت  هدروآ و  يور  تدابع  هب  موش ! تیادف 

ره و  دـیدرگ : لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  دوشیمن . تباجا  يزور ]  ] بسک كرات  ياـعد  دـنادیمن  اـیآ  وا ؛ رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا یهورگ  «. 2  » دهدیم يزور  وا  هب  دنکیمن ، نامگ  هک  ییاج  زا  دهدیم و  رارق  شیارب  شیاشگ  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک 
هب یتقو  ربخ  نیا  میاهدش ! تیافک  قیقحت  هب  دنتفگ : دندروآ و  يور  تدابع  هب  دنتسب و  ار  اهرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 
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: دومرف داتسرف و  اهنآ  لابند  هب  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟ تشاداو شور  نیا  هب  ار  امش  زیچ  هچ 

! میدروآ يور  تدابع  هب  ام  سپ  درک ، تنامض  ام  يارب  ار  ناميزور  دنوادخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :
بلط بسک و  هب  داب  امـش  رب  سپ ] [ ؛ دنکیمن تباجا  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  دـنک ، نینچ  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

يزور ».
: تسا هدش  هدوزفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  هب  هلمج  نیا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  لقن  رد 

ار نآ  شالت  راک و  اب  یلو  هدب  يزور  نم  هب  دیوگب : دیاشگب و  شراگدرورپ  يوس  هب  ار  شناهد  هک  ار  یـسک  مراد  نمـشد  نم  نیقی  هب  »
دیوجن ».

: دش لزان  هیآ  نیا  یتقو  : » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  ( 10 - ) 31225 - 10
«. 3  » دهدیم يزور  وا  هب  دنکیمن ، نامگ  هک  ییاج  زا  دهدیم و  رارق  شیارب  شیاشگ  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و 

تنامض ناشيزور  هکنیا  نامگ  هب  دندرک و  اهر  ار  یـشالت  ره  دندنام و  ناشياههناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ 
درک و شنزرـس  ار  نانآ  دش ، هاگآ  ارجام  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندش . لوغـشم  ناشراگدرورپ  تدابع  هب  تسا ، هدش 

شالت راک و  اب  یلو  هدب  يزور  نم  هب  دیوگب : دیاشگب و  شراگدرورپ  يوس  هب  ار  شناهد  هک  ار  یـسک  مراد  نمـشد  نم  نیقی  هب  دومرف :
دیوجن ». ار  نآ 

______________________________

.67 ناقرف 25 / (. 1)
.3 - 2 قالط 65 / (. 2)
.3 - 2 قالط 65 / (. 3)

 75 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یگدنز هدرک و  كاله  ارم  هفوک  مدرگ ! تیادف  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 11 - ) 31226 - 11

: دومرف ماما  هدش . هدوشگ  مدرم  يوس  هب  يزور  ِرد  هوک  نیا  زا  تسا . دادـغب  رد  ام  راک  بسک و  تسا و  راوشد  تخـس و  رایـسب  اجنآ  رد 
راک و زا  تسد  دنرادن . شاعم  زا  يزیرگ  هار  مدرم  تسا و  بارطـضا  رپ  یلاس  نیا  اریز  ور ؛ نوریب  ياهتفرگ ، نتفر  نوریب  هب  میمـصت  رگا 

. رادنرب يزور  بلط  يارب  شالت 
اهنآ هب  هلاسکی  ایآ  میشورفب . اهنآ  هب  رادتدم  هیسن و  میناوتیم  ام  دنرگناوت و  نانآ  موش ! تیادف  تفگ : رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 
هلاـس هس  تفگ : يوار  شورفب ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  روـطچ ؟ هلاـس  ود  تفگ : يوار  شورفب ! دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  میـشورفب ؟

درادن ». یعفن  وت  يارب  لاس  هس  زا  رتشیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  روطچ ؟
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 31227 - 12

شدرگ و  هد ! يزور  ارم  ایادخ ، دیوگیم : دشکیم و  زارد  تشپ  هب  دمآرد ، بسک  ياههار  ندش  هتسب  ماگنه  هک  یصخش  هب  تبسن  نم  »
، دوریم نوریب  شاهنال  زا  قزر  يوجتسج  هب  هچروم  هکنآ  لاح  دنکیم و  اهر  ار  ادخ  يزور  لضف و  زا  ییوجیپ  و  ترفاسم ]  ] نیمز رد 

منکیم ». رّفنت  ساسحا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 13 - ) 31228 - 13

دایز شیاهاطخ  دهد ، تسد  زا  ار  شتوق  هک  یـسک  ره  اریز  نکم ؛ شهوکن  دیوجیم ، ار  شیاذغ  توق و  شالت  راک و  اب  هک  ار  یناسنا  »
دوشیم ».
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: دومرف نم  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  : » دیوگیم رکب  نب  یسوم  ( 14 - ) 31229 - 14
. تسادخ هار  رد  دـهاجم  دـننامه  دروایب ، يدوس  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  ات  دـشاب  يزور  لابند  هب  لالح  هار  زا  شالت  راک و  اب  سک  ره 

توق يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  باسح  هب  دشن ، نآ  لیصحت  هب  ّقفوم  دروخ و  تسکش  يزور  ندروآ  تسد  هب  رد  رگا  سپ 
راکهانگ وا  دزادرپن ، رگا  دزادرپب و  ار  نآ  دـیاب  هعماج  ياوشیپ  ماـما و  دُرم ، تخادرپن و  ار  نآ  رگا  سپ  دریگبماو ، شاهداوناـخ  ياذـغ  و 

: دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  اریز  تسا ؛
«. 1  » تسا نارادماو  یهدب  ناگدرب و  يدازآ  نارفاک و  بولق  بلج  نانآ و  نارازگراک  نایاونیب و  ناتسدیهت و  يارب  تاقدص  انامه 

تسا ». راکهدب  اونیب و  تسدیهت ، صخش  نیا  و 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّضف  نبا  ( 15 - ) 31230 - 15

: دومرف هک  دنکیم 
تسادخ ». هار  رد  رگداهج  دننامه  دنک ، ترفاسم  لالح  يزور  يوجتسج  رد  سک  ره  »

______________________________

.60 هبوت 9 / (. 1)
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 16 - ) 31231 - 16
زور رد  دزادرپـب ، قزر  بلط  بسک و  هب  شاهیاـسمه  هب  یناـبرهم  یکین و  شاهداوناـخ و  هاـفر  وربآ و  ظـفح  روظنم  هب  اـیند  رد  سک  ره  »

دنکیم ». رادید  دنوادخ  اب  هدراهچ  بش  هام  ناسب  ياهرهچ  اب  زیخاتسر 
دنکیم تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شراوگرزب  ّدج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هطساو  اب  یفوک  دلاخ  وبا  ( 17 - ) 31231 - 17

: دومرف هک 
تسا ». لالح  يزور ]  ] بلط اهنآ  نیرترب  هک  دراد ، ءزج  داتفه  تدابع  »

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  لیعامـسا  ( 18 - ) 31232 - 18
: دومرف هلآ  هیلع و 

تسا ». لالح  يزور ]  ] بلط نآ  نیرترب  هک  دراد ، ءزج  داتفه  تدابع  »
. تسا هدش  لقن  زین  يرگید  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 19 - ) 31233 - 19
تسا ». لالح  يزور ]  ] بلط رد  نآ  ءزج  ُهن  هک  دراد ، ءزج  هد  تدابع  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلا  دبع  ( 20 - ) 31234 - 20
ات دراذگ . ياج  رب  دوخ  زا  رترب  ینیشناج  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مدرکیمن  روصت  نم  هک : تفگیم  هراومه  « 1  » ردکنم نب  دمحم  »

درک ». تحیصن  ارم  وا  یلو  میوگ  زردنا  دنپ و  ار  يو  متفرگ  میمصت  مدرک و  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  شدنزرف  هکنیا 
؟ داد يزردنا  هچ  وت  هب  وا  رگم  دندیسرپ : يو  زا  ردکنم  نب  دمحم  نارای 

______________________________

م. - 7304 ، 608 لاجرلا 9 / سوماق  تشاد . هعیش  ناماما  هب  يدایز  تبحم  هقالع و  هک  دوب  تنس  لها  ناگرزب  زا  يو  (. 1)
 79 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يو مدرک . دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  اـب  اـجنآ  رد  متفر . هنیدـم  فارطا  هب  اـمرگ  جوا  رد  زور  کـی  داد : خـساپ  يو 
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. دوب هارمه  دناهدوب ، هدرب  اًلبق  هک  ياهدشدازآ  ود  ای  هایس  مالغ  ود  اب  نازوس ] مرگ و  ياوه  نآ  رد   ] و دوب . نیگنس  لکیه و  تشرد  يدرم 
تحیـصن ار  وا  ًامتح  دنگوس ! ادخ  هب  تسایند ! یپ  رد  لاح  نیا  اب  زور  تقو  نیا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  هللا ! ناحبـس  متفگ : دوخ  اب 

. مدرک مالس  مدش و  کیدزن  يو  هب  درک ! مهاوخ 
ناماس ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ : وا  هب  داد . خساپ  ار  ممالـس  تخیریم - قرع  تدش  هب  هک  یلاح  رد  «- 1  » يدنت دنلب و  يادص  اب  ماما 

هچ دـسر  ارف  تگرم  لاـح  نیا  رد  رگا  هک  وـگب  نم  هـب  اـیند ! یپ  رد  تلاـح  نـیا  رب  تعاـس و  نـیا  رد  شیرق ، ناـگرزب  زا  یگرزب  دـهد !
؟ ینکیم

هک تسا  هدمآ  مغارس  هب  دنوادخ  ياهتعاط  زا  یتعاط  ماجنا  لاح  رد  دیایب ، مغارـس  هب  گرم  لاح  نیا  رد  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
مغارـس هب  گرم  رگا  هک  ماهتـشاد  ار  ینارگن  نیا  هراومه  نم  مرادیم . زاـب  مدرم  هب  وت و  هب  زاـین ]  ] زا ار  ماهداوناـخ  دوـخ و  نآ  ۀلیـسو  هب 

. مشاب ادخ  ياهتیصعم  زا  یتیصعم  ماجنا  لاح  رد  دمآ ،
يداد ». دنپ  نم  هب  وت  یلو  میوگ  زردنا  ارت  متفرگ  میمصت  دنک ! تمحر  ارت  دنوادخ  یتفگ ، تسار  تفگ : ردکنم  نب  دمحم 

قداص ماما  لابقتسا  هب  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  رد  مرگ ، رایـسب  زور  کی  رد  : » دیوگیم ماس  لآ  یلوم  یلعالادبع  ( 21 - ) 31235 - 21
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  تايدـنواشیوخ  راـگدرورپ و  دزن  تماـقم  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  يو  هب  متفر و  مالـسلا  هیلع 

[. يزادنایم تمحز  هب  ار  دوخ  و   ] ینکیم شالت  دوخ  يارب  يزور  نینچ  رد  لاح  نیا  اب  تسا ؛] هنوگنیا  ]
موش ». زاینیب  وت  لثم  زا  ات  متفر  نوریب  يزور  یپ  رد  یلعالادبع ! يا  دومرف : ماما 

نوریب تسا ، هدرک  نیمـضت  ار  نآ  دـنوادخ  هـک  يزاـین  یپ  رد  زور  تـقو  نـیرتمرگ  رد  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  ( 22 - ) 31236 - 22
. تفریم

. دزادنایم تمحز  هب  لالح  يزور ]  ] بلط يارب  ار  دوخ  هک  دنک  هدهاشم  لاح  نیا  رد  ار  يو  دنوادخ  تساوخیم 
دنوادخ هک  يزاین  رد  نم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 23 - ) 31237 - 23

روظنم نیا  ققحت  يارب  رگم  مزادـنایمن  تمحز  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  مزادـنایم . تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  تسا ، هدرک  نیمـضت  ار  نآ 
[: دیامرفیم هک   ] ياهدینشن ار  لاعتم  دنوادخ  نخس  ایآ  دنک . هدهاشم  لالح  يزور ]  ] بلط لاح  رد  دیشروخ  شبات  رد  ارم  دنوادخ  هک 

«. 2 « » دینک وجتسج  بسک و  ادخ  لضف  زا  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  دیسر ، ماجنا  هب  زامن  هک  هاگنآ  سپ 
______________________________

تکرح زا  یگدناماو  یگتسخ و  لیلد  هب  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  خساپ  هنوگنیاو  تسا  دنلب  يادص  اب  ندنار  يانعم  هب  تغل  رد  رهن » (. » 1)
فارحنا يو و  میمصت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  رطاخ  هب  ردکنم  نب  دمحم  ندرک  بدا  لیلد  هب  ای  تسا  هدوب  يو  لکیهیتشرد  رثا  رب 

لوقعلا تآرم  261 ؛ رایخالا 10 / ذالم  تسا . ندز  سفن  سفن  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هدناوخ  ب »  » اب ثیدح  رد  هژاو  نیا  شاهدیقع . رد 
.17 / 19

.10 هعمج 63 / (. 2)
 81 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 24 - ) 31238 - 24
ادخ لضف  زا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  هداتسیا  یـصخش  هیاس - نآ  ریز  رد  تسین - شرع  ۀیاس  زج  ياهیاس  چیه  هک  يزور  »

ددرگزاب ». شاهداوناخ  هب  نآ  اب  دزاس و  فرطرب  ار  دوخ  زاین  نآ  اب  هک  دزادرپیم  یبساک  رفس و  هب  نیمز  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  شناـکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ملـسم  نب  لیعامـسا  ( 25 - ) 31239 - 25

تسا ». هدناسر  حبص  هب  هدیزرمآ ، ناهانگ  اب  ار  بش  دنک ، يرپس  روجنر  هتسخ و  ار  بش  لالح ، يزور ]  ] بلط رثا  رب  سک  ره  : » دومرف
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: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ( 26 - ) 31240 - 26
نآ اب  هک  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امش  نتفر  نوریب  ناهاگحبص  زا  رترب  ادخ  هار  رد  داهج ] يوس  هب   ] امـش نتفر  نوریب  ناهاگحبـص  »

. تسین دهد ، ناماس  ار  شاهداوناخ  دنزرف و  تیعضو 
دنکیم ». داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دور ، نوریب  لالح  بسک  دصق  هب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  نینچمه  و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیجن  نب  دلاخ  ( 27 - ) 31241 - 27
[ مالسلا هیلع  قداص  ماما   ] ینالف دنزرف  ینالف  دییوگب : نانآ  هب  دیناسرب و  مالس  يو  هب  دیدرک  رادید  نایعیش ]  ] ناتباحـصا زا  کی  ره  اب  »
. دوشیم هتفای  هار  تسادخ ، دزن  هچنآ  رب  نآ  ۀلیسو  هب  هچنآ  هب  یهلا و  ياوقت  هب  داب  امـش  رب  دییوگب : اهنآ  هب  و  دناسریم . مالـس  امـش  هب 
. شـشوک شـالت و  هب  داـب  امـش  رب  سپ  میهدیم . ناـمرف  نآ  هب  ار  ناـمدوخ  هچنآ  هب  رگم  مهدیمن  ناـمرف  امـش  هب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 

لالح قزر ]  ] دیور و يزور  بلط  لابند  هب  زور ] نامز  نیتسخن  رد   ] دوز حبص  سپ  دیتشگزاب ، دیدروآ و  اجب  ار  حبـص  زامن  هک  یماگنه 
درک ». دهاوخ  کمک  يرای و  نآ  رب  ار  امش  داد و  دهاوخ  يزور  ار  امش  دنوادخ  اریز  دییوجب ؛ ار 

: دومرف يدزا  فیس  نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  ( 28 - ) 31242 - 28
نک ». لکوت  نزب و  دنبياپ  ترتش  رب  دنکیم . کمک  تنید  رب  ار  وت  اریز  نکن ؛ اهر  ار  لالح  يزور  بلط  »

لماک نب  ءالع  هک  میدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  رد  : » دـیوگیم شورف  هچراـپ  میدأ  ردارب  بویا  ( 29 - ) 31243 - 29
: درک ضرع  يو  هب  تسشن و  مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  دمآ ،
! دهد يزور  نم  هب  شیاسآ  هافر و  رد  دنوادخ  ات  نک  میاعد  »

نک »! يزور ]  ] بلط هداد ، نامرف  دنوادخ  هک  هنوگنآ  منکیمن ؛ اعد  تیارب  نم  دومرف : ماما 
 83 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يزور صوصخ  رد  نم  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم يوادیـص  بیلک  ( 30 - ) 31244 - 30
. ماهتفرگ رارق  راشف  انگنت و  رد  قیقحت  هب  نک . اعد 

نک ». يزور ]  ] بلط ورب و  نوریب  منکیمن ؛ اعد  دومرف : نم  خساپ  رد  ًاروف  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  الع  ( 31 - ) 31245 - 31

دشکیم ». شاهنال  يوس  هب  ار  شیاذغ ]  ] هچروم اریز  دیرتناوتان ؛ هچروم  زا  امش  ایآ  »
هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 32 - ) 31246 - 32

نیگهودنا ار  شاهداوناخ  دوخ و  دور و  نوریب  يزور ] لابند  هب  ، ] تفرگ رارق  راشف  رد  دش و  تسدگنت  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » دومرف
دزاسن ».

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 33 - ) 31247 - 33
دیآیم ». تسد  هب  لام  ندرک ، چوک  زا  »

زا يدرم  قیقحت ، هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تاوعد  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 34 - ) 31248 - 34
تسا ». یگدنز  شاعم و  ریگرد  وا  اریز  دوشیمن ؛ هتشون  يو  رب  یهانگ  هک  دیآیم  امش 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 35 - ) 31249 - 35
. دنکیمن ناربج  ار  اهنآ  ياهزور  زامن و  چیه  هک  تسا  ناهانگ  زا  یخرب  »

؟ دناشوپیم ار  اهنآ  زیچ  هچ  سپ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس 
یگدنز »! نیمأت  شاعم و  بلط  ياهیتحاران  اههودنا و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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هیلع یـسیع  ترـضح  نارای  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  دـمحم  نب  مساق  ( 36 - ) 31250 - 36
. تسا هدشن  هدید  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  نارای  نایم  رد  يزیچ  نینچ  یلو  دنتفریم ؛ هار  بآ  يور  رب  هک  دندوب  هنوگچ  مالسلا 

ریگرد هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای   ] اهنیا یلو  دوب ؛ هدش  تیافک  مالسلا  هیلع  یسیع  نارای  شاعم  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دناهدش ». یگدنز  رما  شاعم و 

بـش هک  تسا  يدرف  دـنوادخ  دزن  ناگدـنب  نیرتضوغبم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک تشذـگ  دـمحا  نب  رفعج  تیاور  رد  « 1»
«. دنارذگب تلاطب  هب  ار  زور  دباوخب و  رادرم  دننام 

رد شاهداوناخ  دوشیم و  رطاخ  هدوسآ  دباییم ، شهاک  شاهنیزه  دنکن ، ایح  مرش و  شاعم  بلط  زا  سک  ره  : » تشذگ فیس  تیاور  رد 
دریگیم ». رارق  هافر  شیاسآ و 

______________________________

، نآ بلط  شاعم و  ریگرد  هک  دشاب  نیا  ثیدح  يانعم  دیاش  : » دیامرفیم ثیدح  نیا  حیضوت  رد  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
باکترا ببـس  شاعم ، رد  ندـش  راتفرگ  هکنیا  ای  تسا . رترب  نآ  زا  ترخآ  رد  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـش  ماقم  نیا  هب  یباـیتسد  مدـع  ببس 

ةرابرد هک  یثیداحا  اـب  تسخن  لاـمتحا  دـناهدش . مورحم  ماـقم  نیا  زا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـیدرگ  دـنوادخ  زا  يرود  تاهبـش و  ناـهانگ و 
.14 - 13 لوقعلا 19 / تآرم  تسا ». رتقفاوم  تسا ، هدش  دراو  اهتما  ریاس  رب  تما  نیا  يرترب 

هک دراد  لابند  هب  ار  یقاش  لکـشم و  فیلاکت  شاعم ، رد  ندـش  راتفرگ  هک  دـشاب ، نیا  دوصقم  دـیاش  : » دـیامرفیم یناشاک  ضیف  موحرم 
رود دنوادخ  سدقم  تحاس  زا  ار  ناسنا  هک  دنزیم  رـس  یتاریـصقت  هار  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ مک  رایـسب  اهنآ  زا  ندـمآ  نوریب  ناکما 

! تسین صخشم  تاحفص  دلج و  یفاولا  دنکیم ».
 85 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شاهداوناخ دباییم و  شهاک  شا  یگدنز ]  ] هنیزه دراذـگ ، رانک  ار  ایح  مرـش و  شاعم  بلط  هار  رد  سک  ره  : » تشذـگ مثیه  تیاور  رد 
دریگیم ». رارق  شیاسآ  هافر و  رد 

: دـیوگب دنیـشنب و  شاهناخ  رد  هک  یـسک  دوشیمن : تباجا  اهنآ  ياعد  هک  دنتـسه  هتـسد  راـهچ  : » تشذـگ میهاربا  نب  رفعج  تیاور  رد 
مدادن »؟ وت  هب  يزور ]  ] بلط روتسد  ایآ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  سپ  هدب . يزور  نم  هب  ایادخ !

هاگـشیپ رد  دـنک و  اهر  ار  يزور  بلط  سک  ره  هک  تشذـگ ؛ دـنکیم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  هچنآ  باـب ، نیا  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  و 
. دنکیمن تباجا  ار  شیاعد  دنوادخ  دهد ، يزور  ار  وا  هک  دیامن  اعد  دنوادخ 

- تسا زاین  نآ  هب  ترخآ  يارب  هک  ییایند  كرت  ندوبن  زیاج  (- 5  ) باب هژیو  هب  يزور - بلط  ياهباب  زا  هدـنیآ  ياهباب  ثیداحا  رد  و 
نیا رد  یبلاطم  دـنوادخ - دزن  قالط  تیـضوغبم  باب  دوشیم و  بسک  نآ  ۀلیـسو  هب  هچنآ  ياهباب - ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  و 

. دمآ دهاوخ  هراب 

تسا راکهانگ  هداوناخ ، قح  ةدننک  عیاض  تسادخ و  هار  رد  دهاجم  دننامه  هداوناخ ، يارب  شکتمحز  باب 2 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 31251 - 37
تسادخ ». هار  رد  دهاجم  دننامه  هداوناخ ، يارب  شکتمحز  »

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  ( 2 - ) 31252 - 38
تسادخ ». هار  رد  دهاجم  دننامه  دنک ، شالت  شردام  ردپ و  هداوناخ ، ۀقفن  نیمأت  هار  رد  سک  ره  »

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 31253 - 39
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تسادخ ». هار  رد  دهاجم  دننامه  لالح  هار  زا  هداوناخ  يارب  شکتمحز  تسا و  هقدص  هداوناخ  دوخ و  يارب  ندرک  هنیزه  هک  نادب  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راسی  نب  لیضف  ( 4 - ) 31254 - 40

هار رد  دهاجم  دننامه  دشابن ، مارح  لابند  هب  دـنک و  راک  شاهداوناخ  دوخ و  ياذـغ  توق و  ةزادـنا  هب  يریقف  تسدـگنت و  صخـش  یتقو  »
تسادخ ».

 87 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مدآ  نب  ایرکز  ( 5 - ) 31255 - 41

يو شاداپ  دـنک ، ظـفح  نارگید  هب  يدـنمزاین ] زا   ] ار شاهداوناـخ  نآ  اـب  هک  دـیوجب  ار  يزیچ  دـنوادخ  يزور  لـضف و  زا  هک  سک  نآ  »
تسادخ ». هار  رد  دهاجم  زا  رتگرزب 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 6 - ) 31256 - 42
نآ اـب  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  نتفر  نوریب  ناهاگحبـص  زا  رترب  ادـخ  هار  رد  داـهج ] يوـس  هب   ] امـش نـتفر  نوریب  ناهاگحبـص  »

تسین ». دهد ، ناماس  ار  شاهداوناخ  دنزرف و  تیعضو 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نابوث  ( 7 - ) 31257 - 43

يرانید دنک و  فرـصم  ادخ  هار  رد  شبکرم  يارب  هک  يرانید  دـنک ؛ هنیزه  شاهداوناخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يرانید  لام ]  ] رانید نیرترب  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دنک . جرخ  ادخ  هار  رد  شناتسود  يارب  هک 

اهنآ وا  ۀلیسو  هب  دنوادخ  ات  دنک  شالت  راک و  شریغص  نادنزرف  يارب  هک  تسا  یسک  زا  رتدنمـشزرا  رتگرزب و  شـشاداپ  یـسک  هچ  و 
دنادرگ ». ناشزاینیب  دنک و  ظفح  مدرم ] هب  جایتحا   ] زا ار 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 31258 - 44
: دش لاؤس  يو  زا  تفریم . يزور  لابند  هب  باتفآ  زا  شیپ  ناهاگحبص  هراومه  مالسلا - هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مالسلا - هیلع  داجـس  ماما  »

؟ يوریم اجک  يدوز ] نیا  هب  حبص   ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 
! مهدیم هقدص  ماهداوناخ  هب  تفگ : خساپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؟ یهدیم هقدص  تاهداوناخ ] هب   ] ایآ دش : هتفگ 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

87 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
وا ». رب  ادخ  بناج  زا  تسا  ياهقدص  نآ  سپ  دیوجب ، لالح  يزور ]  ] سک ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریثک  نب  ذاعم  ( 9 - ) 31259 - 45
دشاب ». شاهداوناخ  ةدننکهرادا  هدننکنیمأت و  هک  تسا  نیا  درم  یتخبشوخ  زا  »

هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بارغ  نب  یلع  ( 10 - ) 31260 - 46
: دومرف

ةداوناـخ سک  ره  تسا ! نوـعلم  تسا ! نوـعلم  دـهد . رارق  نارگید  شود  رب  ار  دوـخ  یگدـنز  راـب  سک  ره  تسا ! نوـعلم  تسا ! نوـعلم  »
دزاس ». هابت  ار  شیوخ 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 
دزاسیم ». هابت  ار  شیوخ  ةداوناخ  سک  ره  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 11 - ) 31261 - 47
دنکیم ». هابت  ار  ةداوناخ  هک  سب  نیمه  درف  ندوب  راکهانگ  رد  »

. تسا هدرک  لقن  نانمؤم  ریما  زا  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تایرفعج ، باتک  رد 
 89 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 12 - ) 31262 - 48
تسا ». بجاو  ناملسم  نز  درم و  ره  رب  لالح  يزور ]  ] بلط »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 13 - ) 31263 - 49
تسا ». بجاو  زامن ]  ] زا سپ  راک  بسک و 

ِنآ زا  داد : خـساپ  لیئربج  تسیک ؟ ِنآ  زا  خاک  نیا  دیـسرپ : لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک تشذـگ  دامح  ثیدـح  رد 
: دومرف یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دناروخب ». اذغ  نارگید  هب  دراد و  هزور  مادم  دیوگ و  وکین  نخس  هک  یسک 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟ ندناروخ  ماعط  زا  دوصقم  ینادیم  ایآ  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنرتاناد ! شربمایپ  دنوادخ و 

دنک ». بلط  دنک ، ظفح  مدرم  دزن  تساوخرد ] زا   ] ار ناشيوربآ  نآ  ۀلیسوهب  هک  ار  هچنآ  شاهداوناخ  يارب  هک  یسک 
، دـنکیم تلالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  هچنآ  باب 25  باب 5 و  ثیداحا  رد  تشاد و  دوجو  نآ  اب  بسانم  زین  هتـشذگ  باـب  ثیداـحا  رد 

. دمآ دهاوخ  عوضوم  نیا  اب  بسانم  يرابخا  تایآ و  تاقفن ، ياهباب  زا  هداوناخ  نیمأت  بوجو  باب  رد  نینچمه  دمآ . دهاوخ 

هب نانیمطا  يورهدایز و  كرت  بابحتسا  مارح و  زا  ندرک  يرود  لالح و  رب  ندومن  هدنـسب  بوجو  يزور و  بلط  رد  يورهنایم  بابحتـسا  باب 3 
تسا یلاعت - كرابت و  دنوادخ - دزن  هک  يزیچ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » دیروخب تسا ، هزیکاپ  لالح و  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم ، يا 

«. 2  » دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب ، هک  ره  هب  ادخ  و 
«. 3  » دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب  هک  ره  هب  دنوادخ  قیقحت  هب  تسادخ ، بناج  زا  نآ  تفگ : میرم ] ]

«. 4  » دیروخب ار  هزیکاپ  لالح و  داد ، يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا 
«. 5  » دریگیم گنت  ای ]  ] دهدیم تعسو  ار  يزور  دهاوخب ، هک  ره  يارب  دنوادخ 

«. 6  » دهدیم يرترب  يزور  رد  رگید  یخرب  رب  ار  امش  زا  یخرب  دنوادخ  و 
«. 7  » دییوگ ساپس  ار  ادخ  تمعن  دیروخب و  ار  هزیکاپ  لالح و  داد ، يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  و 

«. 8  » دنکیم هزادنا  دهدیم و  تعسو  ار  يزور  دهاوخب ، هک  ره  يارب  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب 
______________________________

.168 هرقب 2 / (. 1)

.212 هرقب 2 / (. 2)
.37 نارمع 3 / لآ  (. 3)
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.88 هدئام 5 / (. 4)
.26 دعر 13 / (. 5)
.71 لحن 16 / (. 6)

.114 لحن 16 / (. 7)
.30 ءارسا 17 / (. 8)

 91 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«. 1  » دریگیم گنت  ای ]  ] هدرتسگ و ار  يزور  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  يارب  دنوادخ  ایوگ  ياو ،

«. 2  » دریگیم گنت  ای ]  ] دهدیم و شرتسگ  ار  يزور  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  يارب  دنوادخ 
«. 3  » دریگیم گنت  ای ]  ] دهدیم و شرتسگ  دهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هک  دننیبیمن  ایآ  و 

«. 4  » دهاکیم نآ  زا  ای ]  ] دیازفایم و شايزور  رب  دهاوخب  هک  ره  يارب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  وگب :
«. 5  » دهاکیم نآ  زا  شیارب  ای ]  ] دیازفایم و شايزور  رب  دهاوخب  هک  ره  يارب  نم  راگدرورپ  قیقحت  هب  وگب :

«. 6  » دهدیم رارق  گنت  ای ]  ] هدرتسگ و ار  يزور  دهاوخب ، هک  ره  يارب  دنوادخ  ًامتح  هک  دننادیمن  ایآ  و 
يزور درادـنپیمن ، هک  ییاـج  زا  ار  وا  دـهدیم و  رارق  اـهانگنت ] زا   ] تفرنورب هار  شیارب  دـنوادخ  دـنک ، هـشیپ  یهلا  ياوـقت  سک  ره  و 

«. 7  » دهدیم
. تسا دایز  رایسب  باب ، نیا  اب  بسانم  ِنآرق  ياههیآ 

: دومرف عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاُمث  هزمحوبا  ( 1 - ) 31264 - 50
ار شايزور  لماک  روط  هب  ات  دریمیمن  سکچـیه  نیقی  هب  هک  دـیمد ، نم  بلق  رد  مالـسلا ] هیلع  لیئربج  نیمالا /[  حور  هک  دیـشاب  هاـگآ  »
هب ار  امـش  زگره  يزور ، زا  یـشخبریخأت  و  دـینک . هـشیپ  لادـتعا  يورهناـیم و  يزور ]  ] بـلط رد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  دـنک . فرــصم 

شیوخ قلخ  نایم  لالح  هار  زا  ار  يزور  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - نیقی  هب  اریز  دـنکن ؛ راداو  ناـهانگ  یخرب  ۀلیـسو  هب  نآ  يوجتـسج 
هب لالح  هار  زا  ار  شايزور  دنوادخ  دیامن ، يرابدرب  دنک و  اورپ  ادخ  زا  سک  ره  سپ  درکن . میسقت  ناشنایم  مارح  هار  زا  درک و  میسقت 

شلالح يزور  زا  هزادنا  نامه  هب  درادرب ، لالح  ریغ  زا  ار  شايزور  دنک و  باتش  دردب ، ار  باجح  ةدرپ  سک  ره  دیـشخب و  دهاوخ  يو 
دوشیم ». هبساحم  وا  هیلع  تمایق  رد  دوشیم و  هتساک 

[ يزور  ] بلط رد  و  : » ۀلمج ات  هعنقملا  باتک  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  زین  صیحمتلا  باتک  هعنقملا و  باتک  رد  ثیدـح  نیا  ریظن 
هب ار  امـش  زگره  يزور ، زا  یـشخبریخأت  و  : » ۀـلمج زا  سپ  صیحمتلا  باتک  رد  تسا و  هدـش  شرازگ  دـینک ،» هشیپ  لادـتعا  يورهنایم و 
دزن هچنآ  هب  ناوتیمن  تعاطا  هار  زا  زج  ًامتح  اریز  : » تسا هدـش  هدوزفا  هلمج  نیا  دـنکن ،» راداو  ناـهانگ  یخرب  ۀلیـسو  هب  نآ  يوجتـسج 

تفای ». تسد  تسا ، دنوادخ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  ( 2 - ) 31265 - 51

هب ار  امـش  هک  تسین  زیچ  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدرم ، يا  دومرف : درک و  ینارنخـس  عادولا  ۀـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
تشهب زا  کیدزن و  شتآ  هب  ار  امش  هک  تسین  زیچ  چیه  و  مداد . نامرف  نآ  هب  ار  امش  هکنآ  رگم  دنادرگ  رود  شتآ  زا  کیدزن و  تشهب 

دیمد  نم  بلق  رد  نیمالا  حور  هک  دیشاب  هاگآ  متشادزاب . نآ  زا  ار  امش  هکنآ  رگم  دنادرگ ، رود 
______________________________

.82 صصق 28 / (. 1)
.62 توبکنع 29 / (. 2)
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 93 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دیشاب ورهنایم  يزور  بلط  رد  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنک . فرـصم  لماک  روط  هب  ار  شايزور  ات  دریمیمن  سکچیه  نیقی  هب  هک 

هچنآ هب  ناوتیمن  ادخ  تعاطا  ۀلیـسو  هب  زج  انیقی  اریز  دـییوجب ؛ لالح  ریغ  هار  زا  ار  نآ  ات  دـنکن  راداو  ار  امـش  يزور ، زا  یـشخبریخأت  و 
تفای ». تسد  تسوا ، دزن 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رمع  نب  هللادبع  ( 3 - ) 31266 - 52
دنک کیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  هک  تسین  زیچ  چیه  مدرک و  نایب  ناتيارب  هکنآ  رگم  دنادرگ  رود  شتآ  زا  ار  امـش  هک  تسین  زیچ  چیه  »

شايزور هکنیا  ات  دریمیمن  امش  زا  کی  چیه  زگره  هک  دیمد  نم  بلق  رد  سدقلا  حور  انامه  مدش . نومنهر  نآ  رب  ار  امـش  هکنآ  رگم 
[ يزور و   ] لضف زا  یـشخب  ات  دنکن  راداو  ار  امـش  يزور ، ریخأت  دـینک . يورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  سپ  دـنک . فرـصم  لماک  روط  هب  ار 
هک دیـشاب  هاگآ  تفای . تسد  شاداپ ]  ] تسوا دزن  هچنآ  هب  ناوتیمن  زگره  ادـخ  تعاطا  اب  زج  اریز  دـییوجب ؛ يو  ینامرفان  هار  زا  ار  ادـخ 

دـباییم و شرتسگ  ددرگیم و  كرابم  شیارب  دـشاب ، یـضار  نادـب  سک  ره  سپ  دیـسر ؛ دـهاوخ  يو  هب  ًامتح  هک  دراد  یقزر  سک  ره 
هک هنوگنامه  تسا ؛ ناسنا  لاـبند  هب  يزور  اـنامه  دـباییمن . شرتسگ  دوشیم و  هتـشادرب  نآ  زا  تکرب  دـشاب ، دونـشخان  نآ  زا  سکره 

تسوا ». یپ  رد  گرم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 4 - ) 31267 - 53

تسا ». ناسنا  بلط  رد  گرم  زا  رتتخس  يزور ، »
: دومرف هک  هدش  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ( 5 - ) 31268 - 54

تسوا ». لابند  هب  شگرم  هک  هنوگنامه  دیوجیم ؛ ار  هدنب  يزور ، انامه  »
: دومرف شیوخ  ینارنخس  رد  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یفوک  مساقلاوبا  قالخا  باتک  رد  ( 6 - ) 31269 - 55

ار يزیچ  و  مداد . نامرف  نآ  هب  ار  امش  هکنآ  رگم  دنادرگ  رود  خزود  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  امش  هک  مسانشیمن  ار  يزیچ  مدرم ، يا  »
دریمیمن سکچیه  هک  دیشاب ، هاگآ  متشادزاب . نآ  زا  ار  امش  هکنآ  رگم  دزاس ، رود  تشهب  زا  کیدزن و  شتآ  هب  ار  امش  هک  مسانشیمن 

[ يزور  ] بلط رد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  دـنک . فرـصم  لـماک  روـط  هب  هتـشاد - ررقم  شیارب  دـنوادخ  هک  يزور - زا  هچنآ  هکنآ  رگم 
. دینک يورهنایم 

تـسادخ دزن  هچنآ  هب  زگره  اریز  دـنک ؛ زارد  تسد  تسین  لالح  شیارب  هچنآ  هب  ات  درادـن  نآ  رب  ار  امـش  زا  يدرف  چـیه  يزور ، ریخأت  و 
شتامرحم ». زا  يراددوخ  يو و  تعاطا  اب  رگم  تفای  تسد  ناوتیمن 

نیمالا حور  قیقحت  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  هزمحوبا و  ( 7 - ) 31270 - 56
دـینک و هشیپ  يورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  سپ  دـنک ؛ تفایرد  ار  شايزور  لـماک  روط  هب  اـت  دریمیمن  سکچـیه  هک  دـیمد ، نم  بلق  رد 

ادیپ هار  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  زگره  اریز  دیدرگ ؛ تسوا  دزن  هچنآ  يایوج  ادخ  ینامرفان  اب  ات  دنکن  راداو  ار  امش  يزور ، زا  یـشخبریخأت 
تعاطا ». اب  رگم  دوشیمن 
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هک دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـالبلاوبا  ( 8 - ) 31271 - 57
تفاـیرد ار  شايزور  لـماک  روط  هب  هکنآ  اـت  دریمیمن  یـسک  زگره  هک  دـیمد  نم  بلق  رد  سدـقلا  حور  قـیقحت  هب  مدرم ، يا  : » دوـمرف

، تسادخ دزن  هچنآ  زا  یـشخب  ریخأت  دیـشاب و  ورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دوش . ریخأت  وا  رب  دـنچره  دـنک -
تعاطا ». ۀلیسو  هب  رگم  تفای  تسد  ناوتیمن  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  زگره  اریز  دیبای ؛ تسد  نآ  هب  وا  ینامرفان  اب  ات  دنکن  راداو  ار  امش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میکح  نب  مزارم  ( 9 - ) 31272 - 58
ياوقت سپ  دنک . لماک  ار  شايزور  ات  دریمیمن  یـسک  زگره  هک  داد  ربخ  نم  هب  مراگدرورپ  يوس  زا  لیئربج - نیمالا - حور  قیقحت  هب  »

ار امـش  یقزر  دینکیم و  بلط  ار  یقزر  تسا : هنوگود  يزور  هک  دینادب  و  دیـشاب ! لدتعم  ورهنایم و  يزور ]  ] بلط رد  دینک و  هشیپ  یهلا 
، دینک بلط  عورـشم ] حیحـص و  هار   ] شدوخ هار  زا  ار  ناتياهيزور  امـش  رگا  انامه  دـییوجب . لالح  هار  زا  ار  ناتقازرا  سپ  دـیوجیم .
تسامـش و ياهيزور  اهنآ  دیروخیم . مارح  ۀنوگ  هب  ار  اهنآ  دییوجن ، شدوخ  هار  زا  رگا  دـینکیم و  فرـصم  لالح  روط  هب  ار  اهنآ 

دیتسه ». ناشفرصم  زا  ریزگان 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دالبلاوبا  ( 10 - ) 31273 - 59

رگید فرط  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  تیفاع  اب  هک  هدرک  نیعم  تباث و  لالح  هار  زا  ار  شايزور  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  سکچیه  »
ررقم شیارب  هک  یلالح  يزور ] نآ   ] زا دروآ ، تسد  هب  مارح  زا  يزیچ  وا  رگا  سپ  تسا . هدرک  هضرع  يو  رب  زین ]  ] مارح ۀلیسو  هب  ار  نآ 

شلضف دنوادخ  زا  تسا : دنوادخ  نخس  يانعم ]  ] نیا تسا و  رایسب  شـشخب  لضف و  دنوادخ  دزن  ود ، نیا  زج  هب  ددرگیم . هتـساک  هدش ،
«. 1 « » دینک تساوخرد  ار 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 11 - ) 31274 - 60
شاب ». ورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  سپ  دوریمن ؛ نوریب  تتسد  زا  هدش ، میسقت  وت  يارب  هچنآ  »

______________________________
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخوبا  ( 12 - ) 31275 - 61
دینک ». يورهنایم  يزور  بلط  رد  سپ  دناسریم ؛ يو  هب  ار  شايزور  دنوادخ  دشاب ، یخاروس  رد  ناسنا  رگا  یتح ] » ]

شايزور اـجک  زا  ددرگ ، ینادـنز  نآ  رد  هتـسب و  شیور  هب  هناـخ  ِرد  یـسک  رگا  : » دـش هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هـب  ( 13 - ) 31276 - 62
. دیآیم

. دیآیم شغارس  هب  گرم  هک  ییاج  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 14 - ) 31277 - 63

مارح ۀنوگ  هب  ار  شايزور  زا  یـشخب  سک  ره  سپ  دیرفآ ؛ هزیکاپ  لالح و  ار  ناشياهيزور  ناشهارمه  هب  دیرفآ و  ار  قیالخ  دـنوادخ  »
ددرگیم ». هتساک  شلالح  يزور  زا  دروآ ، گنچ  هب 

، دش لزان  « 1  » دینک تساوخرد  شلـضف  زا  ار  دنوادخ  ۀیآ  یتقو  : » هک دنکیم  شرازگ  هطـساو  اب  ریثک  نب  لیعامـسا  ( 15 - ) 31278 - 64
: دنتفگ رگیدکی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای 

نیا رد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دنکیم ؟ لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  امـش  زا  کیمادک  تسیچ ؟ لضف  نیا 
خساپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ لضف  نیا  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هاگنآ  منکیم ! لاؤس  يو  زا  هراب 

: دومرف
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سک ره  سپ  درک . هضرع  نانآ  رب  زین ]  ] مارح هار  زا  درک و  میـسقت  ناشنایم  لالح  هار  زا  ار  ناشياهيزور  دیرفآ و  ار  شقلخ  دـنوادخ 
يو زا  ددرگیم و  هتـساک  شلـالح  يزور ]  ] زا هدرک ، یهلا  تمرح  کـته  هک  ياهزادـنا  هب  دـهد  جرخ  هب  تراـسج  یتمرح  نتـسکش  رد 

دش ». دهاوخ  یسرباسح 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 16 - ) 31279 - 65

شوـغآ رد  ار  وا  گرم  هک  هنوگناـمه  دـبای ؛ تسد  يو  هـب  اـت  دـنکیم  تـکرح  شلاـبند  هـب  يزور  دزیرگب ، شايزور  زا  ياهدـنب  رگا  »
دریگیم ».

هک هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دومرف و  رذوبا  هب  ار  هلمج  نیا  ریظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  هدـش  شرازگ 
: دومرف

دوشیم ». ناور  شایپ  رد  يزور  دوریم ، شلابند  هب  گرم  هک  هنوگنامه  دزیرگب ، شايزور  زا  امش  زا  یکی  رگا  »
شايزور زا  امـش  زا  یکی  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 17 - ) 31280 - 66

دوریم ». وا  لابند  هب  گرم  هک  هنوگنامه  دش ؛ دهاوخ  ناور  وا  یپ  رد  يزور  دزیرگب ،
رارف گرم  زا  هک  هنوگنآ  دنک - رارف  شايزور  زا  مدآ  دنزرف  رگا  : » دومرف رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 18 - ) 31281 - 67

درک ». دهاوخ  كرد  ار  وا  گرم  هک  هنوگنامه  دیسر ؛ دهاوخ  يو  هب  شايزور  دنکیم -
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 19 - ) 31282 - 68

شاب ». ورهنایم  يزور ، بلط  رد  سپ  دمآ ؛ دهاوخ  تغارس  هب  گرم  يدوز  هب  »
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ( 20 - ) 31283 - 69

دنکیم ». بلط  ار  وا  يزور  دنکن ، بلط  ار  يزور  سک  ره  »
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 21 - ) 31284 - 70

نک ». تحار  نآ  يوجتسج  زا  ار  دوخ  سپ  دیوجیم ؛ ار  وت  تايزور  »
______________________________
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  هرس ] سدق  دیفم  خیش   ] هعنقملا باتک  رد  ( 22 - ) 31285 - 71
. تسوا بلط  هب  هتـسباو  رگید  عون  دنکن و  بلط  ار  نآ  دـنچره  دـسریم ، شبحاص  هب  هنوگ  کی  تسا : هدـش  میـسقت  هنوگود  هب  يزور  »

شیارب شالت  طرـش ]  ] هب هچنآ  دـنکن و  شالت  نآ  يارب  دـنچ  ره  دـیآیم ؛ شیوس  هب  هدـش ، هداد  رارق  هدـنب  يارب  لاـح  ره  رد  هچنآ  سپ 
ياههار هن  هدرک ، لالح  شیارب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـههار  نآ  دـیوجب و  ار  نآ  شدوخ  ياـههار  زا  هک  تسا  راوازـس  تسا ، هدـش  ررقم 

نآ باسح  هب  تماـیق ] رد   ] دوشیم و هتـشاذگ  شايزور  باـسح  هب  دـبای ، تسد  نادـب  دـنک و  بلط  مارح  هار  زا  ار  نآ  رگا  سپ  رگید .
دش ». دهاوخ  یگدیسر 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 23 - ) 31286 - 72
يورهنایم لادتعا و  يزور ]  ] بلط رد  سپ  دوریمن ؛ رتارف  هدش  ررقم  شیارب  هچنآ  زا  سکچیه  هدش و  میـسقت  قزر  قیقحت  هب  مدرم ، يا  »

ندیـسرارف زا  شیپ  سپ  دنکیمن ؛ زواجت  هدش  ررقم  شیارب  هچنآ  زا  سکچیه  رمع  تسا و  دودحم  ناسنا ]  ] رمع قیقحت  هب  و  دینک . هشیپ 
تسا ». هدش  شرامش  لامعا  و  دیباتشب . کین ] لامعا  يوس  هب   ] گرم

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ( 24 - ) 31287 - 73
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اـضاقت رد  يراشفاپ  هک  نادب  تسا و  يدیدج  يزور  زور ، ره  يارب  اریز  نکن ؛ تساوخرد  نارگید ] زا  ، ] يراد ناوت  بات و  هک  ینامز  ات  »
هک دـیاشگ  تیور  هب  يرد  دـنوادخ  ات  نک  هشیپ  يرابدرب  سپ  دراد ؛ یپ  رد  تمحز  جـنر و  دـنکیم و  بلـس  ار  ناسنا ]  ] شزرا هوکش و 

. دشاب ناسآ  نآ  هب  دورو 
یعون « 2  » عاضوا ندـش  ناماسبان  اسب  هچ  سپ  ناسرت ؛ ِيراوتم  ناـسنا ]  ] هب تینما  نیگهودـنا و  ناـسنا ]  ] هب « 1  » يزور تسا  کـیدزن  هچ 

شدوـخ تقو  رد  وـت  اـهنت  هک  نـکن  باتـش  سراـن  ةوـیم  ندـیچ ] رد   ] سپ تـسا . بـتارم  ياراد  اـههرهب  تـسا . دـنوادخ  شور  تـنس و 
ۀمه رد  سپ  تسا . رتهاـگآ  دـنک ، حالـصا  ار  تعاـضوا  نآ  رد  هک  یناـمز  هب  وـت  ةدـننکریبدت  هک  نادـب  یباـی . تسد  نآ  هـب  یناوـتیم ] ]
نیا رد  هک  نکن ، باتش  اهنآ - نامز  ندیسر  زا  شیپ  تیاهزاین - رد  دنک و  حالـصا  ار  تلاح  ات  نک  نانیمطا  وا  یهاوخریخ  هب  تیاهراک 

ددرگیم ». هریچ  وت  رب  يدیمون  دوشیم و  گنت  تبلق  هنیس و  تروص 
، دـش هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هدـنرپ  هس  هک  هدومن ، شرازگ  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 25 - ) 31288 - 74
. دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  اهنآ  زا  رگید  یکی  شرـسمه  دـعب  زور  دـناسر . شاهداوناخ  فرـصم  هب  ار  اهنآ  زا  یکی 

: دومرف ترضح 
. دهدیم يزور  ار  ییادرف  ره  هراومه  دنوادخ  اریز  مدرکن ؛! یهن  دعب  زور  يارب  يزیچ  ندرک  هریخذ  زا  ار  وت  رگم  »

ناسنا يراکهابت  دیازفایمن و  نآ  رب  راگزیهرپ  ناسنا  ياوقت  دسریم . دهاوخب  هک  یشور  ره  هب  ناسنا  هب  تسا و  هدش  نیعم  ررقم و  قزر 
دید ». دهاوخن  شايزور  زا  رتشیب  دَرَِدب ، ار  اههدرپ  ددرگ و  دنمزآ  ناسنا  رگا  دهاکیمن و  نآ  زا  رجاف 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ( 26 - ) 31289 - 75
دینک ». يورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  سپ  دراد ، یببس  یقزر  ره  »

: دومرف هک  هدش  شرازگ  ترضح  نآ  زا  نینچمه  ( 27 - ) 31290 - 76
، هدش هتفرگ  رظن  رد  يو  يارب  هچنآ  رب  شـشالت  هتفرگ و  هدهع  هب  هدرک و  نیعم  ار  اهيزور  دـنوادخ  دـنادیم  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  »

دزادنایم »! تمحز  هب  ار  دوخ  تسا و  رگباتش  دنمزآ و  يزور  بلط  رد  لاح  نیا  اب  دیازفایمن ؛
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکحلا  ررغ  رد  ( 28 - ) 31291 - 77

دیآیمن ». تسد  هب  بلط  ترثک  صرح و  اب  اهيزور  »
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکحلا  ررغ  رد  ( 29 - ) 31292 - 78

دنکیم ». بلط  تسین ، نآ  یپ  رد  هک  ار  یسک  يزور  »
______________________________

دندرکیم هریخذ  بآ  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  یکی  دـسریم  رظن  هب  بساـنم  اـجنیا  رد  هـچنآ  یلو  دراد ؛ ینوگاـنوگ  یناـعم  عنـص » (. » 1)
(. دجنملا  ) يزور یکین و  يانعم  هب  يرگید  و  ( 56 هیاهنلا 3 / )

(. 346 نیرحبلا 2 / عمجم   ) تسا داسف  هب  حالص  زا  تلاح  رییغت  يانعم  هب  رَیِغلا » (. » 2)
 101 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ( 30 - ) 31293 - 79
زا يراددوخاب  دـیآیمن و  تسد  هب  صرح  اب  هدـش ، تباث  هتـشون و  ياـهيزور  دوشیمن و  يریگولج  رَّدـقم  ثداوح  زا  هبلغ ، روز و  اـب  »

دوریمن ». تسد 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 31 - ) 31294 - 80

تسین ». دیما  ان  هک  يورهنایم  تسا و  دیما  ان  هک  يدنمزآ  رایسب  هچ  اریز  دینک ؛ يورهنایم  يزور ]  ] بلط رد  »
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 32 - ) 31295 - 81
يزور امش  هب  دهدیم ، يزور  ار  ناگدنرپ  هک  هنوگنامه  نیقی  هب  تسوا - رب  لکوت  ۀتسیاش  هک  هنوگنآ  دینک - لکوت  ادخ  رب  امش  رگا  »

داد ». دهاوخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 33 - ) 31296 - 82

شاب »! ورهنایم  بسک ، رد  نکم و  يورهدایز  يزور ]  ] بلط رد  زاس و  دازآ  تعانق  اب  نادرگ و  نتورف  اهتعاط  اب  ار  دوخ  سفن  »
: دیامرفیم زین  و  ( 34 - ) 31297 - 83

، اهوزرآ و  سفن ]  ] ِياوه رب  هبلغ  يوقت ، تدش  ماکحتسا و  نیقی ، یتسار  يرادنید ، ندوب  يوق  دوشیم : هدیجنس  ناسنا  نید  زیچ  شش  اب  »
يزور ».]  ] بلط رد  يورهنایم  و  ایند ] هب   ] كدنا ِلیم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  شیوخ  ياهشرافس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدش  تیاور  ( 35 - ) 31298 - 84
رد سپ  یتسه ؛ دوخ  ناینیشیپ  هار  رد  وت  انامه  يور . رتارف  تگرم  نامز  زا  یبای و  تسد  تیاهوزرآ  هب  یناوتیمن ]  ] وت هک  نادب  نیقی  هب  »

بایماک ياهدنیوج  ره  دـماجنایم و  هزیتس  گنج و  هب  هک  یبلط  اسب  هچ  اریز  نک ؛ يورهنایم  بسک  رد  نکم و  يورهدایز  يزور ]  ] بلط
اریز دناشکب ؛ اهوزرآ  اههتـساوخ و  يوس  هب  ار  وت  دـنچ  ره  راد ؛ گرزب  یتسپ  ره  زا  ار  دوخ  سفن  تسین . دـنمزاین  يورهنایم  ره  تسین و 

زج هک  يریخ  رد  دوب . دهاوخن  یهدیم ، تسد  زا  تیوربآ  نید و  زا  هچنآ  ياهب  دشاب - گرزب  هک  مه  ردـق  ره  يروآ - تسد  هب  هچ  ره 
تسین ». ریخ  دیآیمن ، تسد  هب  یتخس  جنر و  اب  زج  هک  یتحار  شیاسآ و  رد  دیآیمن و  تسد  هب  ّرش  هار  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 36 - ) 31299 - 85
بلط رد  مک ] تسد   ] ینکیمن نینچ  رگا  سپ  دـنادرگیم ؛ يور  وـت  زا  هچنآ  زا  نادرگ  يور  ریگب و  دـیآیم ، تیوـس  هب  اـیند  زا  هـچنآ  »

نک ». يورهنایم  ایند ] ]
رد شاـب و  ورهناـیم  نآ  يوجتـسج  رد  نک ، هشیپ  يراـکزیهرپ  يزور  ِبلط  رد  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هـقف  باـتک  رد  ( 37 - ) 31300 - 86
هک يايزور  يرگید  ینآ و  يوجتـسج  رد  وت  هک  يايزور  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  يزور  هک  نادب  و  نکم . يورهدایز  تراک  بسک و 
ّالا ییوجب و  شهار  زا  هک  تسا  لالح  شندروخ  یتروص  رد  اریز  نک ؛ بلط  لالح  هار  زا  سپ  ینکیم ، بلط  هک  ار  نآ  دیوجیم . ار  وت 

يرادن »! يزیرگ  شفرصم  زا  هک  تسوت  يزور  نآ  لاح ] ره  هب   ] و تسا . مارح  نآ  رد  فرصت 
 103 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 38 - ) 31301 - 87
دنادرگ ». هزیکاپ  لالح و  ار  شدمآرد  بسک  هار  دیاب  ددرگ ، باجتسم  شیاعد  هک  دراد  تسود  سک  ره  »

: دومرف هک  دنکیم  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 39 - ) 31302 - 88
دهدب فک  زا  يرابدرب  دنک و  زاربا  ار  شایتیاضران  تیاکش و  دشابن و  یضار  درک ، نیعم  ررقم و  شیارب  دنوادخ  هک  یقزر  هب  سکره  »

، تسا نیگمشخ  تدش  هب  يو  زا  هک  دنکیم  تاقالم  ياهنوگ  هب  ار  دنوادخ  دوریمن و  الاب  شتانسح  یکین و  دراذگن ، ادخ  باسح  هب  و 
دیامن ». هبوت  رگم 

يایند سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 40 - ) 31303 - 89
تاقالم تسا ، نیگمـشخ  وا  رب  تّدـش  هب  هک  یلاحرد  ار  دـنوادخ  دـنک ، بلط  ییامندوخ  یـشورفرخف و  يزودـناتورث ، يارب  ار  لـالح 

درک ». دهاوخ 
دشاب ». مورحم  يوُرهنایم  ره  هک  تسین  نینچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 41 - ) 31304 - 90

دسرب ». نآ  هب  يزور ، بلاط  ره  هک  تسین  نینچ  : » دومرف زین  و  ( 42 - ) 31305 - 91
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: دومرف زین  و  ( 43 - ) 31306 - 92
يوجب ». نآ  زا  ار  تاهرهب  يورهنایم ، اب  سپ  ددرگیم ؛] یسک  ماک  هب  زور  ره  و   ] درادن رارق  تابث و  ایند  »

: دومرف یصخش  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دنکیم  شرازگ  رباج  ( 44 - ) 31307 - 93
لضف بلط  داجیا و  اریز  نکم ؛ هیکت  ریدقت  هب  هدش  میلست  ناسنا  دننامه  و  نکم . بلط  يزور  یگنجیم ، نمشد  اب  هک  هنوگنآ  درم ! يا  »
بذج ار  يزور  لضف و  چیه  يدـنمزآ  دـنکیمن و  رود  ار  یقزر  چـیه  تفع  تسا . تفع  زا  بلط ، رد  يورهنایم  تسا و  تنـس  يزور  و 

تسا ». ناهانگ  مزلتسم  زآ ، يریگراکهب  تسا و  هدش  رّرقم  میسقت و  يزور  اریز  دنکیمن ؛
شدامتعا زا  رتشیب  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  يو  دامتعا  هکنیا  ات  درادن  تقیقح  ياهدنب  نامیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 45 - ) 31308 - 94

دشاب ». تسوا ، دوخ  دزن  هچنآ  هب 
: دیامرفیم زین  و  ( 46 - ) 31309 - 95

تسا ». یفاک  دوش ، هدنسب  نادب  هچنآ  ره  »
: دیامرفیم ومه  ( 47 - ) 31310 - 96

دیاینرب ». نآ  اب  ششوک  اب  دیاین ، تسد  هب  یناسآ  هب  بیصن  هک  ار  نآ  »
: دیامرفیم نینچمه  ( 48 - ) 31311 - 97 « 1»

تسا ». دونشخ  ایند  زا  كدنا  هب  دنک ، گرم  دای  رایسب  هک  ره  »
: دومرف هک  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  ( 49 - ) 31312 - 98

هچنآ اریز  دیروآ ؛ يور  ناتراگدرورپ  يوس  هب  مدرم ، يا  دهد : رـس  ادن  دهدیم ؛ روتـسد  ياهتـشرف  هب  دنوادخ  دیـشروخ ، بورغ  ماگنه  »
. دشاب هدننکمرگرس  رایسب و  هچنآ  زا  تسا  رتهب  دشاب  هدنسب  كدنا و 

يدوبان يارب  دیزاسب و  یناریو  يارب  دییازب ، گرم  يارب  مدآ ، نادنزرف  يا  دهدیم : رـس  ادـن  عولط ، ماگنه  دیـشروخ ، رادهدـهع  ۀتـشرف  و 
دینک ». هتشابنا 

______________________________

ص 432. يدیهش ، داتسا  ۀغالبلا  جهن  ۀمجرت  زا  تسا  ینادرگرب  ترابع ، نیا  (. 1)
 105 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  درِگ  ناناملسم  دحا ، دربن  زا  تشگزاب  ماگنه  : » دیوگیم يردخ  دیعسوبا  ( 50 - ) 31313 - 99
: دومرف دوب ، هدرک  هیکت  یگرزب  تخرد  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دندوب . هدز  هقلح  هلآ 

نیمضت ایند  دروم  رد  ناتيارب  هچنآ  زا  دیروآ و  يور  هدش ، لوحم  امش  هب  ترخآ  حالـصا  ةرابرد  هک  ياهفیظو  ماجنا  يوس  هب  مدرم ، يا 
رد شتاروتـسد ، زا  یچیپرـس  هار  رد  يریگراکهب  اب  هتفای - شرورپ  دنوادخ  ياهتمعن  اب  هک  ار - ناتندـب  ياضعا  دـینادرگ . يور  هدـش ،
يو تعاطا  هب  یکیدزن  هار  رد  ار  دوخ  تمه  دیهد . رارق  ادخ  شزرمآ  هب  یبایتسد  هار  رد  ار  دوخ  لاغتـشا  دیهدن . رارق  وا  مشخ  ضرعم 
زین شايویند  ياههتـساوخ  هب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شايورخا  بیـصن  دزادرپب ، اـیند  زا  شاهرهب  هب  تسخن  سک  ره  دـیراد . فورـصم 

.« دباییم تسد  تساوخیم ، ترخآ  زا  هچنآ  هب  دسریم و  يو  هب  ایند  زا  شاهرهب  دنک ، زاغآ  شايورخا  بیصن  زا  سک  ره  و  دسریمن .
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  نوراه  نب  دمحم  ( 51 - ) 31314 - 100

لالح زا  یمهرد  ندروآ  تسد  هب  ای  مدـمه  يردارب  زا  رتزیزع  يزیچ  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  میاهدـش ؛ تیاور  تناـکاین  زا  اـم  »
. تسین

رد يردارب  ای  لالح  یمهرد  زا  رتتسدگنت  يزیچ  هک  یتسه  ینامز  رد  وت  یلو  تسا  دوجوم  زیزع  دمحموبا ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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تسین ». ادخ  هار 
مارح هب  یتبغریب  دهز ، وت ! رب  ياو  دومرف : ماما  تسیچ ؟ ایند  رد  دهز  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 52 - ) 31315 - 101

ینک ». زیهرپ  شمارح  زا  ات  تسایند 
هب دسر  هچ  ات  دـندرک  اهر  ار  ایند  دـیاوز  نادـنمدرخ  ماشه ، يا  : » دومرف مکح  نب  ماشه  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 53 - ) 31316 - 102

بجاو ». هانگ ، كرت  تسا و  تلیضف  ایند ، كرت  شناهانگ !
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 54 - ) 31317 - 103

[ لیئارزع ینعی   ] ادخ ةدـننکتوعد  ای  دراد : راظتنا  ادـخ  زا  ار  یکین  شاداپ و  ود  زا  یکی  تنایخ ، زا  كاپ  ِناملـسم  صخـش  نینچمه  »... 
هب دوب . دـهاوخ  تفارـش  نید و  لاـم ، هداوناـخ ، ياراد  يو  تروص  نیا  رد  هک  ادـخ  يزور  اـی  تسا  رتهب  شیارب  تسادـخ ، دزن  هچنآ  هک 

دنکیم ». عمج  ود  نآ  نایم  ییاههورگ  يارب  دنوادخ  یهاگ  هک  تسا  ترخآ  تشِک  حلاص ، لمع  ایند و  تشِک  دنزرف ، لام و  قیقحت 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دمحم  نب  میهاربا  ( 55 - ) 31318 - 104

دشخبیمن ». وا  هب  مهرد ]  ] رازه یس  دهاوخب ، ار  ياهدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره  »
: دومرف زین  و 

. دروآیم درگ  ار  نآ  ییاههورگ  يارب  دنوادخ  یهاگ  تخودنین و  لالح  زا  مهرد  رازه  هد  یسک  زگره 
عمج يو  يارب  ار  ترخآ  ایند و  دنوادخ  قیقحت  هب  ددرگ ، قفوم  حلاص  لمع  هب  دوش و  تیانع  یسک  هب  اذغ  توق و  ةزادنا  هب  هک  یماگنه 

تسا ». هدرک 
 107 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  میهاربا  ( 56 - ) 31319 - 105
. دشخبیمن يو  هب  مهرد ]  ] رازه یس  دهاوخب ، ار  ياهدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره  »

: دومرف زین  و 
ناکیدزن هب  هک  یماگنه  درک ، عمج  یهورگ  يارب  ار  ترخآ ] ایند و   ] ود نآ  دنوادخ  قیقحت  هب  تخودنین . لالح  زا  رازه  هد  یسک  زگره 

تسا ». هدرک  عمج  یهورگ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  دنوادخ  قیقحت  هب  دندرگ و  حلاص  لمع  هب  قفوم  دنشخبب و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  ( 57 - ) 31320 - 106 « 1»

. دوشیمن هتشابنا  لالح  زا  رازه  تسیب  تسا . زنک  رازه  هدزاود  تسا . رازه  راهچ  تورث  ّدح ] » ]
تسین ». ام  نایعیش  زا  دشاب ، رازه  دصکی  کلام  سک  ره  تسا و  كاله  دوبان و  رازه  یس  بحاص 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 58 - ) 31321 - 107
دوب ». دهاوخ  شتآ  يوس  هب  شاهشوت  دروآ ، تسد  هب  لالح  ریغ  زا  یلام  سک  ره  »

: دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  : » تشاد نایب  زین  و  ( 59 - ) 31322 - 108
دراو يرد  هچ  زا  ار  يو  هک  مرادـن  كاب  تمایق  زور  رد  زین ]  ] نم دروآ ، گـنچ  هب  مهرد  راـنید و  یهار  هچ  زا  درادـن  كاـب  هک  سک  ره 

مزاس ». شتآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  ( 60 - ) 31323 - 109

ریغ زا  ار  نآ  سکره  دـباییم و  تاجن  دـنک ، هدنـسب  ایند  لالح  هب  سک  ره  سپ  ملع . بلاط  اـیند و  بلاـط  دـنوشیمن : ریـس  دـنمزآ  ود  »
، ددـنب راک  هب  ار  نآ  دزومایب و  شلها  زا  ار  شناد  سک  ره  و  ددرگزاـب . دـنک و  هبوت  هکنآ  رگم  ددرگیم ، دوباـن  دروآ ، تسد  هب  لـالح 

تسا ». نامه  شاهرهب  دیوجب ، ار  ایند  شناد  ۀلیسو  هب  سک  ره  و  دباییم . تاجن 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  يرفعج  مشاهوبا  ( 61 - ) 31324 - 110
تباجا ات  دوش  اعد  اجنآ  رد  دراد  تسود  دـنوادخ  دـناهدش . يراذـگمان  هدـشتمحر »  » هک داد  رارق  ار  ییاـهناکم  نیمز ، رد  دـنوادخ  »

یکی ادخ  دروآ ، تسد  هب  یلام  لالح  ریغ  زا  یـصخش  هک  یماگنه  داد . رارق  هدنریگ  ماقتنا  مان  هب  ییاهناکم  نیمز ، رد  دنوادخ  و  دـنک .
دنک ». هنیزه  نآ  رد  ات  دنادرگیم  هریچ  يو  رب  ار  اهناکم  نآ  زا 

______________________________

. تسین یگتخیرمهب  یگتفشآ و  یعون  زا  یلاخ  ثیدح  نیا  نتم  (. 1)
 109 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  ( 62 - ) 31325 - 111
دنادرگیم ». هریچ  يو  رب  ار  لِگ  بآ و  نامتخاس و  دنوادخ  دروآ ، تسد  هب  مارح  هار  زا  یلام  سک  ره  »

: دومرف درک و  هدهاشم  نادنخ  ار  یصخش  ياهزانج ، عییشت  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 63 - ) 31326 - 112
دینادرگ ». كاپ  ار  شبسک  نتورف و  ار  شسفن  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم ، يا  هدیدرگ . ررقم  نارگید  يارب  گرم  ایوگ  »

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 64 - ) 31327 - 113
رگا دنیبیمن و  تکرب  نآ  رد  دنک ، فرصم  رگا  دریگیمن . شاداپ  دهد - هقدص  نآ  زا  رگا  دروآ - گنچ  هب  یمارح  لام  ياهدنب  هاگره  »

دوب ». دهاوخ  شتآ  يوس  هب  شاهشوت  دراذگ ، یقاب  ار  نآ  گرم  زا  سپ 
: دومرف هک  دنکیم  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یملسا  هدربوبا  ( 65 - ) 31328 - 114

؛ تسا هدرک  هدوسرف  یهار  هچ  رد  ار  نآ  هک  شمسج  زا  دوش : لاؤس  يو  زا  زیچ  راهچ  ةرابرد  ات  درادیمنرب  ماگ  ياهدنب  چیه  تمایق  رد  »
زا تسا و  هدرک  فرـصم  اـجک  رد  هدروآ و  تسد  هب  یهار  هچ  زا  ار  نآ  هک  شلاـم  زا  تسا ؛ هدـنارذگ  زیچ  هچ  رد  ار  نآ  هک  شرمع  زا 

تیب ». لها  ام  یتسود 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 66 - ) 31329 - 115

تسا ». یهانگ ] ره  زا  یلاخ  روربم /[  جح  رازه  داتفه  اب  ربارب  دنوادخ ، دزن  شبحاص ] هب   ] یمارح مهرد  مشش  کی  ندنادرگزاب  نیقی  هب  »
: دومرف هک  هدش  شرازگ  ترضح  نآ  زا  زین  و  ( 67 - ) 31330 - 116

تسا ». بآ  رب  يانب  دننام  : » هدش هتفگ  و  تسا ». رازگیر ] لمر /[  يور  رب  نامتخاس  دننامه  يراوخمارح  اب  تدابع  »
: دومرف ومه  و  ( 68 - ) 31331 - 117

بجاو و لمع  چیه  دنوادخ  دنک ، فرـصم  یمارح  سک  ره  دهدیم : رـس  ادن  سدقملا  تیب  زارف  رب  بش  ره  هک  دراد  ياهتـشرف  دنوادخ  »
دریذپیمن ». يو  زا  ار  یبحتسم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح  ( 69 - ) 31332 - 118
. داد رارق  راشف  تحت  ار  يو  يزور  بلط  يارب  شرسمه  دوب . يدنمزاین  درم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  »

؟ ار مارح  زا  مهرد  رازه  ود  ای  دراد  تسود  رتشیب  ار  لالح  مهرد  ود  ایآ  هک : دش  لاؤس  درم  نآ  زا  باوخ  رد 
! مراد تسود  رتشیب  ار  لالح  مهرد  ود  داد : خساپ  يو 

! تسا ترس  ریز  اهنآ  دش : هتفگ  وا  هب 
دیرخ  یهام  کی  یمهرد  اب  تشادرب و  ار  اهنآ  تفای . شرس  ریز  مهرد  ود  دش ، رادیب  درم  نآ  یتقو 

 111 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
[ راچان . ] دنزن تسد  نآ  هب  هک  درک  دای  دنگوس  دمآ و  شیوس  هب  هنارگشهوکن  ۀفایق  اب  عضو ، نآ  ةدهاشم  اب  شرـسمه  دروآ . هناخ  هب  و 
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تخورف ». مهرد  رازه  لهچ  هب  ار  اهنآ  تفای و  نآ  رد  رهوگ  ود  ناهگان  درک ، هراپ  ار  شمکش  یتقو  تخادرپ . نآ  هب  ًاصخش  درم  نآ 
دازآ هقدص و  چـیه  دـنوادخ  دروآ ، تسد  هب  یمارح  لام  سک  ره  : » تشذـگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ثیدـح  رد 

زا سپ  لاـم  نآ  زا  هچنآ  دـسیونیم و  هاـنگ  شیارب  اـهراک  نـیا  شاداـپ  دادـعت  هـب  دریذـپیمن و  يو  زا  ار  ياهرمع  جـح و  هدرب و  ندرک 
دوب ». دهاوخ  شتآ  يوس  هب  يو  ۀشوت  دنامب ، یقاب  شگرم 

. تسا ثحب  اب  بسانم  باب ، نآ  ثیداحا  ریاس  « 1»
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 47 و 56  ثیداحا  رد  و 

«2 .« » یهدن رارق  مارح  ِفرظ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تمکش  قح  و  : » تشذگ باب ) نیمه  ثیدح 1   ) زا تباث  ثیدح  رد  و 
، دهاوخب شناگدنب  زا  سک  ره  هب  هک  تسا  يزور  زا  يدیاوز  ادخ  يارب  : » تشذـگ ج 18 ) باب 77 ، ثیدح 32 ،  ) ینوکس ثیدح  رد  و 

«3 .« » دشخبیم
. تسا هدمآ  مارح  زا  يرود  دمآرد و  ندرک  هزیکاپ  موزل  رب  یبلاطم  اعد ، ياهباب  زا  باب 24  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  و 

هک هنوگنامه  دبای ؛ تسد  يو  هب  ات  دنکیم  لابند  ار  وا  دنک ، رارف  شايزور  زا  امـش  زا  کی  ره  رگا  : » دمآ دـهاوخ  مزارم  ثیدـح  رد  و 
«4 .« » دریگب ار  وا  ات  دنکیم  شلابند  دنک ، رارف  شگرم  زا  رگا 

نآ كرت  ندرمش و  مک  تهارک  كدنا و  بلط  يزور و  بلط  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 4 

زا يزور  بلط  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  درب ، ماـن  ار  يو  هک  یـصخش  زا  لاـضف  نبا  ( 1 - ) 31333 - 119
یـضار و ایند  زا  هک  دشاب  يدنمزآ  ناسنا  بلط  زا  رتمک  تسا و  هدومن  هابت  ار  دوخ  يایند  هک  دشاب  یـسک  بسک  زا  رتشیب  دـیاب  وت  بناج 
[ زین  ] هدـب و رارق  عبط  تعاـنم  اـب  راوگرزب و  ِفـصنم  ناـسنا  ۀـبتر  رد  روآ و  دورف  هلحرم  نیا  زا  ار  دوـخ  سفن  تسا . هدرک  داـمتعا  نآ  هب 
دش و هدیشخب  لام  ناشیا  هب  هک  یناسک  قیقحت ، هب  نک . بسک  ار  یگدنز  تایرورض  ربب و  الاب  فیعـض  ِتسـس  ناسنا  ۀبترم  زا  ار  تسفن 

دنرادن ». لام  دندرواین ، ياج  هب  ار  نآ  رکش 
______________________________

ثیدح 4. جح ، بوجو  ياهباب  زا  باب 10  (. 1)
ثیدح 1. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 56  (. 2)

ثیدح 32. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 77  (. 3)
ثیدح 1. تلاکو ، ياهباب  زا  باب 6  (. 4)

 113 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف یصخش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور  ( 2 - ) 31334 - 120

اریز نکن ؛ راذگاو  ریدقت  هب  ار  نآ  میلست ، ناسنا  دننام  دنکیم و  داهج  دنمزوریپ  رگراکیپ  هک  شوکن  هنوگنآ  يزور  بلط  رد  درم ، يا  »
یلـضف چیه  صرح ، دنکیمن و  يریگولج  یقزر  چیه  زا  تفع  تسا . تفع  زا  بلط  رد  يورهنایم  تسا و  تنـس  زا  نتفر  يزور  لابند  هب 
تسا ». ناهانگ  ییوجیپ  صرح ، نتفرگ  راک  هب  تسا و  هدنریگربرد  گرم  هدش و  ررقم  میسقت و  يزور  اریز  دروآیمن ؛ لابند  هب  ار 

زا يزور  داجیا  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدـش ؛ شرازگ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  ثیدـح  نیا  ریظن  صیحمتلا  باـتک  رد 
. تسا هدماین  نآ  رد  تسا ،» هدنریگربرد  گرم  : » ۀلمج و  تسا » تنس 

: دومرف هک  هدومن  شرازگ  نانمؤم  ریما  زا  یشایع  ریسفت  رد  ( 3 - ) 31335 - 121
وت يزور  رگا  سپ  تسا . هدوبن  ترمع  زا  تفر ، تتسد  زا  رگا  هک  نکن ؛ تزور  فرـص  ار  دوخ  شالت  تّمه و  نیرتشیب  مدآ ، دنزرف  يا  »
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توق و زا  شیب  هچ  ره  نادب  دـناسریم . ار  تقزر  دـنوادخ  یبای ، روضح  نآ  رد  وت  هک  ار  يزور  ره  هک  یتسرد  هب  تشاداو ، مامتها  هب  ار 
ینالوط و ار  تباسح  تمایق  رد  دـنکیم و  دایز  ار  وت  تمحز  جـنر و  اـیند  رد  هک  دوب  یهاوخ  نارگید  رادهنازخ  يرآ ، تسد  هب  تیاذـغ 

ارچ نک ؛ هیهت  ياهشوت  شیپاشیپ  تداعم  يارب  شاب و  دنمتداعـس  یناگدنز  رد  تتورث  لام و  اب  سپ  دیامنیم . يرادربهرهب  نآ  زا  تثراو 
تسا ». خزود  ای  تشهب  هاگرارق ، تمایق و  هاگهدعو ، تسا و  زارد  رود و  رفس ، هک 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامیلس  نب  هللادبع  ( 4 - ) 31336 - 122
یـشیدناهراچ و شالت و  راک و  اب  دننادب  دنریگ و  دنپ  نآ  زا  نادنمـشیدنا  ات  داد  رارق  هدرتسگ  عیـسو و  ار  ناقمحا  يزور  لاعتم  دنوادخ  »

تسا ». ینتفایانتسد  تسایند ، رد  هچنآ  همانرب ،
. تسا هدمآ  لقع » «، » یشیدنا هراچ   » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  قباس  ثیدح  ریظن  ( 5 - ) 31337 - 123

: تفگ شدنزرف  هب  شیاهشرافس  رد  نامقل  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 6 - ) 31338 - 124
زا هلحرم  هس  رد  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زا  دیاب  تسا ، كدنا  قزر  بلط  رد  ششالت  جنر و  هاتوک و  شنیقی  هک  سک  نآ  مزیزع ، رـسپ  يا  »

[ زین  ] مراهچ ۀـلحرم  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنادب  دریگ و  دـنپ  داد ، يزور  يزیرهماـنرب  یـشیدناهراچ و  بسک و  شـالت و  نودـب  شتقلخ 
. داد دهاوخ  يزور 

. داد يزور  ار  وا  هلحرم  نیا  رد  دنوادخ  درازآیمن - ار  وا  یمرگ  يدرس و  چیه  هک  تلزنم  اب  عیفر و  هاگرارق  ردام - محر  تسخن ؛ ۀلحرم 

. داد شرورپ  ار  وا  ورین ، فرص  كرحت و  نودب  هک  تخاس  يراج  ار  ییاذغ  يو  يارب  شردام  ریش  زا  درک و  جراخ  اجنآ  زا  ار  وا  هاگنآ 
 115 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار يو  يزور  ناشنادنزرف ، هب  تبسن  نانآ  يوس  زا  ینابرهم  تفأر و  اب  شردام  ردپ و  جنرتسد  زا  دنوادخ  دش ، هتفرگ  ریـش  زا  هک  هاگنآ 
. داد رارق 

روـما هب  يو  شنیب  . ] دـش گـنت  يو  رب  رما  ناـمز  نیا  رد  دـش . ناور  شیوـخ  يارب  يزور ]  ] بسک یپ  رد  دـش و  غلاـب  لـقاع و  هکنیا  اـت 
رقف سرت  زا  شاهداوناخ  دوخ و  رب  درک و  راکنا  شلاوما  رد  ار  نارگید  قوقح  درب و ، اوران  ياهنامگ  شراگدرورپ  هب  و  دیدرگ ] دودحم 

تفرگ ». تخس  یتسدگنت  و 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 31339 - 125

، دشاب تسـس  شاهشقن  ناوتان و  یـشیدناهراچ  رد  دنچره  هدـنب  دـینادب  دیرامـش و  ناسآ  ار  تالکـشم  دـینادب و  کیدزن  دوخ  رب  ار  رود  »
هچنآ رب  دـشاب ، دـنمورین  شاهشقن  اناوت و  یـشیدناهراچ  رد  دـنچ  ره  دوشیمن و  هدرک  نیعم  ررقم و  شیارب  دـنوادخ  هچنآ  شهاـک  ببس 

دوشیمن ». هدوزفا  زگره  هدرک ، نیعم  ررقم و  شیارب  دنوادخ 
: دومرفیم ار  نخس  نیا  رایسب  نانمؤم  ریما  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 8 - ) 31340 - 126

، دبای ینوزف  شتمحز ) جنر و   ) شاهلیح رکم و  ددرگ و  گرزب  يو  یـشیدناهراچ  دریگ و  تدش  ياهدنب  شالت  دنچره  دـینادب ، نیقی  هب  »
هدنب یشیدناهراچ  یمک  یناوتان و  و  دریگ . یـشیپ  هدرک ، نیعم  ررقم و  يو  يارب  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  زا  هک  هدادن  رارق  شیارب  دنوادخ 

. ددرگیمن هدش ، ررقم  شیارب  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  هب  يو  ندیسر  رد  رییغت  ببس 
ةزادـنا هب  تقامح  رطاخ  هب  دریگیمن و  هشوت  اـمرخ  ۀتـسه  فاکـش  ةزادـنا  هب  تراـهم  یکریز و  لـیلد  هب  سکچـیه  قیقحت  هب  مدرم ، يا 
نیرتشیب زا  هدرب و  دوس  ددـنب ، راـک  هب  ار  نآ  دـشاب و  هاـگآ  بلطم  نیا  زا  هک  یـسک  دـهدیمن . تسد  زا  ار  يزیچ  اـمرخ  هتـسه  فاـکش 

، ياهتفایتمعن هب  یکین  اسب  دـنیب . نایز  يریگرد  نیرتشیب  اب  هارمه  دـنک ، كرت  لمع  رد  دـنادب و  هک  سک  نآ  تسا و  دـنمهرهب  شیاسآ 
. دوشیم هدامآ  هتخاس و  وا  يارب  يزور  هک  مدرم ] رظن  زا   ] یلفاغ اسب  يو و  يورارف  تسا  یماد 

، هتخاس يراج  شربمایپ  ناـبز  رب  دـنوادخ  هچنآ  رد  وش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  نک ، مک  تباتـش  زا  هاـکب ، تشـالت  زا  رگـشالت ! يا  سپ 
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هک تسا ، ظوفحم ] حول  میکح /[  رکذ  رد  بجاو  خسار و  روما  زا  نادنمدرخ و  نانخس  زا  اریز  دینک ؛ ظفح  ار  نخس  تفه  نیا  شیدنیب .
: دنکیمن رادید  یتسود  اب  ار  ادخ  اهنآ  قیرط  زا  سکچیه 

 117 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دـهدیم ماـجنا  وا  ریغ  هک  يرما  هب  رارقا  دوـخ ، يدوباـن  ياـهب  هب  يزوـتهنیک  ياـضرا  تسا ، هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  رد  ادـخ  هب  كرش 
شورفرخف و ياتسدوخ  دهدیمن ، ماجنا  هچنآ  هب  مدرم  شیاتـس  زا  ینامداش  مدرم ، دزن  رد  ندش  راگتـسر  روظنم  هب  نید  رد  تعدب  راهظا 

ناشمامتها نانز  تسا . ناشمکـش  هب  نایاپراهچ  مامتها  تسا ، زواجت  هب  ناگدـنرد  مامتها  مدرم ، يا  ریقحت . غورد و  یگرزب و  بحاص و 
دهد ». رارق  نانآ  زا  ار  امش  ام و  دنوادخ  دنتسه . ناسرت  زوسلد ، نانمؤم  تسا و  نادرم  هب 

: دومرف شنارای  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هتابن  نب  غبصا  ( 9 - ) 31341 - 127
رکذ رد  هچنآ  زا  شیب  دنوادخ  دشاب ، قیقد  يوق و  شیاههشقن  دیدش و  شبلط  گرزب و  ياهدنب  یـشیدناهراچ  دـنچ  ره  دـینادب ، نیقی  هب  »

. تسا هدادن  رارق  شیارب  هدرک ، نیعم  ررقم و  ظوفحم ] حول  میکح /[ 
. دیسر دهاوخ  شعفانم  هب  هکنآ  رب  نوزفا  تسا ؛ مدرم  نیرتهدوسآ  دنک ، كرد  ار  نآ  دسانشب و  ار  هتکن  نیا  سک  ره  سپ 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتس  دید و  دهاوخ  نایز  تسا و  مدرم  نیرتریگرد  نآ ، ةدننکكرت  و 

يا سپ  ددرگیم . هدامآ  هتخاس و  شیارب  هک  مدرم  دزن  يراتفرگ  اسب  هچ  و  وا ، يورارف  تسا  یماد  تمعن  هک  یتمعن  زا  دـنمهرهب  اـسب  هچ 
لمع هنوگره  تسادـخ و  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ارچ  روآ ؛ دای  هب  ار  تداعم  ربق و  هاکب و  تباتـش  زا  نامب و  یقاب  تشـالت  رب  هدـنونش ،

دیریگیم ». شاداپ  دینک ،
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  زین  و  ( 10 - ) 31342 - 128

رکذ رد  هچنآ  زا  شیب  دنوادخ  دشاب ، مکحم  يوق و  شاهشقن  نوزفا و  شلبلط  گرزب و  ياهدنب  یـشیدناهراچ  دـنچ  ره  دـینادب ، نیقی  هب  »
 ]/ میکح رکذ  رد  هچنآ  هب  ندیـسر  زا  ار  شاهراچیب  ناوتان و  ةدنب  تسا و  هدادـن  رارق  شیارب  هدرک ، نیعم  ررقم و  ظوفحم ] حول  میکح /[ 

. تسا هدرکن  يریگولج  هدرک ، ررقم  شیارب  ظوفحم ] حول 
. تسا نایز  رد  مدرم و  نیرتریگرد  نآ ، ةدننکكرت  و  تسا . دنمهرهب  مدرم و  نیرتهدوسآ  نآ ، هب  ةدننک  لمع  هتکن و  نیا  زا  هاگآ 

هدامآ هتخاس و  شیارب  يراتفرگ  ۀلیـسو  هب  روما  هک  یئالتبم  درف  اـسب  هچ  و  شیورارف ؛ تسا  یماد  تمعن ، هک  یتمعن  زا  دـنمهرهب  اـسب  هچ 
. دوشیم

تسیاب ». تسا  يزور  ياهتنم  رد  هاکب و  تباتش  زا  ازفیب و  تساپس  رب  هدنونش ، يا  سپ 
: دومرف هک  هدش  شرازگ  ترضح  نآ  زا  نینچمه  ( 11 - ) 31343 - 129

ریدقت تسا و  ورهنایم  بلط ، رد  هک  یسک  اسب  هچ  و  تسا . هدش  هتفرگ  تخـس  يو  رب  دزادنایم و  تمحز  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  اسب  هچ  »
دنکیم ». کمک  يو  هب 

 119 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 31344 - 130

ایند زا  هچنآ  دیآیم و  تغارـس  هب  یناوتان  رد  تسوت ، عفن  هب  هک  ایند  زا  هچنآ  سپ  تسا . یـسک  ماک  هب  زور  ره  لوحت و  رییغت و  رد  ایند  »
. تسا شیاسآ  رد  شندب  دـنک ، دـیما  عطق  هتفر  تسد  زا  هچنآ  زا  سک  ره  يزاس . رود  ار  نآ  یناوتیمن  تناوت  ورین و  اب  تسوت ، نایز  هب 

ددرگیم ». نشور  شمشچ  دشاب ، دونشخ  دهد  شايزور  دنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره 
: دومرف هیفنح  دمحم  شدنزرف  هب  دوخ  شرافس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 13 - ) 31345 - 131

ار وـت  هـک  یقزر  ییوـجیم و  ار  نآ  هـک  یقزر  تـسا : هنوـگود  رب  يزور  مزیزع ، رـسپ  يا  اـهوزرآ ! رب  هـیکت  زا  زیهرپـب  مزیزع ، رـسپ  يا  »
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، تسا نآ  رد  هچنآ  زور  ره  ازفین . تزور  هودنا  رب  ار  دوخ  لاس  هودنا  سپ  دیآیم . تغارس  هب  نآ  يورن ، شغارـس  هب  وت  رگا  دیوجیم و 
ترمع زا  لاس  رگا  دشخبیم و  نیعم  رّرقم و  هزات  ِيزور  ار  وت  نآ  زور  ره  دنوادخ  انامه  تسوت ، رمع  زا  لاس  رگا  تسا . هدنسب  وت  يارب 

چیه دریگیمن و  یـشیپ  وـت  رب  تايزور  هب  ياهدـنیوج  چـیه  نادـب  يروـخیم ! هودـنا  مغ و  تسین ، وـت  ِنآ  زا  هچنآ  رب  ارچ  سپ  تـسین ،
. دوشیمن ناهنپ  وت  زا  هدش ، ردقم  تیارب  هچنآ  دوشیمن و  هریچ  وت  رب  نآ  هب  تبسن  يدنمورین 

وا اب  ریدقت  ورهنایم و  بلط ، رد  هک  یناسنا  هدش و  هتفرگ  گنت  وا  رب  يزور  هک  يدرک  هدهاشم  ار  ییاشوک  شکتمحز و  ناسنا  رایسب  هچ 
یتسین ». نئمطم  ادرف  هب  ندیسر  زا  وت  تسوت و  يارب  زورما  تسا . شوغآمه  یتسین  اب  زیچ  همه  تسا . هدرک  يراکمه 

هب نآ  يورن ، شغارـس  هب  وت  رگا  و  : » ۀلمج ات  هغالبلا و  جـهن  رد  دوشیمن ،» ناهنپ  وت  زا  هدـش  ردـقم  تیارب  هچنآ  : » ۀـلمج ات  ثیدـح  نیا 
. تسا هدمآ  زین  دئاوفلا  زنک  رد  دیآیم ،» تغارس 

: دیامرفیم هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ( 14 - ) 31346 - 132
ار وا  گرم  دــیوجب ، ار  اـیند  هـک  ره  سپ  ینآ . یپ  رد  وـت  هـک  يا  يزور  تسوـت و  لاــبند  هـب  هـک  يايزور  تـسا : هنوـگ  ود  رب  يزور  »

تخادرپ لـماک  روط  هب  ار  شايزور  اـت  دزادرپیم  شیوجتـسج  هب  اـیند  دـیوجب ، ار  ترخآ  هک  ره  دـنک و  شنوریب  اـیند  زا  اـت  دـیوجیم 
دیامن ».

: دومرف مکح  نب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 15 - ) 31347 - 133
ترخآ بولطم و  مه  تسا و  بلاط  مه  ایند  هک  دـننادیم  نانآ  اریز  دـنراد ؛ لیامت  ترخآ  هب  دـندهاز و  اـیند  رد  نادـنمدرخ  ماـشه ، يا  »

لماـک روـط  هب  ار  شايزور  اـت  دزادرپیم ، شیوجتـسج  هب  اـیند  دـیوجب ، ار  ترخآ  سک  ره  سپ  بوـلطم . مه  تسا و  بلاـط  مـه  زین ] ]
. دنک تفایرد 

. دزاس هابت  ار  شترخآ  ایند و  دیآ و  شغارس  هب  گرم  ات  دزادرپیم  وا  يوجتسج  هب  ترخآ  دیوجب ، ار  ایند  سک  ره  و 
دنوادـخ زا  عرـضت  لاح  اب  سپ  تسا ، ناهاوخ  ار  نید  رد  تمالـس  تداسح و  زا  بلق  شیاسآ  لام  نودـب  ِيزاینیب  سک  ره  ماـشه ، يا 

ار يو  هچنآ  هب  سک  ره  دزرویم و  تعانق  دنکیم ، شتیافک  هچنآ  هب  دنک  لقعت  سک  ره  سپ  دنک . لماک  ار  شلقع  ات  دنک  تساوخرد 
.« دنکیمن كرد  ار  يزاینیب  زگره  دزرون ، تعانق  تسا  یفاک  شیارب  هچنآ  هب  سک  ره  دوشیم و  زاینیب  دزرو ، تعانق  دنکیم  تیافک 

 121 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ( 16 - ) 31348 - 134

دش ». دهاوخ  دونشخ  يو  زا  كدنا  لمع  هب  دنوادخ  دوش ، دونشخ  كدنا  يزور  هب  سک  ره  »
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 17 - ) 31349 - 135

ینکیم و عمج  یـسک  هچ  يارب  ینادیمن  وت  هک  ارچ  نکن ؛ هتـشابنا  تورث  لاـم و  زروـن ، عـمط  یگدـنز  رد  راذـگاو ، ار  اـیند  رب  صرح  »
. یهدیم ناج  رگید  ياج  ای  تدوخ  نیمزرس  رد  ینادیمن 

عناق هک  سک  ره  تسا ، زاینیب  دزرو و  عمط  هک  سک  ره  تسا ، دنمزاین  درادن . يدوس  ناسنا  شالت  هدش و  نیعم  میـسقت و  يزور ، انامه 
دشاب ».

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 31350 - 136
شدنمـشیدنا نید  رد  دـنادرگیم ، شمزالم  ار  تعانق  دـنکیم ، ماـهلا  يو  هب  ار  شتعاـطا  درادـب ، تسود  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  هاـگ  ره  »

دنوادخ هاگ  ره  و  دناشوپیم . ار  دوخ  تفع  اب  دنکیم و  هدنـسب  دنکیم ، شتیافک  هچنآ  هب  سپ  دنکیم . شدنمورین  نیقی  اب  دـیامنیم و 
هب دنکیم و  ماهلا  يو  هب  ار  شیایند  دهدیم ، شرتسگ  شیارب  ار  نآ  دـنادرگیم ، يو  بوبحم  ار  تورث  لام و  دراد ، نمـشد  ار  ياهدـنب 
هب دهدیم و  شرتسگ  ار  یهابت  داسف و  ددرگیم ، راوس  یـشکرس  دانع و  بکرم  رب  سپ  دـنکیم . شراذـگاو  شیاهوزرآ  سفن و  ياوه 
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درادیم ». اور  متس  ناگدنب 
: دیسرپ هیآ  نیا  ریسفت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 19 - ) 31351 - 137

ماما دهدیم . يزور  ار  يو  دنکیمن ، نامگ  هک  ییاج  زا  دهدیم و  رارق  شیارب  تفرنورب  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  »
دنکیم ».] نینچ   ] شیایند رد  دومرف :

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 20 - ) 31352 - 138
ار وا  نامه  دراذگاو ، ار  كدنا  يزور  سک  ره  و   ) دناشکیم رایـسب  يزور  يروآدرگ  هب  ار  وا  نامه  دیوجب ، ار  كدـنا  يزور  سک  ره  »

دناشکیم ». ناوارف  يزور  نداد  تسد  زا  هب 
: دیوگیم ماسب  نب  نسح  ( 21 - ) 31353 - 139

. دومن تساوخرد  هّلغ  رانید  کی  یـصخش  هک  دوب  نتفر  ةدامآ  هدرک و  رهم  ار  شلوپ  ۀـسیک  هتـسب و  ار  شاهزاـغم  ِرد  راـمع ، نب  قاحـسا  »
. داد يو  هب  تابوبح  رانید  کی  دوشگ و  ار  هزاغم  ِرد  قاحسا 

ار دوخ  وت  و   ] دروآیم سنج  مهرد  نویلیم ]  ] رازه رازه  وت  يارب  یتشک  قاحـسا ، يا  هراچیب ! يا  متفگ : يو  هب  دـیوگیم : ماسب  نب  نسح 
[! ینکیم يرانید  کی  ۀلماعم  مرگرس 

؟ متسه دنمزآ  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  داد : خساپ  رامع  نب  قاحسا 
. دوشیم مورحم  رایسب  يزور  زا  درامشب ، زیچان  ار  كدنا  يزور  سک  ره  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

يوشیم ». مورحم  ناوارف  يزور  زا  هک  رامشن  زیچان  ار  كدنا  يزور  قاحسا ، يا  دومرف : درک و  ور  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
 123 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیوگیم لاّمج  نیسح  ( 22 - ) 31354 - 140
درک تساوخرد  يو  زا  دـمآ و  شغارـس  هب  يدرم  هک  دوب ، نتفر  هدامآ  هتـسب و  ار  شاهسیک  وا  دوب . رـضاح  رامع  نب  قاحـسا  دزن  يزور  »

. تفرگ ار  شرانید  داد و  يو  هب  مهرد  دنچ  دوشگ ، ار  شاهسیک  ِرد  قاحسا  دنک . هضواعم  رانید  اب  ار  مهرد  دنچ 
؟ تسا ردقچ  رانید  نیا  دوس  هللا ! ناحبس  متفگ : يو  هب  دیوگیم : لامج  نیسح 

ره دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکلب  مدادن ، ماجنا  رانید  یفاضا  شزرا  دوس و  لیلد  هب  ار  راک  نیا  نم  داد : خساپ  قاحسا 
دوشیم ». مورحم  ناوارف  يزور ]  ] زا درامش ، زیچان  ار  كدنا  يزور  سک 

هک یـصخش  دوشن  تسدـیهت  زگره  تسا ، یگدـنز  زا  یمین  ریدـقت  : » دومرف هک  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  موـصعم  نخـس  هرارز  ثیدـح  رد 
دنک ». هشیپ  يورهنایم 

ندرمـش کچوک  یتسدیهت و  راهظا  دنکیم ، رود  ار  يزور  هک  یناهانگ  زا  : » دومرف هک  تشذگ  موصعم  نخـس  دلاخوبا  ثیدـح  رد  « 1»
«2 .« » تساهتمعن

. ددرگ هظحالم  سفن ، داهج  ياهباب  زا  باب 47 و 49  نینچمه 
. دنکیمن يریگولج  نآ  زا  لیمیب  يدنیآشوخان  دروآیمن و  لابند  هب  يزور  دنمزآ ، صرح  نیقی  هب  : » تسا هدـمآ  نانـس  نبا  ثیدـح  رد 

گرم هک  هنوگناـمه  دیـسر ؛ دـهاوخ  يو  هب  يزور  گرم  زا  شیپ  دزیرگیم - گرم  زا  هک  هنوـگنآ  دزیرگب - شايزور  زا  یـسک  رگا 
«3 .« » تفرگ دهاوخ  رب  رد  ار  يو 

سک ره  دریذپیم و  يو  زا  ار  كدنا  لمع  دنوادخ  دشاب ، دونـشخ  يزور  زا  كدنا  هب  سک  ره  : » تسا هدمآ  رمع  نب  دـمحا  ثیدـح  رد 
نآ نامرد  ایند و  درد  هب  ار  يو  دـنوادخ  ددرگیم و  دـنمهرهب  شاهداوناخ  دـباییم و  شهاک  شاهنیزه  دـشاب ، دونـشخ  لالح  زا  زیچان  هب 

«4 .« » دربیم شنوریب  مالسلا  راد  يوس  هب  تمالس  هب  دنادرگیم و  هاگآ 
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ددرگیم ». دونشخ  يو  زیچان  لمع  زا  دنوادخ  دشاب ، دونشخ  يزور  كدنا  هب  سک  ره  و  : » تشذگ مثیه  ثیدح  رد 
. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  يزور  بلط  ياهباب  زا  يزور ، بلط  رد  يورهنایم  باب 3  ثیداحا  رد  و 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هنیزه  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 20  يزور و  هب  دایز  مامتها  ۀهارک  باب 10  ثیداحا  رد  و 
رامشن ». کچوک  ار  یکشخ  رت و  راخ و  چیه  نک و  عمج  مزیه  ور و  نوریب  : » دمآ دهاوخ  یثیدح  رد  و 

______________________________

ثیدح 29. جح ، لیاضف  ياهباب  زا  باب 7  (. 1)
ثیدح 26. سفن ، داهج  ياهباب  زا  باب 12  (. 2)
ثیدح 53. سفن ، داهج  ياهباب  زا  باب 58  (. 3)

ثیدح 77. سفن ، اب  داهج  ياهباب  زا  باب 60  (. 4)
125 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ایند يارب  ترخآ  كرت  زاوج  مدع  تسا و  ترخآ  ندیسر  يارب  هک  ایند  كرت  زاوج  مدع  باب 5 

: دومرف مالسلا  هیلع  موصعم  ( 1 - ) 31355 - 141
دیوگ ». كرت  دوخ  يایند  يارب  ار  شترخآ  دوخ و  ترخآ  يارب  ار  شیایند  سک  ره  تسین  ام  زا  »

ایند مکرـسپ ، يا  : » دومرف شدنزرف  هب  نامقل  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیمحلا  دـبع  نب  میهاربا  ( 2 - ) 31356 - 142
دناهدش »....  قرغ  نآ  رد  یناوارف  ياهلسن  هک  تسا  ییایرد 

مدرم رابرـس  ات  نکن  كرت  ار  نآ  دـنز و  نایز  تترخآ  هب  هک  وشن  دراو  نآ  رد  ياهنوگ  هب  رادرب و  تیافک  ةزادـنا  هب  ایند  زا  مکرـسپ ، يا 
يوش ».

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ( 3 - ) 31357 - 143
دیسر ». دهاوخ  ارف  تگرم  ادرف  ایوگ  هک  نک  راک  هنوگنآ  تترخآ  يارب  يراد و  نادواج  یگدنز  ایوگ  هک  نک  راک  تیایند  يارب  »

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ثیدح  نیا 
: دومرفیم هراومه  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ( 4 - ) 31358 - 144

تسا ». ترخآ  يارب  يروای  بوخ  هچ  ایند  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صفح  ( 5 - ) 31359 - 145

زارد يزیچ  هب  تسد  وـت  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  اـیند  جرخ  تسا . راوـشد  تخـس و  ود  ره  تـسا ، مزـال  ترخآ  اـیند و  يارب  هـچنآ  ۀـیهت  »
یناراـی وـت  هک  تسا ، لکـشم  لـیلد  نیا  هب  ترخآ  جرخ  ۀـیهت  تسا و  هتخادـنا  تسد  نآ  رب  وـت  زا  شیپ  يراـکهبت  هکنآ  رگم  ینکیمن 

دننک ». تايرای  هار  نیا  رد  هک  یباییمن 
. تسا هدش  شرازگ  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ثیدح  نیا 

 127 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 6 - ) 31360 - 146

دشخبیمن ». يویند  لمع  اب  ار  ترخآ  یلو  دشخبیم ؛ يورخا  لمع  اب  ار  ایند  دنوادخ  نیقی ، هب  »
. درکیم تلالد  يویند ، ياهراک  يارب  دوخ  نامز  زا  زامن  ریخأت  زاوج  مدع  رب  هچنآ  تشذگ  رتشیپ 

. دمآ دهاوخ  عوضوم  نیا  اب  بسانتم  تسا ، بحتسم  رجات  يارب  هچنآ  ياهباب  زا  باب 18  باوبا و  نیمه  زا  باب 17 و 23  رد  زین  و  « 1»
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دراذگیم ثرا  ار  رقف  هچنآ  دیازفایم و  ار  يزور  هچنآ  مهف  باسح و  نودب  يزور  هب  دیما  يزور و  بلط  يارب  اعد  باب 6 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 2  » هد يزور  اههدروآرف  زا  ار  شلها  هد و  رارق  ینما  رهش  ار  نیمزرس ]  ] نیا اراگدرورپ !

«. 3  » نک ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  نک و  اطع  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  رد  ام ! راگدرورپ  يا 
وت بناج  زا  ياهناشن  ام و  رخآ  لوا و  يارب  يدیع  ات  تسرف  ورف  نامـسآ  زا  ییاذغ  ام  رب  ام ! راگدرورپ  ایادخ ، تفگ : میرم  دنزرف  یـسیع 

«. 4  » یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  هد  يزور  ار  ام  دشاب و 
. مدرک نکاس  وت  مرتحم  ۀناخ  دزن  تشکیب ، نابایب  رد  ار  دوخ  لسن  نم  انامه  اراگدرورپ ،

ساپـس هک  دـشاب  هد ، يزور  اههدروآرف  زا  ار  نانآ  نک و  قاتـشم  نانآ  هب  ار  مدرم  زا  ییاهبلق  سپ  دـنراد ، اپ  هب  ار  زامن  اـت  اراـگدرورپ !
«. 5  » دنرازگ

«. 6  » دییوگ ساپس  يو  يارب  دینک و  شتسرپ  ار  وا  دییوجب و  يزور  ادخ  دزن  زا 
«. 7  » دهدیم يزور  نامگیب  ییاج  زا  ار  وا  دهدیم و  رارق  شیارب  تفرنورب  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره 

، نک اطع  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  رد  اراگدرورپ ، ۀیآ : ریسفت  رد  ( 1 - ) 31361 - 147
______________________________

. نآ تلیضف  زامن و  بوجو  ياهباب  زا  باب 4  ج 4 ، (. 1)
.126 هرقب 2 / (. 2)
.201 هرقب 2 / (. 3)

.114 هدئام 5 / (. 4)
.37 میهاربا 14 / (. 5)

.17 توبکنع 29 / (. 6)
.3 قالط 65 / (. 7)

 129 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حلاص  نب  لیمج 

تسا ».] دوصقم   ] ایند رد  وکین  قالخا  شاعم و  و  عیسو ) يزور   ) ترخآ و رد  تشهب  دنوادخ و  يدونشخ  »
. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  اب  نوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

، دـنوادخ يدونـشخ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هیآ  ناـمه  ریـسفت  رد  یلعالادـبع  زین  و  ( 2 - ) 31362 - 148
تسا ».] دوصقم   ] تشهب ترخآ  رد  وکین و  ینیشنمه  شاعم و  یگدنز و  رد  هافر  تعسو و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قدص  ماما  زا  ینوکس  ( 3 - ) 31363 - 149
شاهرابرد نابز  اب  هدرکن ، زارد  شیوس  هب  تسد  هتـشادن ، رب  نآ  لیـصحت  يارب  یماگ  هک  دـنک  تیانع  یقزر  یـسک  هب  دـنوادخ  هاـگره  »

رد دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  صخـش  نیا  هدادن ، رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هدرکن و  مکحم  نت  رب  یـسابل  نآ  بلط  رد  هتفگن ، نخس 
: دیامرفیم نآرق 

شايزور دربیمن  نامُگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دهدیم و  رارق  شیارب  اهانگنت ] زا   ] زیرگ هار  دنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  سک  ره  و 
«. دهدیم
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. تسا هتفرن  ترفاسم  ای  هدشن  هدامآ  ینعی  هدرکن » مکحم  نت  رب  سابل  »
. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  ریظن 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرس  نب  یلع  ( 4 - ) 31364 - 150
شايزور ندیسر  هار  هدنب  هاگ  ره  نیقی  هب  اریز  داد ؛ رارق  دننکیمن ، نامگ  هک  ییاههار  زا  ار  نانمؤم  يزور  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - »

دنکیم ». اعد  رایسب  دنادن ، ار 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 

اریز »...  دنادیمن ؛ هک  ییاج  زا  رگم  دهد  يزور  ار  ياهدنب  هکنیا  زا  دنکیم  يراددوخ  دنوادخ  »
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  ۀمادا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 31365 - 151
دننکیمن ». نامگ  هک  دهد  رارق  ییاههار  زا  ار  نانمؤم  يزور  هکنآ  رگم  دنکیم  يراددوخ  دنوادخ  »

 131 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیسح  ( 6 - ) 31366 - 152
؛ دسریم هدش  نیعم  ردقم و  شیارب  هک  ياهزادنا  هب  سک  ره  هب  درابیم و  نیمز  رب  نامسآ  زا  ناراب  ياههرطق  دادعت  هب  يزور  قیقحت ، هب  »

دینک ». تساوخرد  ار  شیاهششخب  دنوادخ  زا  سپ  دراد ، نآ  رب  نوزفا  ییاهششخب  لضف و  دنوادخ  یلو 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیذه  نبا  ( 7 - ) 31367 - 153

دنوادخ درکن . میسقت  یـسک  نایم  دراذگ و  یقاب  ار  یناوارف  ياهشـشخب  درک و  میـسقت  شناگدنب  نایم  ار  اهيزور  دنوادخ  قیقحت ، هب  »
دینک ». تساوخرد  ار  شیاهششخب  لضف و  دنوادخ  زا  دیامرفیم : هناگی 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 31368 - 154
دوشیم ». ریقف  دنکن ، تساوخرد  ادخ  لضف  زا  سک  ره  »
: تسا نینچ  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  ياهاعد  زا  و 

ایند ترخآ و  ياـهزاین ]  ] هب هدـنناسر  كاـپ ، لـالح ، عیـسو ، يزور  وـت  رترب  ناوارف و  هدرتـسگ ، شـشخب  لـضف و  زا  نـم  اـنامه  ایادـخ ، »
ّبیط و كاـپ و  يزور  هدرتـسگ و  لـضف  زا  زج  یـسک  زا  تنم  نودـب  دزیرورف . یپردیپ  ییاراوگ  یناـسآ و  هب  هک  منکیم ، تساوـخرد 
زا منکیم و  تساوخرد  تتمعنرپ  تسد  زا  منکیم و  تساوخرد  وـت  شـشخب  زا  يزاـس . زاـینیب  ارم  نآ  ۀلیـسو  هب  اـت  تتردـق  زا  لـالح 

تساناوت ». زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  رایتخا  رد  یکین  ریخ و  هک  یسک  يا  منکیم ، تساوخرد  وت  یهاوخریخ 
: دومرف نم  هب  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  مردپ - هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 9 - ) 31369 - 155

: ناوخب هبترم  هس  ار  اعد  نیا  حبص  زامن  دهشت  زا  سپ  يورب ، تیاهزاین  يزور و  لابند  هب  دوز  حبص  يراد  میمصت  هک  یماگنه  »
شـشخب لضف و  زا  سپ  مدرک ، تکرح  وت  شـشخب  لضف و  تساوخرد  يارب  باـتفآ  زا  شیپ  يداد ، ناـمرف  نم  هب  هک  هنوگنآ  ایادـخ ! »

امرف ». تیانع  یتسردنت  یهدیم  يزور  نم  هب  هچنآ  رد  هزیکاپ و  لالح و  يزور  هد ؛ يزور  نم  هب  دوخ 
: مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يزور  بلط  ياعد  ( 10 - ) 31370 - 156

دمحم نادناخ  دمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  تسا ، گرزب  وت  رب  شقح  هک  یسک  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ ! ایادخ ، ایادخ ، »
، ياهدرک مورحم  اهنآ  زا  ارم  هک  ار  ییاهيزور  مدنب و  راک  هب  ياهتخومآ ، نم  هب  تدوخ  زا  یسانشقح  ةرابرد  هچنآ  ات  ینک  قفوم  ارم  و 

ییاشگب ». نم  رب 
: يزور بلط  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ياعد  ( 11 - ) 31371 - 157
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رگا نادرگ . کیدزن  تسا ، رود  رگا  نک . راکشآ  ار  نآ  تسا ، نیمز  رد  رگا  روآ . دورف  ار  نآ  تسا ، نامـسآ  رد  نم  يزور  رگا  ایادخ ! »
هب ِندـش  كاله  ناهانگ و  زا  هد و  تکرب  نم  يارب  نآ  رد  سپ  ياهدرک ، تیانع  نم  هب  ار  نآ  رگا  نک . اطع  نم  هب  ار  نآ  تسا ، کیدزن 

نادرگ »! رود  نآ  ۀلیسو 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 12 - ) 31372 - 158

زا ياهکت  اـی  وهآ  تسوپ  رب  ار  اـعد  نیا  ددرگ و  هتـسب  يو  رب  شاـعم  يوجتـسج  ياـههار  دوـش و  هتفرگ  گـنت  وا  رب  شايزور  سک  ره  »
هک  یسابل  زا  ییاج  رد  ای  دزیوایب  دوخ  هب  دسیونب و  يرگید  تسوپ 
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نامگ هک  ییاههار  زا  ار  شاعم  يوجتـسج  ياهرد  دنارتسگیم و  وا  رب  ار  شايزور  دنوادخ  دنادرگن ، ادج  دوخ  زا  دهد و  رارق  دشوپیم 

: دیاشگیم يو  رب  دربیمن ،
لآ دـمحم و  رب  ایادـخ ، درادـن ! ار  یتسدـگنت  رقف و  لمحت  يورین  يراتفرگ و  رب  يرابدرب  یتخـس و  تقاط  ینالف  دـنزرف  ینـالف  ایادـخ ، »

شیوخ شـشخب  لضف و  زا  ریگم . گـنت  وا  رب  ار  تاهدرتسگ  قزر  رادـن . زاـب  ینـالف  دـنزرف  ینـالف  زا  ار  تايزور  تسرف . دورد  دـمحم 
. رادن زاب  ار  وا  تگرزب  تمسق  زا  زاسن . شمورحم 

، دوشیم شلاح  هتشذگ و  روما  هب  یشخبناماس  ببـس  هچنآ  هب  نتخادرپ  زا  ددرگ و  زجاع  نآ  زا  ات  راذگناو  شدوخ  هب  تقلخ و  هب  ار  وا 
رگا اریز  نک ؛ رظن  يو  هب  اهراک  ۀـمه  رد  وش و  رادهدـهع  دوخ  ار  شتیافک  شخب . ناماس  ار  شعاضوا  ییاهنت  هب  دوخ  هکلب  دوش . ناوتان 

. دنناسریمن دوس  وا  هب  يراذگاو ، تقلخ  هب  ار  وا  وت 
وا زا  رگا  دنـشخبیم و  يو  هب  یکدنا  زیچان و  رایـسب  زیچ  دنـشخبب ، يو  هب  رگا  دننکیم و  شمورحم  ینارب ، شنادنواشیوخ  يوس  هب  رگا 

. دنايزرولخب ۀتسیاش  نانآ  دنزرو ، لخب  رگا  دنرادیم و  زاب  وا  زا  ناوارف  دنراد ، زاب 
هچنآ هب  دنمزاین  تسوت و  ةراچیب  تخـس  وا  اریز  نکن ! اهر  ار  وا  نک و  زاینیب  شیوخ  شـشخب  لضف و  زا  ار  ینالف  دـنزرف  ینالف  ایادـخ !

. یتسه وا  هب  ياناد  هاگآ و  وا و  زا  زاینیب  وت  تسوت و  رایتخا  رد 
زیچ ره  يارب  دـنوادخ  ًاـمتح  دـناسریم . دـصقم  هب  ار  شراـک  دـنوادخ  هتبلا  تسا . سب  ار  وا  ادـخ  سپ  دـنک  لـکوت  ادـخ  رب  سک  ره  و 

. تسا هداد  رارق  ياهزادنا 
زا  ] تفرنورب هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  تسا و  يرگید  یناسآ  یتخس ، نامه  اب  انامه  تسا . یناسآ  یتخـس ، اب  انامه 

. دهدیم يزور  دربیمن  نامگ  هک  یئاج  زا  ار  وا  دهدیم و  رارق  شیارب  اهانگنت ]
: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم  ( 13 - ) 31373 - 159

، مدوب مدرم  بوبحم  مدـیدرگ . رامیب  مدوب ، ملاس  مدـش . تسدـیهت  مدوب و  دـنمتورث  زاـینیب و  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  »
ۀمه مدوب ، نامداش  لاحـشوخ و  مدش . نیگنـس  ناشياهبلق  رب  دندرکیمن ، یتحاران  ساسحا  نم  زا  مدرم  متفرگ . رارق  نانآ  مشخ  دروم 

مزادرپیم يزور  يوجتـسج  هب  زور  لوط  مامت  رد  تسا . هدـیدرگ  گنت  نم  رب  شايرواـنهپ  ۀـمه  اـب  نیمز  تفرگارف . ارم  اههودـنا  مغ و 
. تسا هدیدرگ  كاپ  يزور  رتفد  زا  نم  مان  ایوگ  مباییمن . ییاذغ  توق و  یلو 

: ناوخب تسا ، شیاشگ  ياعد  هک  ار  اعد  نیا  نادرگ و  صلاخ  ار  تناهن  نک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. دناهدنام ماکان  وت - هب  يوزرآ ]  ] زج دنلب - ياهوزرآ  ایادخ ! نابرهم ، هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب 

. تسا هدش  دودسم  وت - يوس  هب  زج  اههشیدـنا - هار  وت . رب  دامتعا  هیکت و  زج  تسا ، هدـش  یـشالتم  مه  زا  اهتمه  اهمیمـصت و  هاگهیکت 
هاگهانپ يا  ناگدشتساوخرد . نیرتهدنـشخب  يا  و  نادنمزاین ]  ] ِدوصقم نیرتراوگرزب  يا  یهاگهانپ . وت  اهنت  تسا و  دیما  وت  هب  اهنت  سپ 

یـسک نیرتکیدزن  وت  منادیم  هکنیا  زج  مباـییمن  يرگتعافـش  تدزن  متخیرگ و  وت  يوس  هب  تشپ  رب  هاـنگ  ياـهراب  اـب  اـهنت  ناـیرارف ،

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندنموزرآ تسوا ، دزن  هچنآ  هب  ناقاتشم  دنربیم و  هانپ  يو  هب  ناگراچیب  دنراد و  دیما  يو  هب  ناگدنیوج  هک  یتسه 
هب هک  ار  ییاهتمعن  يروآدای  شرامـش و  درک . ایوگ  دوخ  شیاتـس  هب  ار  نابز  تفاکـش و  شیوخ  تفرعم  هب  ار  اههشیدنا  هک  یـسک  يا 

. نادرگن هریچ  ماهشیدـنا  رب  ار  هودـنا  مغ و  شنادـناخ . دـمحم و  رب  تسرف  دورد  داد . رارق  شقح  يادا  زا  یفاک  درک ، ینازرا  شناگدـنب 
. هدم رارق  میاهراک  يامنهار  ار  لطاب 
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تباجا هب  دناوخ  ار  ادخ  اعد  نیا  اب  صلاخ  تین  اب  درم  نآ  یتقو  یکین . رادهدهع  يا  اشگب ! میارب  ار  ترخآ ) و   ) ایند ریخ  هب ] ندیسر  هار  ]

دیسر ». شتالاح ] نیرتهب  هب   ] وکین
: دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 14 - ) 31374 - 160

، رتخد ياراد  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  يو  هب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  نیشن  نابایب  يدرم  »
. تسا تخس  ام  رب  یگدنز  متسه و  هدازرهاوخ  هدازردارب و  يرسپ ، يرتخد و  ةون  رهاوخ ، ردارب ، رسپ ،

دهد ». يزور ]  ] تعسو ام  هب  دنوادخ  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  دینادیم  تحلصم  رگا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  سپ 
مرکا ربمایپ  تشاداو . دوخ  رب  محرت  يزوسلد و  هب  ار  ناناملـسم  دومن و  ار  تساوخرد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هیرگ  اب  درم  نآ 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
باتک رد  اهنیا  ۀمه  دسانـشیم . ار  اهنآ  یگدنز  لحم  هاگرارق و  دنوادخ  تسادخ و  رب  شايزور  هکنآ  رگم  تسین ، ياهدـنبنج  چـیه 

. تسا ینشور 
يو رب  ناور  بآ  دـننامه  دـنوادخ  دـنک ، نیمأـت  هتفرگ - هدـهع  هب  دـنوادخ  ار  ناـشيزور  هک  ییاـهناهد - نیا  سک  ره  دومرف : هاـگنآ 

. دنتفگ نیمآ »  » ناناملسم درک و  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  ناوارف . لباقم  رد  ناوارف  مک و  لباقم  رد  مک  درابب -
. درک لاؤس  شایگدنز  عضو  زا  دوب ، هدید  رمع  نامز  رد  ار  درم  نآ  هک  یناسک  زا  یکی  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دوب ». هتفرگ  رارق  دنوادخ  تیانع  فطل و  دروم  هک  دوب  یناسک  نیرتدنمتورث  نیرتهب و  زا  یکی  درم  نآ  تفگ : يو 
. درک تیاکش  هوکش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  شايزور  یمک  زا  يدرف  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  ( 15 - ) 31375 - 161

: دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
تفای ». شرتسگ  شايزور  درک و  لمع  روتسد  نیا  هب  درم  نآ  درابب . وت  رب  يزور  هتسویپ  ات  شاب  وضو  تراهط و  اب  هراومه  »

: دنکیم تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالس  هللادبع  ( 16 - ) 31376 - 162
يزور اـیند  زا  درواـین ، تـسد  هـب  ار  یقحاـن  لاـم  دوـشن و  دراو  ناـنز  رب  رایــسب  اـههناخ  رد  دریگب و  وـضو  یثَدَـح  ره  زا  سپ  سک  ره  »

دوشیم ». هداد  باسحیب 
: دنکیم تیاور  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مساق  نب  هللادبع  ( 17 - ) 31377 - 163

يارب شتآ  ندروآ  ةزیگنا  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  اریز  يراودیما ؛ هچنآ  هب  تبـسن  شاب  رتراودیما  يرادـن ، دـیما  هچنآ  هب  »
. دـیدرگ ناملـسم  نامیلـس  هارمه  تـفر و  نوریب  ابـس  ۀـکلم  تشگزاـب . ربماـیپ  تـفگ و  نخـس  يو  اـب  دـنوادخ  سپ  تـفر ، شاهداوناـخ 

دنتشگزاب ». نمؤم  یلو  دنتفر  نوریب  نوعرف  يدنلبرس  تزع و  ةزیگنا  هب  نوعرف  نارگوداج 
 137 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلیمجوبا  ( 18 - ) 31378 - 164
رد سپ  تفر ، شرسمه  يارب  شتآ  ندروآ  ةزیگنا  هب  یـسوم  هک  ارچ  شاب ؛ رتراودیما  يراد ، دیما  هچنآ  هب  تبـسن  يرادن ، دیما  هچنآ  رب  »

تشگزاب ». نانآ  يوس  هب  دوب ، لسرم  ربمایپ  هک  یلاح 
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رد مهد  هدعو  وت  هب  هنوگچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هدب ! هدعو  نم  هب  : » تفگ مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یـصخش  ( 19 - ) 31379 - 165
مراد »! دیما  نآ  هب  هچنآ  ات  مرتراودیما  مرادن ، دیما  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح 

يو زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  یـصخش  هـک  متـشاد  روـضح  نـم  : » دـیوگیم دـیزی  نـب  رمع  ( 20 - ) 31380 - 166
[ دننک باضخ  نآ  اب  هک  یهایگ  رطِخ /[  يرادقم  تسا  رارق  یلو  میرادن  يزیچ  زورما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . کمک ]  ] تساوخرد

لوق نم  هب  تفگ : درم  نآ  میـشخبیم . وت  هب  دسریم و  شورف  هب  اهنآ  دهاوخب ، ادخ  رگا  دـسرب . ام  يارب  یـشیارآ ] ناهایگ  همـسو /[  و 
! هدب

مراودیما »! نادب  هچنآ  هب  تبسن  مرتراودیما  مرادن ، دیما  هچنآ  هب  نم  هکنآ  لاح  مهد و  لوق  وت  هب  هنوگچ  دومرف : ماما 
: دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارد  نب  لیمج  ( 21 - ) 31381 - 167

دوشگ ». شیور  رب  يرتهب  ِرد  هکنآ  رگم  تسبن ، ینمؤم  رب  ار  يزور  زا  يرد  زگره  دنوادخ  »
: دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 22 - ) 31382 - 168

يو هب  ات  دـیاشگب  ار  نآ  يرگید  هار  زا  هکنآ  رگم  دـنکیمن  دودـسم  ار  نآ  زگره  دـسریم ، ناـنمؤم  هب  یهار  زا  هک  ار  یقزر  دـنوادخ  »
دشابن ». يو  زا  قزر  نآ  وا  باسح  رد  دنچ  ره  دسرب -

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ( 23 - ) 31383 - 169
. دیآیم ورف  شايزور  نآ  زا  هک  دراد  يرد  دوریم و  الاب  شلمع  نآ  زا  هک  دراد ، يرد  ینمؤم  ره  »

تلهم زا  دنتـسیرگن و  نیمز  نامـسآ و  نانآ  رب  سپ  دـنوادخ : نخـس  ریـسفت ]  ] تسا نیا  دـنیرگیم و  شیارب  ود  نآ  دریمب ، يو  رگا  سپ 
«. دندوبن ناگدش  هداد 

یتسدگنت رقف و  ببـس  هک  درمـشرب  ار  دراوم  نیا  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  نانمؤم  ریما  زا  هقالع  نب  دیعـس  ( 24 - ) 31384 - 170
: تسا

تخرد ءافرط /[  بوچ  اب  ندرک  لالخ  - 4 تبانج ؛ لاح  رد  ندروخ  - 3 مامح ؛ رد  ندرک  راردا  - 2 هناخ ؛ رد  توبکنع  رات  ندرک  اهر  - 1
ندیباوخ - 10 صرح ؛ ندرک  راکشآ  - 9 انز ؛ - 8 غورد ؛ دنگوس  - 7 هناخ ؛ رد  هبورکاخ  نتشاذگ  یقاب  - 6 ندرک ؛ هناش  هداتسیا  - 5 زگ ؛]

-14 نادـنواشیوخ ؛ اب  طابترا  عطق  - 13 یگدنز ؛ رد  ندرکن  يریگهزادـنا  - 12 باتفآ ؛ زا  شیپ  ندـیباوخ  - 11 اشع ؛ برغم و  زامن  ناـیم 
. بش رد  ادگ  ندنادرگزاب  - 16 انغ ؛ هب  نداد  شوگ  دایز  - 15 غورد ؛ هب  تداع 

 139 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دنتفگ نارای  منکن  ناتهاگآ  دیازفایم ، يزور  رب  هچنآ  هب  نیا  زا  سپ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

. مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يا  دییامرفب 
: درمشرب هنوگنیا  ار  يزور  ياههدنیازفا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

يرای و - 5 هناخ ؛ لباقم  ندرک  وراج  - 4 ناشیوخ ؛ اب  طابترا  - 3 رصع ؛ حبـص و  زامن  زا  سپ  بیقعت  - 2 زامن ؛ ود  ناـیم  ندرک  عمج  - 1
خساپ - 10 نتفگ ؛ قح  نخس  - 9 تناما ؛ يادا  - 8 ندرک ؛ رافغتسا  - 7 نتفر ؛ يزور  لابند  هب  دوز  حبـص  - 6 ینید ؛ ناردارب  اب  يراوخمغ 
تمعن ناـسنا  هب  هک  یـسک   ] مـعنم زا  يرازگـساپس  - 13 زآ ؛ و  صرح  كرت  - 12 حارتـسم ؛ رد  نـتفگن  نخـس  - 11 وـگناذا ؛ هب  نداد 

. دزیریم هرفس  زا  هک  اذغ  ياههزیر  ندروخ  - 16 ندروخ ؛ اذغ  زا  شیپ  وضو  - 15 غورد ؛ دنگوس  زا  زیهرپ  - 14 دهدیم ؛]
رود يو  زا  ار  يراتفرگ  الب و  عون  داتفه  دنوادخ  دیوگ ، حیبست  ار  دـنوادخ  هبترم  یـس  زور  ره  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

تسا ». یتسدگنت  اهنآ  نیرتکچوک  هک  دنکیم ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 25 - ) 31385 - 171

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


نتـسشن تباـنج ، لاـح  رد  ندروـخ  راردا ، عـفد  يارب  نتـساخرب  باوـختخر  زا  هنهرب  اـهنآ  نیتـسخن  دراد : یپ  رد  رقف  تلـصخ ، تـسیب  »
، سابل ۀلیسو  هب  بش و  رد  هناخ  ندرک  وراج  رد ، ۀناتـسآ  رد  نتـسشن  زایپ ، ریـس و  ندنازوس  نان ، ياههزیر  هب  تناها  اذغ ، ماگنه  اهتسد 

فرظ فورظ ، اههساک و  نتـسشن  نیتسآ ، هلوح و  لامتـسد و  اب  ندب  ةدـش  هتـسش  ياضعا  ندرک  كاپ  حارتسم ، رد  ندـب  ياضعا  نتـسش 
هب دوز  حبص  دجـسم ، زا  نتفر  نوریب  باتـشاب  زامن ، ندرمـش  کبـس  هناخ ، رد  توبکنع  ياهرات  كرت  نتـشاذگ ، شوپرـس  نودب  ار  بآ 
اب ندـب و  رب  سابل  نتخود  ییوگغورد ، نادـنزرف ، رب  ندرک  تنعل  ارقف ، زا  نان  ندـیرخ  بش ، ماگنه  نآ  زا  تشگزاب  ریخأت  نتفر و  رازاـب 

غارچ ». ندرک  شوماخ  توف 
: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  ( 26 - ) 31386 - 172

، باتفآ زا  شیپ  ندـیباوخ  اشع ، برغم و  زامن  ناـیم  ندـیباوخ  ءاـفرط ، بوچ  اـب  لـالخ  اـهربق ، يور  ندروخ  اذـغ  ماـمح ، رد  راردا  عفد  »
دنگوس ندرک ، هناش  هداتـسیا  یگدـنز ، يریگهزادـنا  كرت  ییوگغورد ، رب  تداع  انغ ، هب  داـیز  نداد  شوگ  بش ، رد  ادـگ  ندـنادرگزاب 
نانمؤم ریما  يا  دییامرفب ، : » دنتفگ نارای  منکن ؟ نایب  امـش  يارب  ار  يزور  ياههدـنیازفا  ایآ  دومرف : هاگنآ  ناشیوخ . اب  طابترا  عطق  غورد ،

، تناما لامعتـسا  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  درمـشرب  ریخأت  میدقت و  اب  تشذـگ ، ثیدح 23  رد  هچنآ  ریظن  ترضح  سپـس  مالـسلا » هیلع 
. تسا هدمآ  تناما  يادا 

 141 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدزا  دمحم  نب  رکب  ( 27 - ) 31387 - 173

دوشیم ». مورحم  يزور  زا  دریگیم و  هانگ  رب  میمصت  نمؤم  نیقی ، هب  »
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 28 - ) 31388 - 174

دروآیم ». لابند  هب  يزور  هک  ارچ  دینک ؛ رافغتسا  رایسب  »
ار ام  هکنآ  رگم  درکن ، یظفاحادخ  ام  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زگره  : » دنیوگیم رامع  قاحـسا  الع و  نب  ییحی  ( 29 - ) 31389 - 175

: دومرفیم دومن و  شرافس  تلصخ  ود  هب 
تسا ». يزور  دیلک  ود ، نیا  اریز  راکهبت ؛ راکوکین و  هب  تناما  ندنادرگزاب  ییوگتسار و  هب  داب  امش  رب 

«. 1 « » تساهرهش رد  ترفاسم  زا  رترثؤم  يزور  بسک  رد  زامن  بیقعت  : » تشذگ مالسلا  هیلع  موصعم  نخس  نیا  دیلو ، ثیدح  رد 
زا زج  ار  يزور  ایآ  دنک ...  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شناتسد  تفای ، نایاپ  شزامن  امش  زا  یکی  هاگ  ره  : » تسا هدمآ  ریـصبوبا  ثیدح  رد 

؟» 2 « » تسا نامسآ  تسا ، هداد  هدعو  دنوادخ  هچنآ  يزور و  لحم  هک  یلاح  رد  دنک ، بلط  رگید  ییاج  زا  شدوخ  لحم 
. تسا هدمآ  ام  ثحب  اب  بسانم  بلاطم  بیقعت ، ثیداحا  زا  يرایسب  رد 

«. 3 « » دیازفایم يزور  رب  تاکز  : » تسا هدمآ  رباج  ثیدح  رد 
«. 4 « » دیازفایم يزور  رب  نداد  اذغ  : » هکنیا رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  ياهلمج  دیرب ، صفح و  ثیدح  رد 

، ناهانگ باکترا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هچنآ  تشذـگ ، سفن » اب  داهج  ياهباب  زا  ناهانگ » زا  بانتجا  بوجو   » باب 10 ثیداحا  رد 
. تسا يزور  عنام 

«5 .« » ددرگیم هدوزفا  شايزور  رب  دشاب ، وکین  شتین  سک  ره  : » هک تشذگ  نخس  نیا  لقیص ، ثیدح  رد 
______________________________

ثیدح 15. بیقعت ، ياهباب  زا  باب 1  ج 6  (. 1)
ثیدح 1. بیقعت ، ياهباب  زا  باب 3  ج 6  (. 2)

ثیدح 15. تاکز ، تلیضف  ياهباب  زا  باب 2  ج ص  (. 3)
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ثیدح 13 و 14. تسا ، دکوم  ناشبابجتسا  هک  یلام  قوقح  ياهباب  زا  باب 33  ج ص  (. 4)
ثیدح 9. سفن ، اب  داهج  ياهباب  زا  باب 38  ج 9 ص  (. 5)

 143 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رب تشون : خـساپ  رد  ترـضح  نآ  متـشون . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  ياهماـن  دروم  نیا  رد  دـش . ناـماسبان  معاـضوا  : » دـیوگیم ورمع  وبا 

! نک تموادم  هموق » یلا  ًاحون  انلسرا  انا   » ةروس توالت 
همان مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رگید  راب  دـشن . لـصاح  مایگدـنز  رد  يرییغت  یلو  مدرک  توـالت  ار  هروس  نآ  لاـسکی  نم  دـیوگیم : ورمعوبا 
حون ةروس  لاسکی  تدم  هب  يو  روتسد  ساسا  رب  هک  متفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مداد و  ربخ  ترـضح  نآ  هب  مناماسبان  عاضوا  زا  متـشون و 

. دشن لصاح  مایگدنز  رد  يرییغت  یلو  مدرک  توالت  ار 
: تشون نم  ۀمان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. ورب هانلزنا » انا   » هروس توالت  غارس  هب  نآ  زا  دعب  دیدرگ ، لماک  وت  لاسکی  تدم 
«. 1 « » درک ادا  ار  مضرق  داتسرف و  نم  لابند  هب  دواد  یبا  نبا  هک  تشذگ  یکدنا  مدرک ، لمع  روتسد  نیا  هب  دیوگیم  ورمعوبا 

. دراد دوجو  ثحب  دروم  عوضوم  اب  بسانم  اعد ، ياهباب  زا  باب 1 و 2 و 3 و 32  ثیداحا  رد  و 
«. 2 « » دبای تعسو  تقزر  ات  نک  رافغتسا  سپ  درک ، ریخأت  وت  رب  يزور  هاگ  ره  : » تسا هدمآ  لیمک  ثیدح  رد 

زا ار  رقف  دنوادخ  دیوگب ؛ هللااب » الا  ةوق  لوح و ال  ال   » رایسب سپ  دروآ ، راشف  يو  رب  یتسدگنت  سک  ره  : » تسا هدمآ  ینوکـس  ثیدح  رد 
«. 3 « » دنکیم رود  وا 

هک دـهد  رارق  یهار  زا  ار  ناراگزیهرپ  يزور  هکنیا  رگم  هدرک  يراددوخ  دـنوادخ  : » دـمآ دـهاوخ  دمـصلا  دـبع  نب  میهاربا  ثیدـح  رد 
«4 .« » دنربیمن نامگ 

«5 .« » دینک تساوخرد  تیفاع  ایند و  رد  يزاینیب  دنوادخ  زا  دمآ ...« : دهاوخ  یلعالادبع  ثیدح  رد 
. دمآ دهاوخ  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  لحم  عوضوم  رب  هچنآ  نید ، باوبا  زا  باب 26  ثیداحا  رد  و 

تسا هدش  هنامیپ  ِماعط  رد  تکرب ، باب 7 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  صفح  ( 1 - ) 31390 - 176
تسا ». هدش  هنامیپ  ماعط  رد  تکرب  اریز  دیجنسب ؛]  ] دینک هنامیپ  ار  ناتیکاروخ  داوم  »

______________________________

ثیدح 221. نآرق ، ياههروس  لیاضف  ياهباب  زا  باب 22  ج ص  (. 1)
ثیدح 8. رکذ ، ياهباب  زا  باب 15  ج ص  (. 2)

ثیدح 13. رکذ ، ياهباب  زا  باب 39  ج ص  (. 3)
ثیدح 1. نآ ، بابسا  يزور و  بلط  ياهباب  زا  باب 10  ج ص  (. 4)

ثیدح 2. قافنا ، ياهباب  زا  باب 17  ج ص  (. 5)
 145 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بوقعی  نب  سنوی  ( 2 - ) 31391 - 177
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوشیم . مامت  تعرس  هب  ناشییاذغ  داوم  هک  دندرک  تیاکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یهورگ  »

؟ دینکیم هدافتسا  شجنس  نودب  ای  دیجنسیم ]  ] دینکیم هنامیپ  ار  اهنآ  ایآ  دینکیم ]؟ فرصم  ار  اهنآ  هنوگچ  : ] دیسرپ نانآ  زا  هلآ 
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! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مینکیم ، هدافتسا  شجنس  نودب  دنتفگ : نانآ 
دراد ». يرتشیب  تکرب  نآ  اریز  دینکن ؛) هدافتسا  شجنس  نودب  و   ) دینک هنامیپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف عمسم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 31392 - 178
هنامیپ هدیجنس و  هک  تسا  يزیچ  رد  تکرب  اریز  دنک ؛ هنامیپ  ار  ییاذغ  داوم  اذغ ، نتخپ  ماگنه  هدب  روتسد  ترازگتمدخ  هب  راّیـسوبا ! يا  »

.« دوش

ار بسک  طاسب  دـیامن و  وراج  بآ و  ار  شلباقم  دـیاشگب و  ار  شرد  دـهد و  صاصتخا  يزور  بلط  يارب  ار  یناکم  هک  تسا  یـسک  ره  رب  باب 8 
دنارتسگب

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  ( 1 - ) 31393 - 179
؟ دراد هدهع  رب  ياهفیظو  هچ  يزور  بلط  رد  ناسنا  »

تاهفیظو هب  ًامتح  يدرتسگ ، ار  تبـسک  لیاسو  يدوشگ و  ار  تاهزاغم ]  ] ِرد هک  یماـگنه  ریدـس )! يا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ياهدرک ». لمع 

: تفگ رایط  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 31394 - 180
؟ يزاسیم يزیچ  هچ  يراد ؟ لاغتشا  يراک  هچ  هب  »

! مراکیب تفگ : رایط 
. نارتسگب اجنآ  رد  ار  یلغـش ]  ] طاسب نک و  وراـج  بآ و  ار  شلباـقم  نک ، هداـمآ  هزاـغم ] ناونع  هب   ] ار یکقاـتا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. ياهدرک لمع  يزور ] بلط  ةرابرد   ] تاهفیظو هب  يدرک ، نینچ  هک  یماگنه 
دیسر ». مايزور  مدرک و  لمع  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  هب  دیوگیم : رایط 

 147 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم رایط  هرامعوبا  ( 3 - ) 31395 - 181

؟] منک هچ   ] مراولایع تفر و  تسد  زا  متورث 
دوخ راذـگب و  بسانم ] ياج  رد   ] ار تیوزارت  نارتسگب و  ار  تراک  طاسب  نک ، زاب  ار  تاهزاغم  ِرد  یتشگزاب ، هفوک  هب  یتقو  دومرف : ماـما 

! هدب رارق  تراگدرورپ  يزور  ضرعم  رد  ار 
ار شراک  طاسب  داد و  رارق  ار  شیوزارت  دوشگ ، ار  شاهزاغم  ِرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد  ساـسا  رب  تشگزاـب ، هفوک  هب  یتقو  هراـمعوبا 

. تشادن شورف  دیرخ و  يارب  ییالاک  تراجت و  يارب  ياهیامرس  چیه  هکارچ  دندش ؛ هدزتفگش  يو  راک  نیا  زا  اههیاسمه  درک . نهپ 
شیارب هیسن  یسابل  هرامعوبا  رخب ! نم  يارب  یسابل  تفگ : درک و  هعجارم  يو  هب  یصخش  دوشگ ، ار  شاهزاغم  ِرد  هرامعوبا  هکنآ  زا  سپ 

لوپ درک و  یتساوخرد  نینچ  يرگید  صخـش  نآ  زا  سپ  دنام . یقاب  شتـسد  رد  لوپ  نآ  تفرگ . ار  شلوپ  داد و  لیوحت  يو  هب  دـیرخ ،
. تفرگ رارق  هرامعوبا  رایتخا  رد  زین  نآ 

رگید لاسکی  ار  شتمیق  يرخب و  نم  زا  ار  نآ  يرـضاح  ایآ  مراد ، ناتک  هقاط  کی  نم  تفگ : يو  هب  درک و  هعجارم  يرگید  درف  هاـگنآ 
؟ ینک تخادرپ 

رازاب لها  زا  يرگید  صخـش  درم ، نآ  نتفر  زا  سپ  تفرگ . لیوحت  دـیرخ و  يو  زا  هلاسکی  ار  هچراپ  درک و  یگداـمآ  راـهظا  هراـمعوبا 
. دریگب لـیوحت  ًادـقن  ار  شتمیق  دـشورفب و  وا  هب  ار  شفـصن  درک  تساوـخرد  هراـمعوبا  زا  داـتفا ، یناـتک  ۀـچراپ  نآ  هـب  شمـشچ  یتـقو 

راک نآ  اب  دوب و  شراـیتخا  رد  لاـسکی  اـت  لوپ  نآ  تفرگ . ار  شلوپ  تخورف و  وا  هب  ار  یناـتک  ۀـچراپ  ۀـقاط  فصن  تفریذـپ ، هراـمعوبا 
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. درکیم
، دنمتورث يرجات  هب  تفرگ و  قنور  شراک  ات  درک  سابل  تسد  ود  تسدکی و  شورف  دـیرخ و  هب  عورـش  لوپ  نآ  اب  هرامعوبا  سپ  نآ  زا 

دش ». لیدبت  دنموربآ  فورعم و 
: دیوگیم جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 4 - ) 31396 - 182

هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیدرگ . ناماسبان  شعاضوا  دش و  تسدیهت  تسدگنت و  تدش  هب  هنیدم  لها  زا  ام  ناتسود  نایعیش و  زا  یکی  »
: دومرف يو 

! نیشنب تاهزاغم  لخاد  رادرب و  دوخ  اب  یبآ  ةزوک  نارتسگب . یلغش  طاسب  ریگب . ياهزاغم  رازاب  رد  ورب 
لخاد شورف  يارب  ار  دوخ  سانجا  ناوراک  لها  زا  کی  ره  دمآ . هنیدم  هب  رصم  زا  یناوراک  هکنیا  ات  تشذگ  یتدم  درک . نینچ  درم  نآ 

ياهزاغم شـسانجا  ۀـضرع  شورف و  يارب  ناوراک  لها  زا  یکی  نایم  نیا  رد  داد . رارق  تخانـشیم ، هک  سک  ره  قیفر و  تسود و  ةزاـغم 
شاهزاغم لخاد  درادن و  يدروم  هک  تسا  يدرم  اجنیا  رد  دـنتفگ : وا  هب  نایرازاب  دوب ، ياهزاغم  نتفای  لابند  هب  يو  هک  هنوگنامه  تفاین .

! يدرکیم هضرع  شورف  يارب  وا  ةزاغم  رد  ار  تسانجا  شاک  يا  درادن . دوجو  یسنج 
. تفریذپ زین  وا  دشورفب و  يو  ةزاغم  لخاد  ار  شسانجا  تساوخ  يو  زا  تفر و  ام  تسود  غارس  هب  رجات  درم 

 149 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زونه دیـسرارف و  ناوراک  تکرح  نامز  هکنیا  ات  درک . اهنآ  شورف  هب  عورـش  لـقتنم و  اـم  تسود  ةزاـغم  هب  ار  شـسانجا  يرـصم  رجاـت 
بقع ناوراک  زا  هدنام  یقاب  سانجا  شورف  رطاخ  هب  دوب  لکـشم  يرـصم  درم  يارب  دوب . هدیـسرن  شورف  هب  يو  سانجا  زا  یکدـنا  رادـقم 

. تسرفب میارب  ار  شلوپ  شورفب و  نم  يارب  ار  اهنآ  مراذگیم ، وت  دزن  ار  سانجا  نیا  تفگ : هعیش  درم  هب  ور  نیا  زا  دنامب ؛
. تفر هنیدم  زا  ناوراک  هارمه  دوخ ، تشاذگ و  يو  دزن  ار  شسانجا  يرصم  رجات  تفریذپ . هعیش  درم 

. درک تکرح  هنیدم  يوس  هب  رـصم  زا  يرگید  ناوراک  هکنیا  ات  تشذـگ ، داتـسرف . شیارب  ار  شلوپ  تخورف و  ار  يو  سانجا  هعیـش  درم 

. داتسرف ار  شلوپ  تخورف و  ار  اهنآ  زین  يو  داتـسرف . شورف  يارب  هعیـش  درم  نآ  دزن  سنج  يرادقم  ناوراک  نآ  هارمه  يرـصم  درم  نآ 
ار اهنآ  هنیدم  رد  زین  وا  داتـسرفیم و  سنج  هعیـش  درم  نآ  يارب  دش و  راگدنام  رـصم  رد  سپ  نآ  زا  عضو ، نیا  ةدـهاشم  اب  يرـصم  درم 

. تخورفیم
دیدرگ ». فورعم  دنمتورث و  هعیش  درم  نآ  جیردت  هب 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  موصعم  هک  دمآ  دهاوخ  لیضف  ثیدح  رد 
«1 !« » هاوخب يزور  تراگدرورپ - دنوادخ -، زا  نارتسگب و  ار  تلغش ]  ] طاسب اشگب ، ار  تاهزاغم ]  ] ِرد »

نتفر هار  هیاس  رد  يزور و  بلط  رد  ترفاسم  نطو و  زا  يرود  بابحتسا  باب 9 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنیذا  نب  رمع  ( 1 - ) 31397 - 183
دراد ». تسود  ار  يزور  بلط  يارب  تبرغ  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - »

دوش ». هداتسرف  تیوس  هب  يزور  ات  نک  ترفاسم  : » دومرف زین  و  ( 2 - ) 31398 - 184
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 3 - ) 31399 - 185

دوخ و دـنک و  ترفاسم  نیمز  رد  ادـخ  لضف  يوجتـسج  رد  دوش و  جراخ  شاهناـخ  زا  دـیاب  سپ  دـش ، تسدـگنت  امـش  زا  یکی  هاـگره  »
دزاسن ». نیگهودنا  ار  شاهداوناخ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 4 - ) 31400 - 186
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دزاسن ». نیگهودنا  ار  شاهداوناخ  دوخ و  دور و  نوریب  دیاب  دش ، تسدگنت  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زیزعلادبع  نب  یلع  ( 5 - ) 31401 - 187

دوز حبص  رد  نم  تما  يارب  ایادخ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  منیبب ! يزور  بلط  رد  ار  روهشیپ  درم  مراد  تسود  نم  »
هد ». رارق  تکرب  نتفر  يزور  لابند  هب 

______________________________

ثیدح 34. يزور ، بلط  ياهباب  زا  ج ص ب 23  (. 1)
 151 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف زین  و  ( 6 - ) 31402 - 188

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

151 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
تـساوخرد مراـگدرورپ  زا  نم  اریز  دورب ؛ نآ  لاـبند  هب  تـقو - لوا  دوز - حبـص  سپ  تـشاد ، يزاـین  تجاـح و  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  »

دهد ». رارق  تکرب  يزیخرحس  رد  نم  تما  يارب  ماهدرک 
: دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  ( 7 - ) 31403 - 189

هد ». رارق  تکرب  نم  تما  يارب  هبنشجنپ  هبنش و  يزیخرحس  رد  ادنوادخ ! »
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  زین  و  ( 8 - ) 31404 - 190

داد ». تکرب  هعمج  زور  رطاخ  هب  هبنش  جنپ  هبنش و  زور  رد  نم  تما  يارب  دنوادخ  »
: دومرف نم  هب  مالسلا - هیلع  قداص  ماما  تردپ - : » تفگ رفعج  نب  قاحسا  هب  یجحذم  لاله  نب  دمحم  ( 9 - ) 31405 - 191

دوشیم و میسقت  باتفآ  عولط  زا  شیپ  اهيزور  اریز  ورب ؛ نآ  لابند  هب  باتفآ - زا  شیپ  دوز - حبـص  يراد ، يزاین  تجاح و  هک  یماگنه 
یماگ هقدص  زا  يراتفرگ  الب و  هک  ارچ  هدب ؛ هقدص  يرادقم  ناهاگحبـص  تسا و  هداد  رارق  تکرب  تما  نیا  يارب  دوز  حبـص  رد  دنوادخ 

دراذگیمن ». رتارف 
زا مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  : » دـنیوگیم يربط  حـلاص  نب  میعن  هصیبق و  نب  مراد  ( 10 - ) 31406 - 192
زا مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  شردپ  زا  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  شردپ  زا  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  شردپ 

: دومرف هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ 
تسا زاین  شیاشگ  ببس  نآ  هک  ارچ  دیریگ ؛ راکب  ار  نتشون  و  دناهدش . ناسآ  اهنآ  هک  یتسرد  هب  دیورب ؛ ناتياهزاین  لابند  هب  دوز  حبص 

دییوجب ». ناریخ  نادمتعم و  زا  ار  یکین  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 31407 - 193

دنک ». باتش  نآ  يوس  هب  نتفر  هار  رد  دور و  نآ  لابند  هب  دوز  حبص  دیاب  سپ  درک ، هدارا  ار  یتجاح  امش  زا  یکی  هاگره  »
یلص مرکا  ربمایپ  درکیم . تکرح  باتفآ  رد  وا  داتسرف . يراک  یپ  رد  ار  یصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 12 - ) 31408 - 194

تسا ». كرابم  هیاس  اریز  نک ؛ تکرح  هیاس  رد  : » دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا يزور  لیصحت  ببس  نیمز  رد  ترفاسم  هک  دنکیم  تلالد  هچنآ  تشذگ  بیقعت ، ياهباب  زا  باب 1  ثیداحا  زا  يرایسب  رد 
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: دیزومایب غالک  زا  ار  تلصخ  هس  : » دمآ دهاوخ  نخس  نیا  قودص ، هلسرم  نامیلس و  تیاور  رد  و 
يزور »...  لابند  هب  شنتفر  دوز  حبص  يریگتفج و  ماگنه  هب  شندرک  ناهنپ 

«1»
______________________________

ثیدح 7. رسمه ، اب  یکیدزن  باوبا  نم  باب  ج ص  (. 1)
153 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا یلاعت - كرابت و  دنوادخ - تردق  رد  نآ  هک  اریز  يزور ؛ رد  مامتها  يدایز  تهارک  باب 10 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » دروآ نوریب  یقزر  اههویم  زا  امش  يارب  نآ  ۀلیسو  هب  سپ  داتسرف ، ورف  یبآ  نامسآ  زا  و 

«. 2  » دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب ، هک  ره  هب  دنوادخ  و 
«. 3  » دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب ، هک  ره  هب  دنوادخ  قیقحت  هب  تسادخ . بناج  زا  نآ  تفگ : میرم ] ]

«4 ! » یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  هد ، يزور  ام  هب  و 
«. 5  » میهدیم يزور  ار  اهنآ  امش و  ام  دیشکن . یتسدگنت  يور  زا  ار  ناتنادنزرف 

«. 6  » میهدیم يزور  ار  امش  اهنآ و  ام  دیشکن . یتسدگنت  میب  زا  ار  ناتنادنزرف 
«. 7  » میهدیم يزور  ار  وت  ام  هکلب ]  ] مینکیمن يزور  تساوخرد  وت  زا  ام 

«. 8  » دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب ، هک  ره  هب  دنوادخ  دیازفایم و  نانآ  رب  شیوخ  ششخب  لضف و  زا  و 
«. 9  » تسین ینایاپ  نآ  يارب  تسام . يزور  نیا  هتبلا 

«. 10  » تسا ریذپانتسکش  دنمورین و  وا  دهدیم و  يزور  دهاوخب ، هک  ره  هب  تسا . نابرهم  شناگدنب  هب  دنوادخ 
«. 11  » تسا نامسآ  رد  دیاهدش ، هداد  هدعو  هچنآ  امش و  يزور  و 

«. 12  » تسا راوتسا  ِدنمورین  ةدنهد  يزور  دوخ  دنوادخ  انامه 
. تسا دنوادخ  رایتخا  رد  يزور  هک  دنکیم ، تلالد  نآرق  زا  يدایز  رایسب  تایآ 

: دومرف هک  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1 - ) 31409 - 195
نآ درکیم . یگدنز  یشکرس  رگمتس و  مکاح  نامز  رد  لایناد  ددرگیم . تبث  وا  يارب  یهانگ  دشاب ، هتشاد  يزور  هودنا  مغ و  سک  ره  »

هاگنآ دندناسرن . يو  هب  ینایز  دـندشن و  کیدزن  لایناد  هب  ناگدـنرد  یلو  تخادـنا  یهاچ  رد  ناگدـنرد  هارمه  تفرگ و  ار  يو  مکاح 
دنوادخ تساجک ؟ لایناد  اراگدرورپ ! تفگ : ربمایپ  نآ  دربب . لایناد  يارب  ییاذغ  هک  داتـسرف  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  لاعتم  دـنوادخ 

. دربیم لایناد  دزن  ار  وت  ورب ، شلابند  هب  دیآیم . وت  يوس  هب  يراتفک  اجنآ  رد  يوشیم ، جراخ  يدابآ  زا  دومرف :
هب ار  اذغ  ولد  اب  ربمایپ  نآ  درب . دوب  نآ  رد  لایناد  هک  یهاچ  نآ  کیدزن  ار  وا  دمآ و  شغارس  هب  يراتفک  دش ، جراخ  يدابآ  زا  ربمایپ  نآ 

: تفگ اذغ  ةدهاشم  اب  لایناد  دناسر . لایناد 
______________________________

.22 هرقب 2 / (. 1)
.212 هرقب 2 / (. 2)

.37 نارمع 3 / لآ  (. 3)
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.114 هدئام 5 / (. 4)
.151 ماعنا 6 / (. 5)

.31 ءارسا 17 / (. 6)
.132 هط 20 / (. 7)
.38 رون 24 / (. 8)
.54 ص 38 / (. 9)

.19 يروش 42 / (. 10)
.22 تایراذ 51 / (. 11)
.58 تایراذ 51 / (. 12)

 155 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
شاهدننک تساوخرد  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دنکیمن . شومارف  ار  شیوخ  روآدای  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس 

تسا يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دنکیم . زاینیب  تیافک و  ار  دوخ  رب  هدننکلکوت  هک  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دنکیمن . دیماان  ار 
دـهدیم و شاداـپ  یکین  اـب  ار  یکین  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـنکیمن . راذـگاو  يرگید  هب  ار  دوـخ  رب  هدـننکدامتعا  هک 

. دنکیم ناربج  تاجن  اب  ار  يرابدرب 
تسا و هداد  رارق  دـنربیمن  ناـمگ  هک  ییاـههار  زا  ار  ناراـگزیهرپ  يزور  دـنوادخ  قیقحت ، هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هاـگنآ 

دریذپیمن ». نارگمتس  تموکح  رد  شیوخ  يایلوا  يارب  ار  يروضح  نیرتمک 
ساپـس  » ۀلمج نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدـش ، شرازگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  يرگید  دنـس  اب  قوف  ثیدـح  ( 2 - ) 31410 - 196

. تسا هدماین  دنکیمن ،» راذگاو  يرگید  هب  ار ...  دوخ  رب  هدننکلکوت  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 
: تسا هدمآ  دوعسم  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهزردنا  ثیدح  رد  ( 3 - ) 31411 - 197

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  روخن ؛ هودنا  يزور  يارب  دوعسم ! نبا  يا  »
نامـسآ رد  دیاهدش ، هداد  هدعو  هچنآ  امـش و  يزور  دیامرفیم : و  تسادخ . رب  شايزور  هکنآ  رگم  تسین ، نیمز  رد  ياهدنبنج  چـیه  و 

زیچ ره  رب  وا  سپ  دناسر ، وت  هب  یکین  ریخ و  رگا  درادن و  ياهدننک  فرطرب  وا  زج  دناسر ، ینایز  وت  هب  دـنوادخ  رگا  دـیامرفیم : و  تسا .
تساناوت ».

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 4 - ) 31412 - 198
کی رد  هک  یـسک  دشاب و  هتـشادن  نآ  يارب  ینیزگیاج  دیوشب و  ار  شنهاریپ  هک  یـسک  دنوشیم : تشهب  دراو  باسح  نودـب  هورگ  هس  »

دروخن ». هودنا  شیادرف  يارب  دشاب و  هتشاد  ار  شزور  کی  ياذغ  هک  یسک  دزپن و  اذغ  فرظ  ود  هناخزپشآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 5 - ) 31413 - 199

دناسر ». دهاوخ  نآ  رد  ار  تايزور  دنوادخ  تسوت ، رمع  زا  زین ]  ] ادرف رگا  هک  ارچ  ازفین ؛ زورما  هودنا  رب  ار  ادرف  هودنا  مدآ ! دنزرف  يا  »
سک ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  روفعییبا  نبا  ( 6 - ) 31414 - 200

ار شراک  دـهدیم و  رارق  يزاـینیب  شبلق  رد  دـنوادخ  دـشاب ، ترخآ  ةراـبرد  شماـمتها  هودـنا و  نیرتشیب  دـنک و  يرپس  ار  بش  زور و 
. دنک لماک  ار  شايزور  ات  دوریمن  نوریب  ایند  زا  دشخبیم و  ناماس 

دهدیم و رارق  شنامشچ  لباقم  رد  ار  رقف  دنوادخ  دشاب ، شاینارگنلد  هودنا و  نیرتگرزب  ایند  دنک و  يرپس  ار  بش  زور و  سک  ره  و 
تسا ». هدش  ررقم  شیارب  هچنآ  رگا  دسریمنایند  لام  هب  دنکیم و  ناماسبان  هدنکارپ و  ار  شیاهراک 
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 157 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 7 - ) 31415 - 201

رد ریدقت  یلو  دیامن  هدوسرف  شیاهوزرآ  هب  ندیسر  رد  ار  شمـسج  هک  تسا  یـسک  نارگـشالت  نیرتماکان  نارگادوس و  نیرتراکنایز  »
دهن ». ماگ  ترخآ  ۀنحص  هب  یتخس  اب  دور و  نوریب  ایند  زا  ترسح  اب  سپ  دیامنن ، يراکمه  يو  اب  شیاههتساوخ  هب  ندیسر 

: دومرف زین  و  ( 8 - ) 31416 - 202
زادنین ». هرطاخم  هب  ار  دوخ  رتشیب ، ندروآ  تسد  هب  دیما  هب  ریگ و  ناسآ  نآ  اب  تسوت ، ِمار  راگزور  هک  یتقو  ات  »

: تسا هدمآ  يدنوار  تاوعد  باتک  رد  ( 9 - ) 31417 - 203
ترـضح دربیم . ایرد  يوس  هب  ار  یمدـنگ  ۀـناد  هک  درک  هدـهاشم  ار  ياهچروم  دوب . هتـسشن  ایرد  لحاس  رد  نامیلـس  ترـضح  دـناهتفگ  »

. دیسر بآ  هب  ات  درب  ار  مدنگ  ۀناد  هچروم  تفرگ . رظن  ریز  ار  نآ  نامیلس 
زا نامیلـس  تفر . بآ  ریز  هب  دش و  كوغ  ناهد  دراو  مدنگ  ۀـناد  اب  هچروم  دوشگ . ار  شناهد  دروآ و  نوریب  بآ  زا  رـس  یکوغ  ناهگان 

، دروآ نوریب  بآ  زا  رـس  كوـغ  رگید  راـب  ینـالوط  تدـم  زا  سپ  هکنیا  اـت  تفر ، ورف  رکف  هب  دـش و  هدزتفگـش  هنحـص  نیا  ةدـهاشم 
. دیـسرپ يو  زا  ار  ارجام  دـناوخارف و  ار  هچروم  نامیلـس  دـش . جراخ  شناـهد  زا  مدـنگ  ۀـناد  نودـب  هچروم  راـب  نیا  دوشگ و  ار  شناـهد 

: داد خساپ  هچروم 
ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  يروک  مرک  نآ  طسو  رد  دراد و  دوجو  یلاخوت  ةرخـص  ینکیم  هدهاشم  هک  ایرد  نیا  قمع  رد  ادـخ ، ربمایپ  يا 

هدرک مرک  نآ  يزور  رومام  ارم  دنوادخ  درادن . ار  دوخ  ياذـغ  يوجتـسج  اجنآ و  زا  ندـمآ  نوریب  تردـق  مرک  نآ  تسا . هدـیرفآ  اجنآ 
مرک خاروـس  کـیدزن  هب  ارم  هغاـبروق  نیا  دـناسرن . یناـیز  نم  هب  بآ  دـناسرب و  اـیرد  رعق  هب  ارم  اـت  هدرک  روماـم  ار  هقاـبروق  نیا  تسا و 

مدناسر نآ  هب  ار  مرک  ياذغ  هکنآ  زا  سپ  موشیم و  خاروس  دراو  وا  ناهد  لخاد  زا  نم  دراذگیم . خاروس  يور  ار  شناهد  دناسریم ،
. دروآیم نوریب  ایرد  زا  ارم  موشیم و  هغابروق  نیا  ناهد  دراو  رگید  راب 

؟ ياهدینش مرک  نآ  زا  یحیبست  رکذ و  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 
ناگدنب ياهدرکن ، شومارف  ارم  يزور  بآ  جوم  نیا  ریز  ةرخص  ةرفح  نیا  رد  هک  یـسک  يا  دیوگیم : مرک  نآ  يرآ ! داد : خساپ  هچروم 

نکن ». شومارف  شیوخ  تمحر  زا  ار  تنمؤم 
تسا ». يریپ  زا  یمین  هودنا ، ینارگن و  : » هک تشذگ  هرارز  ثیدح  رد 

«2 .« » دنکیم تیافک  ار  شیایند  ینارگن  هودنا و  دنوادخ  دشاب ، ترخآ  هب  شمامتها  سک  ره  : » دوب هدمآ  ینوکس  ثیدح  رد  « 1»
تسیچ »؟ يارب  وت  ینارگن  مامتها و  سپ  هدرک ، تنامض  ار  يزور  دنوادخ  رگا  : » تشذگ نابا  ثیدح  رد 

. دمآ دهاوخ  باب  نیا  عوضوم  اب  بسانم  یبلاطم  هدنیآ ، باب  ثیداحا  رد 
______________________________

ثیدح 29. جح ، لیاضف  باوبا  زا  ج ص ب 7  (. 1)
ثیدح 5. سفن ، اب  داهج  ج ص ب 3  (. 2)

159 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دایز يراکیب  باوخ و  يوزرآ  شاعم و  رد  یلبنت  یتسس و  شهوکن  باب 11 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
. دنفاکشب ار  نایاپراچ  شوگ  ات  مهدیم  روتسد  نانآ  هب  منکیم و  ناشمرگرس  وزرآ  هب  درک ، مهاوخ  هارمگ  ار  اهنآ  ًامتح  و 
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. دهدیمن هدعو  اهنآ  هب  گنرین  بیرف و  زج  ناطیش  دنکیم و  ناشمرگرس  وزرآ  هب  دهدیم و  هدعو  نانآ  هب 
«. 1  » دنباییمن يزیرگ  هار  نآ  زا  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  نانآ 

زا ریغ  دش و  دهاوخ  هداد  شاداپ  نآ  هب  دهد ، ماجنا  يدـب  راک  سک  ره  تسین . باتک  لها  ياهوزرآ  امـش و  ياهوزرآ  هب  یهلا ] شاداپ  ]
«. 2  » یباییمن يروای  تسرپرس و  يو  يارب  ادخ 

سپ درکیم ، اقلا  يو  ياهوزرآ  رد  ناطیـش  درکیم  وزرآ  هاـگ  ره  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ار  يروآماـیپ  لوسر و  چـیه  وت  زا  شیپ  اـم  و 
«. 3  » تسا تمکح  اب  اناد و  دنوادخ  درکیم و  راوتسا  مکحم و  ار  دوخ  ياههناشن  سپس  تشادیمرب  نایم  زا  ار  ناطیش  تائاقلا  دنوادخ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 31418 - 204
رتلاحیب شترخآ  راک  رد  دشاب ، لاحیب  لسک و  شیایند  راک  رد  سک  ره  مراد . نمـشد  دشاب ، لبنت  شیایند  راک  رد  هک  ار  یـسک  نم  »

دوب ». دهاوخ 
. ادخ يانث  دمح و  زا  سپ  تشون : شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم هقدص  نب  هدعسم  ( 2 - ) 31419 - 205

رد دنیوگ و  تیازسان  ناهیفس  دنوش و  نمشد  وت  اب  نادنمـشناد  هک  نکن  عازن  نازغم  کبـس  اب  نکن ؛ هدوهیب  ثحب  لادج و  نادنمـشناد  اب 
«. يوشن تاهداوناخ ) ای   ) نارگید رابرس  ات  نکن  یلبنت  یتسس و  شاعم  بلط 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 3 - ) 31420 - 206
دنکیم ». هابت  ار  ترخآ  یلبنت ، یتسس و  »

: دومرف زین  و  ( 4 - ) 31421 - 207
دش ». دهاوخ  تشز  شلمع  ماکان و  شیوزرآ  دبای ، تموادم  شایتسس  یلبنت و  سک  ره  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا  ( 5 - ) 31422 - 208
«. تسا لمع  راک و  نمشد  یتسس ، یلبنت و  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باصق  ِدامح  ( 6 - ) 31423 - 209
دندرکیم ». شالت  دندیودیم و  يزور  يوجتسج  رد  ام  ناردپ  اریز  دینکن ؛ یتسس  یلبنت و  شاعم ، بلط  رد  »

______________________________

.121 - 119 ءاسن 4 / (. 1)
.123 ءاسن 4 / (. 2)
.52 جح 22 / (. 3)

 161 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  نب  نسح  ( 7 - ) 31424 - 210

نکن ». تروشم  ناوتان  زجاع و  اب  هاوخن و  کمک  لسک ، لبنت و  زا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 8 - ) 31425 - 211

دوشیم ». هداز  یلبنت  یتسس ، یهاتوک و  زا  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هطساو  اب  دمحم  نب  یلع  ( 9 - ) 31426 - 212

دمآ ». ایند  هب  رقف  اهنآ  زا  دندرک و  جاودزا  مه  اب  یناوتان  یلبنت و  دندرک ، جاودزا  مه  اب  ود  هب  ود  ایشا  هک  یماگنه  »
: دومرف نارهم  نب  ۀعامس  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 10 - ) 31427 - 213

.« يروآیمن ياجب  ار  قح  يوش ، هدرسفا  گنتلد و  رگا  ینکیمن و  راک  ینک ، یلبنت  رگا  هک  ارچ  زیهرپب ؛ یگدرسفا  یگنتلد و  یلبنت و  زا  »
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: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم حلاصوبا  ( 11 - ) 31428 - 214
دوخ يارب  هچنآ  نک . راتفر  تدوخ  لثم  نارگید  اب  تلاوما  رد  نک ؛] تخادرپ  لماک  روط  هب  ار  مدرم  قح   ] نک راتفر  فاـصنا  اـب  مدرم  اـب 

درکیم و شرافـس  نم  هب  هنوگنیا  مردـپ  اـنامه  زیهرپب . یگنتلد  یلبنت و  زا  نک و  داـی  رایـسب  ار  ادـخ  دنـسپب ؛ نارگید  يارب  يدنـسپیم ،
. درکیم شرافس  بش  زامن  هب  بلطم و  نیا  هب  يو  هب  زین  شردپ 

. يزادرپیمن ار  یسک  قح  يدرگ ، هدرسفا  گنتلد و  رگا  يروآیمن و  اجب  ار  دنوادخ  قح  ینک ، یلبنت  وت  هاگ  ره 
ندرکن ». هدعو  فلخ  تناما و  تخادرپ  هانگ و  زا  يرود  یتسار و  هب  داب  وت  رب  و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رمع  ( 12 - ) 31429 - 215
تخادرپ ار  یّقح  دزاس ، دوخ  ۀـشیپ  ار  یلبنت  سک  ره  قیقحت ، هب  تسا . یتشز  يدـب و  ره  دـیلک  ود ، نآ  اریز  یگنتلد ؛ یلبنت و  زا  زیهرپب  »

«. دنکیمن ییابیکش  یّقح  چیه  رب  دیامن ، یگنتلد  سک  ره  دنکیمن و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  ( 13 - ) 31430 - 216

امـش رب  ادـخ  ياهتمعن  ندرمـش  کچوک  ببـس  دربیم و  ار  ناتدوجوم  تاناکما  یناـمداش  تذـل و  هک  ارچ  دـینک ؛ يرود  اـهوزرآ  زا  »
دیدرگیم ». هودنا  ترسح و  راتفرگ  ناتياهرادنپ  تالیخت و  هب  تبسن  ددرگیم و 

 163 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هیفنح - دمحم  شدنزرف - هب  دوخ  شرافس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 14 - ) 31431 - 217

نیرتفیرـش تسا ...  ترخآ  زا  هدـنرادزاب  ناـقمحا و  ۀیامرـس  نآ ، هک  ارچ  اـهوزرآ ؛ هب  داـمتعا  هـیکت و  زا  زیهرپـب  مبوـبحم ! دـنزرف  يا  »
تسوزرآ ». كرت  يزاینیب ،

نـسح ماما  شدنزرف - هب  دوخ  شرافـس  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مادـقم  یبا  نب  ورمع 
: دومرف مالسلا - هیلع  یبتجم 

تسایند ». ترخآ و  زا  هدنرادزاب  ناقمحا و  ۀیامرس  نآ ، هک  ارچ  وزرآ ؛ رب  دامتعا  هیکت و  زا  زیهرپب  »
تسا ». ناقمحا  ۀیامرس  نآ ، هک  ارچ  وزرآ ؛ رب  دامتعا  هیکت و  زا  زیهرپب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 15 - ) 31432 - 218

تسا ». ناقمحا  يوخ  قلخ و  اهوزرآ ، : » دومرف زین  و  ( 16 - ) 31433 - 219
تسا ». ناقمحا  ةدنهد  بیرف  اهوزرآ ، : » دومرف ومه  و  ( 17 - ) 31434 - 220

تسا ». نالهاج  مامتها  هجوت و  دروم  اهوزرآ ، : » دومرف نینچمه  ( 18 - ) 31435 - 221
دراذگیماو ». ار  وت  تیعقاو  تقیقح و  ۀنحص  رد  دهدیم و  بیرف  ار  وت  اهوزرآ ، : » دومرف زین  و  ( 19 - ) 31436 - 222

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 20 - ) 31437 - 223
کین ». ریخ و  ياهراک  ماجنا  رد  رگم  تسین  بوخ  ندرک  وزرآ  »

: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  میمت  ینب  هلیبق  زا  هیما  وبا  مان  هب  يدرم  ( 21 - ) 31438 - 224
؛ وشن گنتلد  هدرسفا و  و  دومرف ... : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناوخیم ؟ ارف  زیچ  هچ  هب  ار  مدرم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  »

درادیم »...  زاب  ایند  ترخآ و  زا  ار  وت  یگنتلد  هک  ارچ 
: دومرف هک  هدش  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 22 - ) 31439 - 225

[ شتمحر  ] دنوادخ هک  ارچ  دنک ؛ ریخ  يوزرآ  رایـسب  دشاب و  یبوخ  ریخ و  ةرابرد  شیوزرآ  دیاب  سپ  دنک ، وزرآ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  »
تسا ». هدنشخب  راوگرزب و  هدرتسگ و 

: تسا هدمآ  بدنج  نب  هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهشرافس  رد  ( 23 - ) 31440 - 226
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، دزرو تعانق  سک  ره  اریز  نکن ؛ وزرآ  يرادن ، ار  نآ  هب  یـسرتسد  ناوت  هچنآ  نکن و  هاگن  يراد ، رایتخا  رد  هچنآ  هب  زج  و  هللادبع ! يا  »
دوشیمن ». ریس  دزرون ، تعانق  سک  ره  دوشیم و  ریس 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 24 - ) 31441 - 227
دوش ». اطع  يو  هب  ات  دوریمن  ایند  زا  تسا ، نآ  رد  ادخ  يدونشخ  هک  دنک  وزرآ  ار  يزیچ  سک  ره  »

 165 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  هدیسر  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 25 - ) 31442 - 228

هب ار  دوخ  تمیقنارگ - یلمجت و  لیاسو  بابـسا و  اهخاک و  اهبکرم ، دننام  دـنک - وزرآ  ار  ایند  تافیرـشت  دـیاوز و  زا  يزیچ  سک  ره  »
دهدیم ». ناج  ترسح  اب  هدرکن و  نامرد  شایتحاران  هودنا و  تسا ، هدرک  راتفرگ  تمحز  جنر و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 26 - ) 31443 - 229
دراد ». نمشد  ار  دایز  ِيراکیب  یباوخرپ و  دنوادخ ، انامه  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  ناهدلا  ریشب  ( 27 - ) 31444 - 230
درادیم ». نمشد  ار  راکیب  باوخرپ و  ةدنب  دنوادخ ، انامه  »

: دومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ( 28 - ) 31445 - 231
دراد ». نمشد  رایسب  ار  راکیب  ةدنب  دنوادخ  دراد ؛ نمشد  رایسب  ار  باوخرپ  ةدنب  دنوادخ  »

نیب زا  ار  ایند  نید و  یباوخرپ ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  بوقعی  نب  سنوی  ( 29 - ) 31446 - 232
دربیم ».

دنزیم »! مه  رب  ار  زور  ياهمیمصت  باوخ  ردقچ  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هغالبلا  جهن  رد  ( 30 - ) 31447 - 233
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 31 - ) 31448 - 234

دیدرگ ». زیچان  كدنا و  ششاداپ  هاتوک و  شرمع  تسا ! راکنایز  هچ  باوخرپ ! ناسنا  رب  ياو  »
: دومرف زین  و  ( 32 - ) 31449 - 235

دهدیم ». داب  رب  ار  ناوارف  شاداپ  دزاسیم و  دوبان  ار  هاتوک  رمع  باوخ ! تسا  يراکبلط  دب  هچ  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگیم هزمح  یبا  نب  یلع  ( 33 - ) 31450 - 236

متسد مالسلا  هیلع  ماما  دیدرکیم . یفرعم  ار  شیوخ  نیشناج  زین  امش  شاک  يا  درک . یفرعم  ام  هب  ار  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  تردپ  انامه  »
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  داد و  تکرح  ار  نآ  تفرگ ، ار 

ناشيارب دننک ، هشیپ  اوقت  نآ  هب  تبـسن  دیاب  هک  ات  دنادرگ  هارمگ  ناشندومن  تیادـه  زا  سپ  ار  یهورگ  دـنوادخ  هک  تسا  هدوبن  نینچ 
. دنک نایب 

هب ار  تنامـشچ  نک ! يراددوـخ  دوـمرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدز . ترچ  یکدـنا  نم  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگیم : هزمح  یبا  نـب  یلع 
دوشیم ». هدروآ  اج  هب  رتمک  ندب  ياضعا  رگید  هب  تبسن  مشچ  تمعن  ساپس  اریز  هدن ؛ تداع  یباوخرپ 

رما يارب  يریخ  وا  رد  دـنک ، یلبنت  یتسـس و  دـهدیم  ناـماس  ار  شایگدـنز  راـک  هچنآ  هب  تبـسن  سک  ره  : » تشذـگ هرارز  ثیدـح  رد 
«1 !« » تسین شیایند 

______________________________

ثیدح 84. زامن ، تیفیک  ج ص ب 4  (. 1)
 167 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


: دمآ نآ  رد  هک  فلخ  یبا  تیاور  هژیو  هب  تشذگ . یبلاطم  ثحب  دروم  عوضوم  اب  بسانم  سفن ، اب  داهج  باب 52  ثیداحا  رد  و 
دنرادیم ». زاب  تترخآ  ایند و  ةرهب  زا  ار  وت  ود  نیا ، هک  ارچ  یگنتلد ؛ یلبنت و  زا  زیهرپب  مدنزرف ! يا  »

. دنکیم تلالد  ثحب  دروم  عوضوم  رب  یبلاطم  نآ  رد  هک  ار  باب  نآ  نایاپ  رگنب  و  « 1»

رجف عولط  بش و  زامن  نیب  سمش و  عولط  رجف و  عولط  نیب  باوخ  تهارک  باب 12 

. دیسرپ حبص  زامن  زا  سپ  باوخ  ةرابرد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ملسم  نبدمحم  ( 1 - ) 31451 - 237
دباوخب ». نامز  نآ  رد  یسک  مرادن  شوخ  نم  سپ  دوشیم ؛ هدنکارپ  نامز  نآ  رد  يزور  انامه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ( 2 - ) 31452 - 238
ات حبـص  ناذا  زا  سپ  « 2  » يولـس ّنم و  دـنکیم . درز  ار  راسخر ]  ] گنر درادیم و  زاـب  ار  يزور  تسا ، موش  باـتفآ  زا  شیپ  ندـیباوخ  »
هک یماگنه  ندش  رادیب  زا  سپ  دمآیمن و  ورف  شبیصن  دیباوخیم ، نامز  نآ  رد  سک  ره  سپ  دمآیم ، ورف  لیئارسا  ینب  رب  باتفآ  عولط 

دیدرگیم ». وجتسج  نارگید و  زا  تساوخرد  هب  روبجم  تفاییمن ، ار  شبیصن 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 31453 - 239

نآ دزاسیم و  نوگرگد  و  تشز ، درز ، ار  راسخر ]  ] گـنر دـنکیم ، رود  ار  يزور  تسا ، كراـبمان  موش و  باـتفآ ، زا  شیپ  ندـیباوخ  »
باوخ ».) نآ  زا  دیزیهرپب   ) دنکیم میسقت  باتفآ  عولط  ات  حبص  ناذا  زا  سپ  ار  اهيزور  دنوادخ  تسا . یموش  ناسنا  ره  باوخ 

. تسا هدش  هراشا  نیشیپ - ثیدح  دننامه  لیئارسا - ینب  رب  يولس  ّنم و  لوزن  هب  ثیدح  لیذ  رد  بیذهت  رد 
مدآ نادنزرف  يزور  ناگتشرف  : » دومرف « 3 ، » روما ناگدننکمیسقت  هب  دنگوس  ۀیآ : ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 31454 - 240
تسا ». هدنام  باوخ  شايزور  هب  ندیسر ]  ] زا دباوخب ، نامز  نآ  رد  سک  ره  سپ  دننکیم ؛ میسقت  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  سپ  ار 

. تسا هدیسر  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ثیدح  نیا  ریظن 
______________________________

ثیدح 1. سفن  اب  داهج  ج ص ب 52  (. 1)
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  دمآیمورف و  لیئارسا  ینب  رب  نامسآ  زا  ینادرگرس  نارود  رد  هک  اذغ  عون  ود  مان  (. 2)

.4 تایراذ 51 / (. 3)
 169 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا سپ  باوخ  تسا ؛ تمعن  هلولیق ]  ] زورمین باوخ  تسا ؛ تلاـهج  زور  لوا  باوخ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 5 - ) 31455 - 241
: تسا هنوگ  راهچ  رب  باوخ  درادیم و  زاب  ار  قزر  اشع  برغم و  زامن  نایم  باوخ  تسا ؛ تقامح  رصع 

باوخ پچ و  فرط  هب  ناقفانم )  ) نارفاک باوخ  تسار و  فرط  هب  نانمؤم  باوخ  یحو و  تفایرد  اوجن و  يارب  تشپ  هب  ناربمایپ  باوخ 
«. تروص رب  اهناطیش 

رد نآ  ۀمادا  تسا و  هدش  شرازگ  درادیم » زاب  ار  قزر   » ۀلمج ات  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  ثیدح  نیا 
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهشرافس 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یسلجم  موحرم  ( 6 - ) 31456 - 242
دوشیم ». اهراک  یناماسبان  رقف و  ببس  اشع ، زامن  زا  شیپ  باتفآ و  زا  شیپ  ندیباوخ  »

زا سپ  باوخ  هب  ار  نآ  و  تسا » رقف  ببس  هلولیق ، هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  : » دیوگیم نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  ( 7 - ) 31457 - 243
. تسا هدرک  ریسفت  حبص  زامن 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 31458 - 244
زا تسا : هدادن  رـس  دایرف  نآ  دننامه  زگره  هک  دـهدیم  رـس  دایرف  شراگدرورپ  دزن  ياهنوگ  هب  یتحاران ] تدـش  زا   ] نیمز دروم  هس  رد  »

«. باتفآ زا  شیپ  باوخ  انز و  زا  ندرک  لسغ  دوش ، هتخیر  نآ  رب  قحانب  هک  ینوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 9 - ) 31459 - 245

دروآیمرب ». دایرف  دنوادخ  دزن  نآ ، يور  رب  باتفآ  زا  شیپ  ملاع  باوخ  زا  نیمز  ینادیمن  ایآ  یلع ! يا  »
کیج ترضح  لباقم  راوید  يور  رب  اهکشجنگ  مدوب و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  رد  : » دیوگیم هزمحوبا  ( 10 - ) 31460 - 246

: دنیوگیم اهنآ  دنیوگیم ؟ هچ  ینادیم  ایآ  هزمحوبا ، يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندرکیم . کیج 
ار نآ  نم  اریز  باوخن ؛ زگره  باتفآ  زا  شیپ  هزمحوبا ! يا  دـننکیم . تساوخرد  ار  ناشياذـغ  توق و  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  ناشيارب 

دزادنایم ». نایرج  هب  ار  نآ  ام  تسد  هب  دنکیم و  میسقت  ار  ناگدنب  يزور  نامز  نآ  رد  دنوادخ  مرادن . شوخ  وت  يارب 
 171 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دای رایسب  ار  يادخ  هیآ  نیا  ریـسفت  ةرابرد  مالـسلا - امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب - زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 31461 - 247
؟ تسا رایسب  رکذ  ادخ ، رکذ  راب  تسیود  ایآ  مدیسرپ : دینک .

! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنک ». عولط  دیشروخ  ات  تسین ] اور   ] هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ . باتفآ  زا  شیپ  ندیباوخ  ةرابرد  زین  و 

مالسلا هیلع  ماما  روضح  هب  یتقو  داتسرف . نم  لابند  هب  يراک  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  : » دیوگیم دالخ  نب  رمعم  ( 12 - ) 31462 - 248
مباوخیم ». حبص  زامن  زا  سپ  نم  هک  ارچ  این ! باتفآ  زا  شیپ  و  ایب ! ادرف  ورب ، دومرف : مدیسر ،

رکذ حبص  زامن  زا  سپ  نم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  هک  مدینش  : » دیوگیم هجیدخ  یبا  نب  ملاس  ( 13 - ) 31463 - 249
. تسا هدرک  مزال  نم  رب  دنوادخ  هک  ییاهرکذ  نآ  زا  مهاوخب  هک  يرکذ  ره  هب  میوگیم ، ار  ادخ 

متحاران داد : همادا  درم  نآ  دیـسرپ و  نآ  تلع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  متحاران . راک  نیا  زا  یلو  مباوخب  ولهپ  رب  باتفآ  زا  شیپ  ملیام  هاگنآ 
. دنک عولط  قرشم  ریغ  زا  دیشروخ  هکنیا  زا 

یماگنه دنکیم . عولط  زین ]  ] دیشروخ دنکیم ، عولط  رجف  هک  ییاجنامه  زا  نک  هاگن  تسین . ياهدیشوپ  زیچ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یباوخب ». هک  تسین  یکاب  وت  رب  یتفگ ، ار  ادخ  رکذ  هک 

دوشیم ». لمح  هزاجا  تصخر و  زا  ياهنوگ  رب  تیاور ، ود  نیا  : » دیامرفیم یسوط  خیش  موحرم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ( 14 - ) 31464 - 250

دنکیم ». ریقف  ار  ناسنا  تمایق  رد  بش  رد  یباوخرپ  هک  ارچ  بش ؛ رد  یباوخرپ  زا  زیهرپب  تفگ : يو  هب  دوواد  نب  نامیلس  ردام  »
رد باوخ و  زا  بش  رد  بدنج ! دنزرف  يا  : » تسا هدمآ  بدنج  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهشرافـس  رد  ( 15 - ) 31465 - 251

: تفگ يو  هب  نامیلس  ردام  انامه  دوشیم . هدروآ  اج  هب  رتمک  ندب  ياضعا  رگید  هب  تبسن  مشچ  تمعن  ساپـس  اریز  هاکب ؛ نخـس  زا  زور 
دنادرگیم ». تسدیهت  ریقف و  ار  وت  باوخ  دندنمزاین ، ناشلامعا  هب  مدرم  هک  يزور  رد  اریز  دایز ؛]  ] باوخ زا  زیهرپب  مدنزرف ! يا 

 173 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 31466 - 252

يریس »! لاح  رد  ندروخ  یتفگش و  نودب  ندیدنخ  يراد ، هدنز  بش  نودب  ندیباوخ  دزیگنایم : رب  ار  يادخ  مشخ  زیچ  هس  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هللادبع  ( 17 - ) 31467 - 253

رفاسم ». ای  رازگزامن  سک : ود  يارب  رگم  تسین  اور ]  ] اشع زامن  زا  سپ  ینیشنبش ] و   ] نتفگ نخس  »
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 18 - ) 31468 - 254
هدرب رهوـش  ۀـناخ  هب  هک  یـسورع  اـی  شناد  يریگارف  اـی  نآرق  توـالت  اـب  يرادهدـنزبش  دروـم : هس  رد  رگم  تسین  اور ]  ] يرادـیب بش  »

دوشیم ».
نید و ةدـنهددابرب  یباوخرپ ، : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  بوقعی  نب  سنوی  ( 19 - ) 31469 - 255

تسایند ».
: دنکیم تیاور  دوخ  دنس  اب  حلاص  ( 20 - ) 31470 - 256

؛ تسا رایـسب  نآ  كدنا  يرامیب ، تسا ؛ رایـسب  نآ  كدنا  باوخ ، تسا ؛ رایـسب  نآ  كدنا  شتآ ، تسا : رایـسب  اهنآ  كدـنا  زیچ  راهچ  »
تسا ». رایسب  نآ  كدنا  ینمشد ،

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ( 21 - ) 31471 - 257
تسا ». كدنا  ششاداپ  هاتوک و  شرمع  تسا ! راکنایز  هچ  باوخرپ ؛ ناسنا ]  ] رب ياو  »

نکمم شناربج  زور  رد  هک  دهدیم  تسد  زا  ار  لمع  زا  يرادـقم  دـباوخب ، رایـسب  بش  رد  سک  ره  : » دومرف زین  و  ( 22 - ) 31472 - 258
تسین ».

دراد ». لابند  هب  نایز  دنکیم و  هابت  ار  سفن  دایز ، كاروخ  باوخ و  : » دومرف ومه  ( 23 - ) 31473 - 259
: دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  ( 24 - ) 31474 - 260

تسا ینامز  نآ  تسا و  نیمز  رد  ترفاسم  زا  رترثؤم  يزور  بلط  رد  نآ ، هک  ارچ  دییوجب ؛ ار  يزور  باتفآ  عولط  ات  حبـص  ناذا  زا  سپ  »
دنکیم ». میسقت  شناگدنب  نایم  ار  اهيزور  دنوادخ  هک 

شکب ». زارد  ندیباوخ  نودب  یلو  حبص  ناذا  ات  بش  زامن  زا  سپ  باوخ  زا  زیهرپب  : » تشذگ نخس  نیا  نامیلس  ثیدح  رد 
«1»
______________________________

ثیدح 6. بیقعت ، ياهباب  باب 20  (. 1)
 175 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اجب مه  اب  ار  تعکر - هدزیس  شبش -]  ] زامن مامت  دزیخرب و  بشهمین  ماگنه  هک  تسامـش  زا  کی  ره  رب  انامه  : » تشذگ هرارز  ثیدح  رد 
«. 1 « » دباوخب دهاوخب ، رگا  دنک و  اعد  دنیشنب و  دوب  لیام  رگا  سپس  دروآ ،

«2 .« » درادن يرادیببش  تسا و  باوخ  شتمه  هک  دنکیم  يرپس  یلاح  رد  ار  بش  قفانم ، : » تشذگ هزمح  یبا  ثیدح  رد 
.« تسا رقف  بجوم  رجف ، عولط  زا  شیپ  باوخ  تسا و  یتسدگنت  رقف و  ببس  اشع ، برغم و  زامن  نایم  باوخ  : » تشذگ دیعس  ثیدح  رد 

«3»

باوخ ماکحا  زا  ياهراپ  ندیباوخ و  یگنوگچ  باب 13 

يرادقم مدومن  تساوخرد  ترضح  زا  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رب  : » دیوگیم قاحسا  نب  دمحا  ( 1 - ) 31475 - 261
اب طخ  هتبلا  دمحا ! يا  دومرف : تفریذپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  مسانـشب . ار  نآ  دیـسر ، متـسد  هب  هاگ  ره  ات  منک  هدهاشم  ار  شطخ  ات  دسیونب 

بکرم قمع  هب  ار  ملق  هاگنآ  دندروآ . بکرم  داد ، روتسد  هاگنآ  نکن ! کش  زگره  سپ  دوشیم  فلتخم  وت  رب  كزان  ملق  تفلک و  ملق 
اب هک  ار  یملق  مهاوخیم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  متفگ : دوخ  اب  تشونیم ، هک  روطنیمه  دومرف . نتشون  هب  عورش  دیشک و  نآ  ۀناهد  ات  درب و 

یتدم لاح  نیمه  رد  دومن و  نم  اب  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  تفای ، تغارف  نتـشون  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنک ! هیده  نم  هب  تشون  نآ 
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. داد نم  هب  ار  ملق  و  دمحا ! يا  ریگب ، دومرف : درک و  زارد  نم  يوس  هب  ار  نآ  هاگنآ  درکیم . زیمت  بکرم  صوصخم ]  ] لامتـسد اب  ار  ملق 
تردپ زا  ار  نآ  متساوخیم  متسه . نیگهودنا  رایـسب  نآ  زا  هک  هدش  دراو  نم  رب  ییالب  مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

! دمحا يا  تسیچ ؟ نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دماین . تسد  هب  تصرف  یلو  مسرپب 
رب ناـقفانم  باوخ  تسار و  فرط  رب  ناـنمؤم  باوخ  تسا و  تشپ  رب  ناربماـیپ  باوـخ  هک  هدیـسر  اـم  هب  تناـکاین  زا  مرورـس ، يا  متفگ :

. تروص رب  اهناطیش  باوخ  پچ و  تمس 
! تسا نینچ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مالـسلا هیلع  ماـما  دربیمن . مباوخ  تلاـح  نآ  رد  مناوتیمن و  یلو  مباوخب  تسار  فرط  رب  منکیم  شـالت  رایـسب  نم  مرورـس ! يا  متفگ :
. مدش کیدزن  وش ! کیدزن  نم  هب  دمحا ! يا  دومرف : سپس  دش و  تکاس  یتدم 

ار شناتسد  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . نینچ  ربب . تسابل  ریز  نک و  جراخ  تسابل  ياهنیتسآ  زا  ار  تیاهتسد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
زا دیـشک . تسد  راب  هس  ارم  تسار  يولهپ  پچ ، تسد  اب  پچ و  يولهپ  تسار ، تسد  اب  هاگنآ  درک . نم  ساـبل  ریز  جراـخ و  نیتسآ  زا 

دربیمن ». مباوخ  زگره  تروص  نیا  هب  مباوخب و  پچ  فرط  هب  متسناوتیمن  رگید  درک ، نینچ  نم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتقو 
______________________________

ثیدح 10. لفاون ، ياهباب  باب 15  (. 1)
ثیدح 2. سفن ، اب  داهج  ياهباب  باب 15  (. 2)

ثیدح 23. يزور ، بلط  ياهباب  زا  ج ص ب 6  (. 3)
 177 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 2 - ) 31476 - 262
نمض رد  دومن . ییاهشسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تساخاپب و  ماش  لها  زا  يدرم  هک  دوب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  »

؟ تسا هنوگ  دنچ  رب  نآ  هک  دییامرفب  میارب  باوخ  ةرابرد  دیسرپ : اهنآ 
یحو راظتنا  رد  ناشنامـشچ  دنباوخیم و  شکزارد  تشپ  يور  رب  ناربمایپ  تسا : هنوگ  راهچ  رب  باوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هچنآ ات  دـنباوخیم  پچ  فرط  رب  ناگدازهاش  ناهاشداپ و  دـباوخیم و  هلبق  لباقم  رد  تسار  فرط  رب  نمؤم  و  دوریمن . باوخ  هب  ادـخ 

رب شکزارد  دشکیم ، درد  هک  یـسک  هناوید و  ره  شناردارب و  سیلبا و  دوش و  اراوگ  مضه و  یبوخ  هب  ندش  ریگولگ  نودب  دناهدروخ ،
دباوخیم ». يور 

: دومرف هناگدصراهچ  ثیدح  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  قباس  دنس  نامه  اب  ( 3 - ) 31477 - 263
يوس هب  نمؤم  حور  اریز  دـنک ؛ ممیت  كاخ  اب  دـیاب  تفاین ، بآ  رگا  سپ  دـباوخیم . تراهط  اب  دـباوخیمن و  تبانج  لاـح  رد  ناملـسم  »

ار نآ  دشاب ، هدیـسر  ارف  شگرم  رگا  هاگنآ  دهدیم . تکرب  نآ  هب  دریذپیم و  ار  نآ  دنوادخ  دوریم و  الاب  یلاعت - كرابت و  دنوادخ -
زاب شمـسج  هب  دتـسرفیم و  شنیما  ناگتـشرف  هارمه  ار  نآ  دـشاب ، هدیـسرن  نایاپ  هب  شرمع  رگا  دـهدیم و  رارق  شتمحر  ياهجـنگ  رد 

دننادرگیم ».
دباوخیمن ». هداج  طسو  رد  ناسنا  : » دومرف و 

دینکن ». شیاهر  لاح ] نآ  هب   ] دینک و شرادیب  هدیباوخ ، يور  رب  دیدرک  هدهاشم  ار  سک  ره  دباوخیمن و  يور  رب  ناسنا  : » دومرف و 
تروص نیا  رد  هک  دـیهدن ، يو  هب  ار  شاهتـساوخ  سپ  تسین ، مشچ  زا  رتساپـسمک  ندـب  زا  يوضع  : » دومرف زین  و  ( 4 - ) 31478 - 264

درادیم ». زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  امش 
هب دیوگب : دراذگب و  شتـسار  هنوگ  ریز  هب  ار  تسار  تسد  دیاب  سپ  تفرگ ، ندیباوخ  رب  میمـصت  امـش  زا  یکی  هاگره  : » دومرف نینچمه 
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بجاو ار  ناشتعاطا  ادخ  هک  یناسک  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  میهاربا و  نییآ  رب  ادـخ و  يارب  ار  میولهپ  هناگی . دـنوادخ  مان 
ار نیا  باوـخ  ماـگنه  سک  ره  دـباییمن . قـقحت  دـهاوخن ، هچنآ  هتفاـی و  قـقحت  دـهاوخب ، ادـخ  هچنآ  مداد . رارق  نیمز ] رب  ، ] تسا هدرک 
ار دحا  هللا  وه  لق  ةروس  سک  ره  و  درک . دنهاوخ  رافغتـسا  شیارب  ناگتـشرف  دنام و  دهاوخ  ظوفحم  یناریو  رگتراغ و  دزد و  زا  دـیوگب ،

دننک ». يرادساپ  وا  زا  بش  نآ  رد  ات  دنادرگیم  يو  رادهدهع  ار  هتشرف  رازههاجنپ  دنوادخ  دناوخب ، ندیباوخ  ماگنه 
 179 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دینک »! شرادیب  هدیباوخ ، يور  رب  دیدرک  هدهاشم  ار  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 31479 - 265
: تسا هدمآ  « 1  » مالسلا هیلع  اضر  ماما  هیبهذ  ۀلاسر  رد  ( 6 - ) 31480 - 266

ماگنه تروص  نیمه  هب  وش و  لـقتنم  پچ  فرط  هب  سپـس  باوخب . تسار  فرط  رب  تسخن  یتفرگ ، ندـیباوخ  هب  میمـصت  هک  یماـگنه  »
يدومن ». باوخ  هب  عورش  هک  هنوگ  نامه  زیخرب ، تسار  تمس  زا  ندش  رادیب 

دراذگب ». اهنآ  رد  ياهبنپ  باوخ  ماگنه  دیاب  سپ  دهدن ، رازآ  ار  وا  شیاهشوگ  دهاوخب  سک  ره  : » تسا هدمآ  باتک  نآ  رد  زین  و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  ( 7 - ) 31481 - 267

. درک هدهاشم  دوبک  نامشچ  درز و  ياههرهچ  اب  ار  اجنآ  مدرم  درک . رذگ  يرهش  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  مردارب  »
: دومرف مالـسلا  هیلع  یـسیع  دندوشگ . تیاکـش  هب  نابز  دندروآرب و  دایرف  دوخ  ياهدرد  زا  يو  دزن  مالـسلا ] هیلع  یـسیع  ندـید  اب   ] نانآ

نآ زا  تبانج . لاح  اب  رگم  دوریمن  ایند  زا  يدوجوم  چیه  دیروخیم و  دـیزپیم و  هتـسشن  ار  تشوگ  امـش  تسا . ناتهارمه  امـش  يوراد 
. دیدرگ فرطرب  ناشياهيرامیب  دنتسش و  ار  ناشياهتشوگ  رهش  نآ  مدرم  سپ 

مرو ناشراسخر  هتخیر و  ناشياهنادـند  اـجنآ  مدرم  هک  درک  روبع  يرگید ]  ] رهـش زا  مردارب  دومرف : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
رد اوه  سپ  دیدنبیم . ار  ناتياهناهد  باوخ ، ماگنه  امش  دومرف : نانآ  هب  يو  دندرک . تیاکش  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دزن  نانآ  دوب . هدرک 

. دنکیم دـساف  ار  هرهچ  دـنزیم و  اهنادـند  ياههشیر  هب  دـباییمن  یجورخ  هار  نوچ  دـسریم و  ناتناهد  هب  ات  دـشوجیم  ناتياههنیس 
ناشيرامیب دندرک و  لمع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نخـس  هب  نانآ  دیهد . تداع  ار  دوخ  راک  نیا  رب  دییاشگب و  ار  ناتياهبل  باوخ  ماگنه 

دیدرگ ». فرطرب 
زا : » تسا هدمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تداهـش  ةرابرد  دـنلب  ینخـس  يرکب  نسحلاوبا  ( 8 - ) 31482 - 268

. دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  زامن ؛ دومرفیم : نانآ  هب  درکیم و  ییوجلد  هفوک  دجسم  رد  ناگدیباوخ  زا  هک  دوب  نیا  شقالخا  يراوگرزب 
زاب تارکنم  ناهانگ و  زا  زامن  اـنامه  درکیم : توـالت  ار  نآرق  ۀـیآ  نیا  هاـگنآ  تسا . هدـیدرگ  بجاو  وت  رب  هک  يزاـمن  يوس  هب  زیخرب 

. درادیم
. دیـسر مجلم - نبا  نوعلم - نآ  هب  ات  درک  لمع  هنوگناـمه  دجـسم  رد  ناگدـیباوخ  اـب  بش  ره  تداـع ، بسح  رب  زین  شتداهـش  بش  رد 
. تسا نمـشد  نآ  اب  تدش  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یباوخ  نیا  زیخرب ! باوخ  زا  درم ! يا  دومرف : تسا . هدـیباوخ  يور  رب  يو  درک  هدـهاشم 

. تسا شتآ  لها  باوخ  ناطیش و  باوخ  نیا 
تـشپ رب  تسا و  ناـمیکح  ندـیباوخ  ةویـش  نآ  هک  باوخب  پچ  فرط  رب  اـی  تسا  نادنمـشناد  باوخ  نآ  هک  باوـخب  تتـسار  فرط  رب 

تسا ». ناربمایپ  باوخ  نآ  هک  باوخن 
______________________________

ندیسر زا  سپ  تشون و  تشادهب  تمالس و  لوصا  تیاعر  ةرابرد  نومأم  تساوخرد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  ياهمان  نیا  (. 1)
مالـسلا هیلع  اضرلا  ماـمالا  بط  و  نیرز - ۀـمان  ۀـیبهذلا - هلاـسرلا  هب  ور  نیا  زا  دنتـشون ؛ ـالط  بآ  اـب  ار  نآ  داد  روتـسد  نومأـم ، تسد  هب 

. دش فورعم 
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 181 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  : » دیوگیم يولع  یلع  نب  نیسح  ( 9 - ) 31483 - 269

یس و تسار ؛ تسد ]  ] نداد رارق  رس  ریز  ندوب ؛ تراهط  وضو و  اب  تسا : تلصخ  هد  باوخ  ماگنه  تراهط ] تمصع و   ] نادناخ ام  يارب 
توالت ندرک ؛ هلبق  تمـس  هب  تروص  نتفگ ؛ ربکا » هللا   » راب راهچ  یـس و  نتفگ ؛ دـمحلا هللا »  » راب هس  یـس و  نتفگ ؛ هللا » ناحبـس   » راـب هس 

هتفرگ ار  شاهرهب  بش  نآ  رد  دنک ، لمع  هنوگ  نیا  سک  ره  رخآ ؛ ات  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  یـسرکلا و  ۀیآ  و  باتکلا » ۀـحتاف   » ةروس
تسا ».

: تسا هدمآ  قالخالا  مراکم  رد  ( 10 - ) 31484 - 270
ۀنوگ ریز  ار  شتـسار  تسد  دیباوخیم و  ندب  تسار  فرط  رب  دربیم ، هانپ  باوختخر  هب  هک  یماگنه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »

رادهگن »! تباذع  زا  ارم  يزیگنایمرب ، ار  تناگدنب  هک  يزور  ایادخ ، : » دومرفیم هاگنآ  دادیم . رارق  تسار 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 11 - ) 31485 - 271

ضرغ هب  یبایتسد  ةزیگنا  هب  هک  یسک  درادن ؛ ینیما  هک  يدنمتورث  دراد ؛ ینوخ  نتخیر  رب  میمصت  هک  یسک  دنرادن : باوخ  هتسد  جنپ  »
هدـش و تساوخزاـب  يرایـسب  لاـم  لـباقم  رد  هک  یتـسدیهت  دـنز ؛ ناـتهب  ناـنآ  هب  دـیوگب و  غورد  اوراـن و  نانخـس  مدرم  ةراـبرد  يویند 

دربیم ». رسب  شبوبحم  ییادج  راظتنا  رد  هک  يرادتسود 
. درکیم تلالد  باوخ  ماگنه  وضو  بابحتسا  رب  هچنآ  تشذگ  وضو ، ياهباب  زا  باب 2  ثیداحا  رد 

هگن نداتفا  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  يا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دوش ، ور  هب  ور  هلزلز  اب  سک  ره  : » تشذگ نیطقی  دنزرف  ثیدح  رد 
. درادیمن هگن  ار  اهنآ  سکچیه  وا  زا  سپ  دنتفیب ، رگا  يرادیم و 

ییاناوت ». زیچ  ره  رب  وت  اریز  راد ؛ هگن  ام  زا  ار  يدب  دمحم و  نادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  تسا . هدنشخب  رایسب  رابدرب و  وا  انامه 
دوشیمن ». بارخ  وا  رب  هناخ  هللا - ءاشنا  دناوخب - باوخ  ماگنه  ار  اعد  نیا  سک  ره  : » دومرف و 

. تسا ثحب  دروم  عوضوم  اب  بسانتم  هک  یبلاطم  تشذگ  نکاسم ، ياهباب  زا  باب 6 و 13 و 14 و 15  ثیداحا  رد  و  « 1»
«2 .« » ورب حارتسم  هب  باوخ  زا  شیپ  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  موصعم  نخس  نیا  غبصا  ثیدح  رد  و 

______________________________

ثیدح 2. تایآ ، زامن  ياهباب  زا  ج ص ب 13  (. 1)
ثیدح 68. اهاذغ ، ياهباب  زا  ج ص ب 197  (. 2)

183 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زورمین باوخ  بابحتسا  باب 14 

دباوخ ». یمن  زورمین  ناطیش  هک  ارچ  دینک ؛ زورمین  باوخ  : » هدش تیاور  ( 1 - ) 31486 - 272
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  : » درک ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  يدرگنابایب  برع  ( 2 - ) 31487 - 273

. ماهدش راتفرگ  یشومارف  هب  نونکا  یلو  دوب  يوق  رایسب  نم  ۀظفاح 
؟ يدیباوخیم زورمین  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! يرآ داد : خساپ  برع  درم 
؟ يدرک كرت  ار  نآ  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

! يرآ تفگ : برع  درم 
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تفایزاب ». ار  شاهظفاح  تشگزاب و  هتشذگ  شور  هب  برع  درم  درگزاب . قباس ] شور  نامه  هب  : ] دومرف ربمایپ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  هدعسم 

راـچد یـشومارف  هب  مدوـب و  ياهظفاـحشوخ  رایـسب  درم  درک : ضرع  دیـسر و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  يدرگناـبایب  برع  »
: تفگ برع  درم  ياهدرک . كرت  ار  نآ  ياهتـشاد و  زورمین  تحارتسا  هب  تداع  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدـیدرگ .

! يرآ
ددرگیم ». زاب  وت  هب  تاهظفاح  هللاءاشنا - درگزاب - تاهتشذگ ] شور  هب  : ] دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  تداهـش  ثداوح  زا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  روصنم  نب  هللادـبع  ( 3 - ) 31488 - 274
! نک فیرعت  میارب 

 ... دناوخارف داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  ار - دیزی  شدنزرف  دیـسر ، ارف  هیواعم  گرم  یتقو  هک  داد  ربخ  نم  هب  شردپ  زا  مردـپ  : » دومرف ماما 
رادـیب باوخ  زا  نایرگ  هاگنآ  تخادرپ . زورمین  تحارتسا  هب  اجنآ  رد  دیـسر . بیذـع  هب  ات  درک  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

؟ ییرگیم ارچ  ناج ! ردپ  دیسرپ : يو  زا  شدنزرف  دش .
. دوشیمن غورد  ایؤر  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نامز ، نیا  مزیزع ! دنزرف  يا  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دربیم »...  تشهب  يوس  هب  ار  امش  گرم  هکنآ  لاح  دینکیم و  تکرح  ناباتش  تفگ : دش و  راکشآ  نم  يارب  یصخش  باوخ  رد  انامه 
 185 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تشذگ باب  نیا  بلاطم  اب  بسانتم  تسا ، بجاو  نآ  زا  يراددوخ  هچنآ  ياهباب  زا  باب 32  رد 
دیهاوخب ». کمک  زورمین  باوخ  زا  يرادهدنزبش ، يارب  : » تشذگ نخس  نیا  هعافر  ثیدح  رد 

«2 .« » تسا تمعن  زورمین ، باوخ  تسا و  تلاهج  زور ، زاغآ  باوخ  : » تشذگ هیقف  ۀلسرم  رد  و  « 1»

باوخ ماگنه  نآرق  توالت  تاولص و  رکذ و  رافغتسا و  اعد و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  بابحتسا  باب 15 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگیم ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 31489 - 275
هب ور  مدرک ، وت  میلـست  ار  مدوخ  نم  ایادخ ، اتکی . يادـخ  مان  هب  دـیوگب : سپ  تشاذـگ ، رـس  ریز  ار  شتـسار ]  ] تسد ناسنا  هک  یماگنه 

. وت هب  قایتشا  لـیم و  وت و  زا  سرت  رطاـخ  هب  مدرک ، لـکوت  وت  رب  مداد و  هیکت  وت  هب  ار  متـشپ  متـشاذگاو ، وت  هب  ار  مراـک  مدومن ، وت  يوس 
. مدروآ نامیا  يدومن - لاسرا  هک  تربمایپ - هب  و  يداتسرف - ورف  هک  تباتک - هب  تدوخ . يوس  هب  رگم  تسین  وت  زا  یتاجن  هار  هاگهانپ و 

، دوریم باوختخر  هب  هک  یماگنه  دنکیم ، تشحو  باوخ  رد  سک  ره  دیوگب و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  حـیبست  هاگنآ 
دناوخب ». ار  یسرکلا  ۀیآ  و  قلفلا » برب  ذوعا  لق   » و سانلا » برب  ذوعا  لق   » ةروس

لقن دیوگب » ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  حیبست  هاگنآ  : » ۀلمج ات  ار  ثیدح  نیا  لئاسلا  حالف  باتک  رد  سوواط  نب  دیس  موحرم 
. تسا هدرک 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 2 - ) 31490 - 276
یلص ادخ  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  کمک  اب  ادخ و  مان  هب  وگب : باوخب و  تتسار  فرط  رب  یتفر ، باوختخر  هب  هک  یماگنه  »

یکدنا اب  هتـشذگ  ثیدح  رد  روکذـم  ياعد  ریظن  ثیدـح  ۀـمادا  مدرک »...  میلـست  وت  هب  ار  مدوخ  نم  ایادـخ ، مباوخیم .]  ] هلآ هیلع و  هللا 
. تسا فالتخا 

______________________________

ثیدح 33. تسا ، بجاو  نآ  زا  يراددوخ  هچنآ  ج ص ب 33  (. 1)
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ثیدح 5. يزور ، بلط  ج ص ب 12  (. 2)
 187 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف دعس  ینب  نادناخ  زا  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدش  تیاور  ( 3 - ) 31491 - 277
هک دروآ  بآ  کشم  اب  ردقنآ  نم  ۀـناخ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  منک ؟ فیرعت  تیارب  همطاف  مدوخ و  یگدـنز ]  ] ةرابرد یتسین  لیام  ایآ  »

گنر هب  دولآرابغ و  شیاهسابل  هک  درک  وراج  ار  هناخ  ردقنآ  تسب و  هنیپ  شناتسد  هک  درک  ایسآ  ردقنآ  دنام و  یقاب  شاهنیس  رب  نآ  رثا 
يرایـسب یتخـس  جـنر و  هناخ  ِراک  رد  يو  دـش . دودـناهدود  هریت و  شیاهسابل  هک  درک  نشور  شتآ  گید  ریز  ردـقنآ  دـمآرد و  كاخ 

تدـش زا  اـت  يدرکیم  تساوـخرد  يو  زا  يرازگتمدـخ  يدـشیم و  بایفرـش  تردـپ  روـضح  هب  شاـک  يا  متفگ : وا  هـب  دـش . لـمحتم 
ربمایپ دوجو  درِگ  ار  یهورگ  دیـسر ، ردپ  کیدزن  هک  یماگنه  درک . تکرح  ردپ  يوس  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دهاکب ! يردـق  تیاهراک 

اب هکنآ  نودب  ور  نیا  زا  درازگ ؛ نایم  رد  ردپ  اب  عمج  نایم  رد  ار  دوخ  ۀتساوخ  دیشک  تلاجخ  همطاف  درک . هدهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یتجاح ضرع  يارب  يو  هک  تسناد  دش ، ربخاب  شرتخد  روضح  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشگزاب . دـیوگب ، ینخـس  ردـپ 

، میدوب هدیـشک  دوخ  يور  رب  ياهفحلم  شکزارد  لاح  رد  ام  هک  ینامز  باتفآ ، زا  شیپ  حبـص ، زامن  زا  سپ  زور  نآ  يادرف  تسا . هدـمآ 
توکس ایح  مرش و  زا  میتشاد ، رارق  نآ  رد  هک  یتیعضو  لیلد  هب  امش . رب  مالس  دومرف : دمآ و  نامغارس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میدرک . توکـس  زین  راب  نیا  امـش . رب  مالـس  دومرف : رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  میدرک .
، درکیم مالس  هبترم  هس  درکیم . نینچ  ترضح  نآ  اریز  ددرگ ؛ زاب  مینک ، توکس  راب  نیا  رگا  هک  میدیسرت  ام  درک و  مالـس  راب  نیموس 
رب و  میتفگ : میداد و  خـساپ  ار  يو  مالـس  راچان  تشگیم . زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشیم و  دراو  دـشیم ، هداد  يو  هب  دورو  ةزاجا  رگا 

: دومرف تسشن و  ام  رس  يالاب  دش ، لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دییامرفب ! هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  داب ، مالـس  امش 
ار مرس  راچانب  دزیخ . اپب  ترضح  نآ  مییوگن ، خساپ  يو  هب  رگا  مدیسرت  یتشاد ؟ راک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  زورید  همطاف ! يا 

کشم اب  ردقنآ  همطاف  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  میوگیم ؛ امـش  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  : » متفگ مدرک و  جراخ  هفحلم  ریز  زا 
ات درک ، وراج  ار  هناخ  ردـقنآ  تسب . هنیپ  شناتـسد  اـت  دروآرد  تکرح  هب  ار  ایـسآ  ردـقنآ  دـنام . یقاـب  شاهنیـس  رب  نآ  رثا  اـت  دروآ  بآ 
هب شاک  يا  متفگ : يو  هب  نم  سپ  دش . هایـس  هریت و  شیاهسابل  ات  تخورفا  شتآ  گید  ریز  ردقنآ  دمآرد . كاخ  گنر  هب  شیاهسابل 

. دهاکب تیاهراک  راشف  زا  ات  يدرکیم  اضاقت  يرازگتمدخ  يو  زا  یتفریم و  تردپ  روضح 
یماگنه تسا ؟ رازگتمدخ  زا  رتهب  ناتيارب  هک  مهد  شزومآ  يزیچ  امـش  هب  دـیرادن  تسود  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. دییوگب هللا » دمحلا   » هبترم هس  یس و  و  هللا » ناحبس   » هبترم هس  یس و  ربکا ،» هللا   » هبترم راهچ  یس و  دیتفرگ ، ندیباوخ  هب  میمصت  هک 
شربمایپ زا  ادخ و  زا  مدش ! یضار  شربمایپ  زا  ادخ و  زا  تفگ : دروآ و  نوریب  ار  شرس  دوب ، هدیشک  رـس  رب  هفحلم  نامز  نآ  ات  هک  همطاف 

مدش »! یضار 
. تسا هدروآ  توافت  یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  زین  عیارشلا  للع  باتک  رد  قودص  موحرم 

زا دنک ، يرپس  ار  بش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  حـیبست  اب  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 4 - ) 31492 - 278
دننکیم ». دای  ار  يادخ  ناوارف  هک  دوب  دهاوخ  ینادرم  نانز و 

 189 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدروآ  لامعالا  باوث  باتک  رد  نامیلس  نب  رفعج  خیش  ( 5 - ) 31493 - 279

: دیوگیم يو  هب  هتـشرف  دنباتـشیم . شیوس  هب  یـشکرس  ناطیـش  يراوگرزب و  ۀتـشرف  دوریم ، باوختخر  هب  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  »
! نادرگ زاغآ  یبوخ  ریخ و  اب  زین  ار  تبش  ناسر و  ماجنا  هب  یبوخ  ریخ و  اب  ار  تزور 

عورـش ادخ  رکذ  اب  باوختخر - هب  ماگنه  ار - شبـش  دناسر و  نایاپ  هب  ادخ  رکذ  اب  ار  شزور  دـنک و  يوریپ  راوگرزب  ۀتـشرف  زا  رگا  سپ 
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يو زا  ار  ناطیش  نآ  هتـشرف  دیوگب ، دمحلا هللا »  » هبترم هس  یـس و  و  هللا » ناحبـس   » هبترم هس  یـس و  ربکا ،» هللا   » هبترم راهچ  یـس و  دیامن و 
دوش »...  رادیب  باوخ  زا  ات  دزادرپیم  يو  زا  ینابهگن  تبقارم و  هب  دوخ  دناریم و 

: دیوگیم دقرف  نب  دوواد  ردارب  ( 6 - ) 31494 - 280
ماما دزادنایم . تشحو  هب  ار  وا  ینز  بش ، ِباوخ  ماگنه  رد  هک  میوگب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تساوخ  نم  زا  ّهبر  دـبع  نب  باهـش  »

و هللا » ناحبس   » هبترم هس  یـس و  و  ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یـس و  هداد و  رارق  یحیبست  وگب : وا  هب  دومرف : يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
ساپس تسوا و  رایتخا  رد  ییاورنامرف  درادن ، یکیرـش  اتکی ، يادخ  زج  تسین  يدوبعم  وگب : هبترم  هد  وگب و  دمحلا هللا »  » هبترم هس  یس و 
يارب زور  بش و  دش  دمآ و  تسوا و  تسد  رد  یکین  ریخ و  دنکیم . هدنز  دناریمیم و  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  تسوا . صوصخم 

تساناوت ». يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 7 - ) 31495 - 281

، درادن یکیرش  تسا ، هناگی  تسین ، اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  دیوگب : باوخ  ماگنه  هبترم  هد  دتفایم ، تشحو  ساره و  هب  یسک  هاگ  ره  »
ارهز ترـضح  حیبست  و  دریمیمن . تسا و  هدنز  وا  دنکیم و  هدـنز  دـناریمیم و  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  تسوا ،) يارب  ییاورنامرف  )

دربیم ». نیب  زا  ار  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  دیوگب ؛ زین  ار  مالسلا  اهیلع 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 8 - ) 31496 - 282

هبترم هس  یس و  و  ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یس و  سپ  یتفر ، باوختخر  هب  هک  یماگنه  تسا :] هنوگنیا   ] مالـسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  حیبست  »
ادتبا زا  هیآ  هد  و  قلفلا » برب  ذوعا  لق   » و سانلا » برب  ذوعا  لق   » ةروس یسرکلا و  ۀیآ  وگب و  هللا » ناحبـس   » هبترم هس  یـس و  و  دمحلا هللا » »

ناوخب ». ار  تافاص  ةروس  رخآ  زا  هیآ  هد  و 
 191 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 9 - ) 31497 - 283
وه لق   » تسا و كرـش  زا  يرود  يرازیب و  نآ  هک  ارچ  ناوخب ؛ ار  نورفاکلا » اهیا  ای  لق   » ةروس و  دحا » هللا  وه  لق   » ةروس ندیباوخ  ماگنه  »

تسا ». راگدرورپ  ۀمانسانش  دحا » هللا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 10 - ) 31498 - 284

دنوادخ لماک  تاملک  هانپ  رد  ار  ملام  ار و  ماهداوناخ  ار و  منادـنزرف  ار و  مدوخ  دـنکن : كرت  ار  اعد  نیا  ندـناوخ  باوخ ، ماگنه  ناسنا  »
هیلع نیـسح  ماما  لیئربج  هک  تسا  ییاعد  نامه  نیا  و  ياهدـننزمشچ . ره  ياهدـنزگ و  ناویح  ره  یناطیـش و  ره  رـش  زا  مهدیم  رارق  « 1»

داد ». رارق  نآ  هانپ  رد  ار  مالسلا ) هیلع  نسح   ) مالسلا
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دمحم  نب  رکب  ( 11 - ) 31499 - 285

ةژیو شیاتـس  درک و  هبلغ  سپـس  تسا ، یلاع  هبترمدنلب و  هک  تسا  يدنوادخ  ةژیو  شیاتـس  دیوگب : هبترم  هس  ندیباوخ  ماگنه  سک  ره  »
تفای تردق  هاگنآ  دش ، کلام  هک  تسا  يدنوادخ  ةژیو  شیاتـس  داد و  ربخ  هاگنآ  تفای ، هار  تادوجوم  نطاب  هب  هک  تسا  يدـنوادخ 
نوریب شناهانگ  زا  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  وا  دـناریمیم و  ار  ناگدـنز  دـنکیم و  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  يدـنوادخ  ةژیو  شیاتـس  و 

دیدرگ ». دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دیآیم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاله  نب  سابع  ( 12 - ) 31500 - 286

: دزیریمن ورف  شرس  رب  هناخ  زگره  دناوخب ، ار  هیآ  نیا  ندیباوخ  ماگنه  سک  ره  »
هب درادیمن ، هگنار  اهنآ  يدـحا  ادـخ  زا  سپ  دـنزیرورف ، اهنآ  رگا  درادیم و  هگن  نتخیرورف  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ ، انامه  »

تسا ». هدنشخب  رایسب  رابدرب و  وا  نیقی 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مناغ  نب  مالس  ( 13 - ) 31501 - 287
رد ياهناخ  يو  يارب  دنوادخ  دیوگب ، تسین ) اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  « ) هللا الا  هلا  ال   » هبترم دـص  باوختخر - هب  نتفر  ماگنه  سک - ره  »

. دنکیم انب  تشهب 
______________________________

.639 رایخالا 3 / ذالم  تسا . هتسناد  ناماما  ای  يو  تافص  ای  دنوادخ  ياهمان  ار  نآ  قادصم  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
 193 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شزرمآ تساوـخرد  مراـگدرورپ - دـنوادخ - زا  « ) هیلا بوـتا  یبر و  هللا  رفغتـسا   » هبترم دـص  باوـختخر - هـب  نـتفر  ماـگنه  سک - ره  و 
دزیریم ». ناتخرد  گرب  هک  هنوگنامه  دزیریم ؛ ورف  شناهانگ  دیوگب ، مدرگیمزاب ) شیوس  هب  منکیم و 

تسین ». وا  رب  یهانگ  هک  دنکیم  يرپس  یلاح  رد  ار  بش  و  : » تسا هدش  هدوزفا  هلمج  نیا  يرگید  شرازگ  رد  و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  دمحم  نب  دمحا  ( 14 - ) 31502 - 288

ار نآ  سپ  منکیم ، سوبحم  روصحم و  وت  دزن  ار  محور  سفن و  نم  ایادـخ ، دـیوگب : سپ  درب ، هانپ  باوختخر  هب  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  »
نادرگزاب تدوخ  يایلوا  قح  هب  فراع  نمؤم و  ار  نآ  يدنادرگزاب ، مندب  هب  ار  نآ  رگا  نک و  يرادهگن  تشزرمآ  يدونشخ و  لحم  رد 

ینک ». تفایرد  یناریمب و  هنوگ  نیمه  هب  ار  نآ  ات 
مدروآ و نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  دومرفیم : ندیباوخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم الع  یبا  نب  ییحی  ( 15 - ) 31503 - 289

نک »! يرادهگن  يرادیب  باوخ و  رد  ارم  ایادخ ، مدیزرو ! رفک  توغاط  هب 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناورم  نب  دمحم  ( 16 - ) 31504 - 290

؟ تفگیم باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ  مهد  ربخ  امش  هب  دیرادن  تسود  ایآ  »
. دییامرفب تفگ : ناورم  نب  دمحم 

.« درک رکذ  ار  قباس  ياعد  مالسلا  هیلع  ماما  همادا ، رد  ادخ ...  مان  هب  تفگیم : درکیم و  توالت  ار  یسرکلا  ۀیآ  ترضح  نآ  دومرف : ماما 
: درک ضرع  دمآ و  ردپ  دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  یکی  بش  کی  : » دیوگیم بهو  نب  هیواعم  ( 17 - ) 31505 - 291

: دومرف ماما  مباوخب ! مهاوخیم  ناج ، ردپ 
هب تسوا . ةداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  اتکی و  يادـخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  وگب : مزیزع ، دـنزرف 

مربیم هانپ  ادخ  هوکش  لالج و  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  تردق  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  يریذپانتسکـش  تّزع و  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  یگرزب 
هب مربیم و  هاـنپ  ادـخ  شـشخب  وـفع و  هب  تسا . دـنمورین  اـناوت و  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  هتبلا  مربیم . هاـنپ  ادـخ  ییاورناـمرف  تنطلـس و  هب  و 

ةدـنبنج ره  ّرـش  زا  هدنـشک و  ریغ  هدنـشک و  هدـنزگ ، ناوـیح  ّرـش  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخ  یناـبرهم  تمحر و  هب  مربیم و  هاـنپ  ادـخ  شزرمآ 
ایادخ امرس . اههقعاص و  ّرش  زا  برع و  ریغ  برع و  ناراکهبت  ّرـش  زا  سنا و  نج و  ناراکهبت  ّرـش  زا  زور و  بش و  رد  گرزب  کچوک و 

. تاهداتسرف تاهدنب و  دمحم  رب  تسرف  دورد 
« هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   » مان هب  یتقو  درکیم ،] رارکت  ار  اعد  ردپ  لابند  هب  هک   ] مالـسلا هیلع  ماما  دـنزرف  دـیوگیم : بهو  نب  هیواعم 

ةزیکاـپ مزیزع  دـنزرف  يرآ ، دومرف : شدـنزرف ] هب  شنکاو  رد   ] مالـسلا هیلع  ماـما  دوزفا . ار  كراـبم » ةزیکاـپ   » تفـص نآ  لاـبند  هب  دیـسر 
كرابم »!

 195 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: وگب يدرب ، هانپ  تباوختخر  هب  هک  یماگنه  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم حیجن  نب  دلاخ  ( 18 - ) 31506 - 292

زا متـسه و  ادـخ  میلـست  قح و  هب  لیام  هک  یلاح  رد  میهاربا ؛ نییآ  رب  مداد و  رارق  نیمز ] رب   ] ار متـسار  يولهپ  ادـخ ) يارب   ) ادـخ و مان  هب 
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متسین ». ناکرشم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا  ( 19 - ) 31507 - 293

. مریمیم تمان  اب  منکیم و  یگدنز  تمان  اب  ایادخ ، : » تفگیم دربیم ، هانپ  شباوختخر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  »
: تفگیم تساخیمرب ، باوخ  زا  هک  یماگنه  و 

تسوا ». يوس  هب  ناگدرم  ندشهدنز  دناریم و  هکنآ  زا  سپ  درک ، هدنز  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  ةژیو  شیاتس 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 

طسقلاب ًامئاق  ملعلا  اولوا  هکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  ۀیآ : نینچمه  دناوخب ، ار  یـسرکلا  ۀیآ  هبترم  هس  باوخ  ماگنه  سک  ره  »
یشغی شرعلا  یلع  يوتسا  مث  مایا  هتـس  یف  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  هللا  مکبر  نا  : ] ریخـست ۀیآ  و  « 1 ، » میکحلا زیزعلا  وه  الا  هلا  ـال 

«2 [، » نیملاعلا بر  هللا  كرابت  رمالا  قلخلا و  هل  الا  هرماب  تارخسم  موجنلا  رمقلا و  سمشلا و  ًاثیثح و  هبلطی  راهنلا  لیللا 
یف مهنا  الا  دیهش . یش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  مل  وا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  ّتح 

ی� مهـسفنا  یف  قافآلا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  : ] هدجـس ۀیآ  و 
تظافح و رومام  دـنهاوخن - اـی  دـنهاوخب  «- 4  » ار ناطیـش  ود  دـنوادخ ، دـناوخب  ار  « 3 [، » طیحم ءیـش  لـکب  هنا  ـالا  مهبر  ءاـقل  نم  ۀـیرم 

يادخ ریبکت  لیلهت و  حیبست و  شیاتس و  هتشرف  یس  ادخ  بناج  زا  ناطیش  ود  نآ  هارمه  دنکیم و  شکرس  ياهناطیـش  زا  يو  يرادهگن 
تسوا ». يارب  زا  ناگتشرف  نآ  لامعا  ۀمه  شاداپ  دوش و  رادیب  باوخ  زا  يو  ات  دننکیم  رافغتسا  هدنب  نآ  يارب  دنروآیم و  اجب  ار 

: ییوگیم یتفرگ ، ندیباوخ  هب  میمصت  هک  یماگنه  : » دنکیم تیاور  هطساو  اب  ریمع  یبا  نب  دمحم  ( 20 - ) 31508 - 294
نک »! يرادهگن  نآ  زا  يداتسرف ، ار  نآ  رگا  نک و  محر  نآ  هب  سپ  یتفرگ ، ارم  سفن  حور و  رگا  ایادخ ، »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  ( 21 - ) 31509 - 295
هکنیا زا  دـب و  تشز و  ياهایؤر  مالتحا و  زا  مربیم ، هانپ  وت  هب  ایادـخ ! وگب : باوخ  ماگنه  يدوب ، كانمیب  تبانج  مالتحا و  زا  هاـگ  ره  »

مشاب ». ناطیش  تسد  ۀچیزاب  يرادیب  باوخ و  رد 
. تسا هدش  شرازگ  زین  نانمؤم  ریما  زا  توافت  یکدنا  اب  اعد  نیا  ریظن 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فاکسا  دعس  ( 22 - ) 31510 - 296
: دناسرن بیسآ  يو  هب  ياهدنزگ  ناویح  برقع و  حبص  ات  هک  منکیم  نیمضت  نم  دیوگب ، ار  تاملک  نیا  سک  ره  »

نایز زا  دیرفآ و  هچنآ  نایز  ّرـش و  زا  مربیم  هانپ  درذگیمن - اهنآ  زا  يراکهبت  راکوکین و  چـیه  هک  دـنوادخ - مامت  لماک و  تاملک  هب 
تسا ». تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  هتبلا  تسوا . تسد  رد  شرایتخا  هک  ياهدنبنج  ره  ّرش  زا  درک و  داجیا  هچ  نآ 

______________________________

.18 نارمع 13 / لآ  (. 1)
.54 فارعا 7 / (. 2)

هک هدـش  هتفگ  تسا و  روکذـم  تایآ  هدجـس  هیآ  روهـشم  رظن  ساسا  رب  : » دـیامرفیم یـسلجم  همالع  موحرم   53 - 54 تلصف 41 / (. 3)
« نوقفنی مهانقزر  امم  اعمط و  افوخ و  مهبر  نوعدی  عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  : » تسا هدجس  هروس  رد  هدجس  هیآ  زا  سپهیآ  دوصقم 

(. 317 لوقعلا 12 / تآرم  .« ) دوش هدناوخ  ود  ره  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  و  ( 16 هدجس 32 / )
.« دـهدیم رارق  يو  رادـساپ  ناـبهگن و  ار  نمـشد  هک  تسادـخ  یناـبرهم  فطل و  تیاـهن  نیا  : » دـیامرفیم یـسلجم  همـالع  موـحرم  (. 4)

.317 لوقعلاتآرم 12 /
 197 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم رمع  نب  لضفم  ( 23 - ) 31511 - 297

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


! يربب هانپ  هلمج ]  ] فرح هدزای  هب  هکنیا  ات  باوخن  یبش  چیه  یناوتیم  رگا 
دییامرف »! هاگآ  اهنآ  زا  ارم  درک : ضرع  لضفم 

هب مربیم و  هانپ  ادـخ  لالج  هوکـش و  هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  تردـق  هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  يریذپانتسکـش  تزع و  هب  وگب : دومرف : ماـما 
مربیم و هانپ  ادخ  يریگولج  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  عافد  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  ییابیز  لامج و  هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  ییاورنامرف  تنطلس و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مربیم و  هانپ  ادخ  هجو  هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  تموکح  ییاورنامرف و  هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  يروآدرگ  هب 

يربب ». هانپ  اهنآ  هب  یناوتیم  یتساوخ  هاگ  ره  و  درک ». داجیا  دروآ و  دیدپ  دیرفآ و  هچنآ  ّرش  نایز و  زا  مربیم  هانپ  هلآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  نامثع  نب  یلع  ( 24 - ) 31512 - 298

: دوشیم تشهب  دراو  دریمب ، بش  نآ  رد  دناوخب و  ار  اعد  نیا  باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  سک  ره  »
. يدرک بجاو  نم  رب  ار  يو  لسن  زا  ناماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  يوریپ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ !

دور ». تشهب  هب  دریمب ، بش  نآ  رد  رگا  سپ  دسرب . دوخ  جع )  ) نامز ماما  هب  ات  دربب  مان  بیترت  هب  ار  شیوخ  ناماما  هاگنآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  ( 25 - ) 31513 - 299

فرطرب وا  زا  ار  ياهدـنبنج  ره  نایز  دـنکیم و  رود  يو  زا  ار  یتسدـیهت  رقف و  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  ندـیباوخ  ماـگنه  سک  ره  »
: دنکیم

زیچ چـیه  ياهدیـشوپ و  نطاـب و  وت  و  تسین . وت  زا  رتـالاب  زیچ  چـیه  يراکـشآ و  وت  و  تسین . وت  زا  شیپ  زیچ  چـیه  يزاـغآ و  وت  ایادـخ !
ياـهنیمز راـگدرورپ  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  راـگدرورپ  يا  ایادـخ -! تسین . وت  زا  سپ  زیچ  چـیه  یناـیاپ و  وت  و  تسین . وت  زا  رتنییاـپ 

تـسد هب  شراـیتخا  هک  ياهدـنبنج  ره  ّرـش  ناـیز و  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  میکح ، ِنآرق  روبز و  لـیجنا و  تار و  وت  راـگدرورپ  هناـگتفه و 
یتسار ». هار  رب  وت  انامه  تسوت .

ماگنه هک  دوب  ینوگانوگ  ياهاعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  : » تسا هدـمآ  قالخالا  مراکم  باتک  رد  ( 26 - ) 31514 - 300
: تسا نیا  اهنآ  زا  یکی  درکیم . اعد  اهنآ  هب  ندیباوخ 

! ایادخ مربیم . هانپ  تدوخ  هب  تدوخ  زا  مربیم و  هانپ  تايدونـشخ  هب  تمـشخ  زا  مربیم و  هانپ  تتیفاع  هب  تباذـع  زا  نم  انامه  ایادـخ !
يانث حدـم و  دوخ  هک  ياهنوگ  نآ  وت  مشاـب . دـنمزآ  صیرح و  راـک  نیا  رد  دـنچ  ره  مباـی ، تسد  وت  رب  ياـنث  تیاـهن ]  ] هب مناوتیمن  نم 

ياهتفگ ». شیوخ 
: دومرفیم باوخ  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زین  و  ( 27 - ) 31515 - 301

ار میاهبیع  نادرگ و  مارآ  نمیا و  ار  متـشحو  ایادـخ ! تسادـخ . يوس  هب  ماینوگرگد  لوحت و  موشیم و  هدـنز  مریمیم و  ادـخ  مان  اب  »
نادرگ ». ادا  ار  متناما  نم  بناج  زا  ناشوپب و 

 199 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 28 - ) 31516 - 302

: دیوگب دراذگ و  تسار  هنوگ  ریز  ار  شتسار  تسد  تفرگ ، ندیباوخ  هب  میمصت  امش  زا  یکی  هاگره  »
دنوادخ هک  یسک  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نییآ  میهاربا و  شیک  رب  ادخ و  يارب  مداد ، رارق  نیمز ] رب   ] ار میولهپ  ادخ ، مان  هب 

. دباییمن ققحت  دهاوخن ، ادخ  هچنآ  تسه و  دهاوخب ، ادخ  هچنآ  تسا . هدرک  بجاو  ار  شتعاطا 
. دننکیم شزرمآ  بلط  شیارب  ناگتشرف  و  تسا . ظوفحم  یناریو  رگتراغ و  دزد و  زا  دناوخب ، ار  اعد  نیا  باوخ  ماگنه  سکره 
يرادساپ وا  زا  بش  نآ  رد  هک  درامگیم  يو  رب  هتشرف  رازههاجنپ  دنوادخ  دناوخب ، ار  دحا » هللا  وه  لق   » ةروس ندیباوخ ، ماگنه  سک  ره 

. دننک
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: دناوخب ار  اعد  نیا  ات  دراذگن  نیمز  رب  ار  شیولهپ  تفرگ ، ندیباوخ  هب  میمصت  امش  زا  یکی  هاگ  ره  و 
تزع و ِهاـنپ  رد  مهدیم  رارق  ار  همه  هدیـشخب ، هدرک و  يزور  نم  هب  دـنوادخ  هـچنآ  لاـمعا و  نـیرخآ  لاـم ، نادـنزرف ، هداوناـخ ، نـید ،
ادـخ و تفوطع  تفأر و  ادـخ و  یناـبرهم  تمحر و  ادـخ و  طلـست  تنطلـس و  ادـخ و  توربـج  ادـخ و  یگرزب  ادـخ و  يریذـپانتسکش 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  يروآعمج  ادخ و  ناکرا  ادخ و  عنص  ادخ و  هوکـش  لالج و  ادخ و  تردق  ادخ و  يدنمورین  ادخ و  شزرمآ 
يور رب  هچنآ  دنزگ  زا  سنا و  نج و  ّرـش  هدنـشک و  ریغ  هدنـشک و  ةدنزگ  تاناویح  دنزگ  زا  دهاوخب ، هچنآ  رب  ادخ  تردـق  هلآ و  هیلع و 

ره ّرـش  زا  دوریم و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  هچنآ  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  دوشیم و  جراخ  نیمز  زا  هچنآ  دنکیم و  تکرح  نیمز 
تکرح و چیه  تساناوت و  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  انامه  تسوت . تسد  رد  شرـس  لباقم  ياهوم  هک  ياهدـنبنج 

. گرزب ۀبترمدنلب  دنوادخ  ۀلیسو  هب  رگم  تسین  ییورین  لوحت و 
نآ ندناوخ ]  ] دادیم و هانپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  اعد  نیا  ۀلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه 

داد ». روتسد  ام  هب  ار 
: دومرف هک  یثیدح  نمض  رد  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ینرق  سیوا  ( 29 - ) 31517 - 303
داتفه دـنوادخ  نآ  فرح  ره  لباقم  رد  دورب ، شنامـشچ  زا  باوخ  نآ  ندـناوخ  ماگنه  دـناوخب و  ار  اعد  نیا  ندـیباوخ  ماگنه  سک  ره  »

تـساوخرد يو  يارب  هک  دزیگنایمرب  دندیـشروخ ، زا  رتابیز  راب  رازه  داتفه  کی  ره  هک  ییاـههرهچ  اـب  یناـحور  ملاـع ]  ] زا هتـشرف  رازه 
 ... دنسیونیم یکین  شیارب  دننکیم و  اعد  شزرمآ و 

: تسا نیا  اعد  نآ  و 
اـیربک و بحاـص  هدـننک ، ناربـج  رگحالـصا و  ریذپانتسکـش ، زیزع و  ناـبهگن ، بـقارم و  شخب ، ینمیا  مـلظ ، بـیع و  ره  زا  ملاـس  يا 

ياههژاو نوگانوگ و  ياهنابز  اب  تسدرود  ناکم  ره  زا  هک  یـسک  يا  دـنمورین . اناوت و  هریچ ،) بلاغ و  ، ) هدـننکكاپ كاـپ و  تمظع ،
نامز تشذـگ  هک  یتسه  یـسک  وت  درادیمن . زاب  رگید  راک  زا  ار  وا  يراک  هک  یـسک  يا  دوشیم . هدـناوخ  توافتم  ياـهزاین  فلتخم و 

دنکیمن و  تنوگرگد 
 201 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نک ییاشگهرگ  مراد و  ار  شايراوشد  میب  ار  هچنآ  نک  ناسآ  نم  يارب  دریگیمن . ار  وت  باوخ  ترچ و  درادـن و  هطاـحا  وت  هب  اـهناکم 
. مناسرت شایتخس  زا  هچنآ  زا  نک  ناسآ  مراد و  هودنا  میب  هک  يراک  زا 

زج ار  ناهانگ  هک  زرمایب ، ارم  سپ  مدومن ، متس  دوخ  هب  مدرک و  دب  مدوب . نارگمتس  زا  نم  نیقی  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  وت ، ياهتـساریپ 
دنوادخ تسد  هب  رگم  تسین  ییورین  تکرح و  چیه  تسا و  نایناهج - راگدرورپ  هناگی - دـنوادخ  ةژیو  شیاتـس  دزرمآیمن و  یـسک  وت 

شنادناخ ». و  دمحم - شربمایپ - رب  داتسرف  دورد  دنوادخ  گرزب و  ۀبترمدنلب 
؟ يدرک هچ  بشید  نسحلاوبا ! يا  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ( 30 - ) 31518 - 304

! مدروآ اجب  زامن  تعکر  رازه  باوخ  زا  شیپ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
؟ تسا نکمم  هنوگچ  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیوگب هبترم  هس  باوخ  ماگنه  سک  ره  يدومرف : هک  مدینش  امش  زا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
. تسا هدناوخ  زامن  تعکر  رازه  هتبلا  دنکیم ، راوتسا  دنک ، هدارا  هچنآ  شتزع  اب  دهدیم و  ماجنا  دهاوخب ، هچنآ  شتردق ، اب  دنوادخ  »

یلع »! يا  یتفگ ! تسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ارم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  نانمؤم  ریما  زا  تاوعدـلا  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 31 - ) 31519 - 305

: وگب نم و  رب  دورد  رافغتسا و  هب  داب  وت  رب  سپ  یتفرگ ، ندیباوخ  هب  میمصت  هک  یماگنه  یلع ! يا  دومرف : دناوخارف و 
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رگم تسین  ییورین  تکرح و  چیه  ادخ و  تسا  رتگرزب  تسین و  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  تسادخ و  ةژیو  شیاتس  ادخ و  تسا  هتـساریپ 
. گرزب هبترم و  دنلب  يادخ  تسد  هب 

نآ فرح  ره  رد  هک  ارچ  یـسرکلا ؛ ۀـیآ  ندـناوخ  هب  داب  وت  رب  تسا و  نآرق  رون  نآ  هک  نک ، توالت  رایـسب  ار  دـحا » هللا  وه  لق   » ةروس و 
تسا ». تمحر  رازه  تکرب و  رازه 

. دنکیم تلالد  باب  نیا  ینایاپ  شخب  رب  هچنآ  تشذگ  نآرق ، لیاضف  ياهباب  باب 23  ثیداحا  رد 
ار مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  حیبست  دراذگ ، باوختخر  رب  ار  شیولهپ  زامن  زا  سپ  امش  زا  یکی  هاگره  : » تشذگ هجیدخوبا  ثیدح  رد  و 

دوب ». دهاوخ  ظوفحم  زیچ  ره  زا  حبص  ماگنه  ات  ًامتح  سپ  دنک ، توالت  ار  یسرکلا  ۀیآ  سپس  دیوگب و 
رب ار  تناگدنب  هک  يزور  رد  ایادخ ! دیوگب : سپس  دهد ، رارق  تسار  ۀنوگ  ریز  ار  شتسار  تسد  و  تشذگ ...« : مراکم  ثیدح  رد  و  « 1»

«2 .« » رادهگن تباذع  زا  ارم  يزیگنایم ،
______________________________

ثیدح 5. ترفاسم ، ياهباب  زا  باب 20  ج ص  (. 1)
ثیدح 10. يزور ، بلط  ياهباب  زا  باب 13  ج ص  (. 2)

203 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنیبیم دب  ياهباوخ  هک  یسک  بحتسم  ياهراک  باب 16 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  ( 1 - ) 31520 - 306
: دیوگب دهد و  تلاح  رییغت  دوب ، هدیباوخ  نآ  رب  هک  فرط  نآ  زا  دید ، يدنیاشوخان  باوخ  یسک  هاگره  »

. ادخ ةزاجا  اب  رگم  دناسریمن ، نانآ  هب  يدنزگ  چیه  دزاس و  نیگهودنا  ار  نانمؤم  ات  تسا  ناطیش  زا  نتفگ  نخس  یشوگ  ِرد  انامه 
ّرـش زا  مدید و  هچنآ  ّرـش  زا  دنربیم ، هانپ  نادب  هتـسیاش  ناگدنب  لسرم و  ناربمایپ  برقم و  ناگتـشرف  هچنآ  هب  مربیم  هانپ  دیوگب : هاگنآ 

هدش ». هدنار  ناطیش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  درولاوبا  ( 2 - ) 31521 - 307

: دومرف يو  هب  دوب ، هدید  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  يدنیاشوخان ]  ] باوخ ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
رد بشما  هچنآ  ره  ّرـش  زا  دنربیم ، هانپ  نادب  شاهتـسیاش  ناگدنب  شلـسرم و  ناربمایپ  ادخ و  برقم  ناگتـشرف  هچنآ  هب  مربیم  هانپ  وگب :

. دسر نم  هب  هک  يدنیاشوخان  زیچ  ای  دنزگ  ره  زا  مدید - باوخ 
نادرگ ». يور  تپچ  تمس  زا  هبترم  هس  سپس 

زادنیب ». ناهد  بآ  پچ ، تمس  رد  سپس  : » تسا نیا  دمآ - دهاوخ  هدنیآ  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  ریخا -] ۀلمج   ] حیحص ًارهاظ 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  رفعجوبا  ( 3 - ) 31522 - 308

يو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک . تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دوب ، هدـید  هک  یباوخ  ةرابرد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  »
: دومرف

: وگب يدید ، هنوگنیا  یباوخ  هاگره 
مدرک هدهاشم  هک  ییایؤر  ّرش  زا  دنربیم ، هانپ  نادب  شاهتسیاش  ناگدنب  شلـسرم و  ناربمایپ  ادخ و  برقم  ناگتـشرف  هچنآ  هب  مربیم  هانپ 

زادنیب ». ناهد  بآ  تپچ ، تمس  رد  هبترم  هس  و  دناسر . نایز  نم  يایند  نید و  هب  هکنیا  زا  و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  ( 4 - ) 31523 - 309
: وگب ندش  رادیب  زا  سپ  يدید ، يدنیاشوخان  باوخ  هاگره  »

هانپ نادـب  هدـش  نومنهر  راگتـسر و  ناـماما  شاهتـسیاش و  ناگدـنب  يو و  لـسرم  ناربماـیپ  ادـخ و  برقم  ناگتـشرف  هچنآ  هب  مربیم  هاـنپ 
بآ تپچ ، تمـس  هبترم  هس  هاگنآ  هدش . هدنار  ناطیـش  ّرـش  زا  دناسر و  بیـسآ  نم  هب  هک  میایور ، ّرـش  زا  مدید و  هچنآ  ّرـش  زا  دنربیم ،

زادنیب ». ناهد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  یعبر  نب  ثرح  هداتقوبا  ( 5 - ) 31524 - 310

دنکن و وگزاب  شبوبحم  يارب  زج  ار  نآ  دید ، باوخ  رد  دراد  تسود  هچنآ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  تسادـخ . بناج  زا  کین  يایؤر  »
دربب و هانپ  ادخ ] هب   ] شیایور ّرـش  ناطیـش و  ّرـش  زا  دزادنیب و  ناهد  بآ  شپچ  تمـس  هبترم ) هس   ) سپ دید ، يدنیاشوخان  باوخ  هاگ  ره 

دناسریمن ». يو  هب  ینایز  تروص  نیا  رد  هک  دنکن  وگزاب  يدحا  يارب  ار  نآ 
: تسا هدمآ  یعادلا  ةدع  باتک  رد  ( 6 - ) 31525 - 311

انث ار  ادخ  یناوتیم  هک  هنوگره  يوریم و  هدجس  هب  هلـصافالب  ندش  رادیب  زا  سپ  دنیاشوخان ، يایور  ياهدمآیپ  ندرک  فرطرب  يارب  »
تمالـس نآ و  ندومن  فرطرب  يو  زا  ینکیم و  عرـضت  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یتسرفیم و  دورد  شنادناخ  دـمحم و  رب  سپـس  ییوگیم ،

ینکیمن »! هدهاشم  نآ  زا  يدنزگ  دنوادخ  تمحر  لضف و  اب  تروص  نیا  رد  هک  ینکیم  تساوخرد  ار  شماجرف 
: دومرف قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  ( 7 - ) 31526 - 312

دـنزگ و نانآ  هب  ادـخ ، ةزاجا  اب  زج  وا  یلو  دزاس ، نیگهودـنا  ار  نانمؤم  ات  تسا ، ناطیـش  زا  یـشوگ  رد  نخـس  اـنامه  ۀـیآ : لوزن  نأـش  »
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دید ، باوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  نینچ  دننک ، لکوت  ادخ  رب  دیاب  نانمؤم  دناسرب و  دناوتیمن  یبیسآ 

رهـش ياههناخ  زا  ات  دـنتفر  هاگنآ  تسا . هتفرگ  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  هب  میمـصت  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  يو و  هارمه  هلآ 
بآ و هب  ات  دـنتفر  درک و  باختنا  ار  تسار  تمـس  ریـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندیـسر . یهارود  رـس  رب  اـجنآ  رد  دنتـشذگ .

ادخ لوسر  دوب . يدیفـس  ياهلاخ  شیاهشوگ  زا  یکی  رد  هک  دیرخ  يدنفـسوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندیـسر . یناتـسلخن 
همطاف دندرم . هلـصافالب  یگمه  نآ ، ندروخ  زا  سپ  یلو  دـندرک ؛] هدامآ  ییاذـغ  و   ] داد ار  نآ  ندرک  حـبذ  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تفگن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ینخس  شیایؤر  دروم  رد  دش و  رادیب  باوخ  زا  ناسرت  نایرگ و  مالسلا  اهیلع 
نیسح نسح و  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  درک و  راوس  نآ  رب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دروآ ، یغالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حبـص ، ادرف 

زا نانآ  هک  یماگنه  دـننک . تکرح  دوب ، هدـید  باوخ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  لکـش  ناـمه  هب  هنیدـم  زا  داد  روتـسد  مالـسلا  اـمهیلع 
تسار تمس  هار  مالسلا - اهیلع  همطاف  باوخ  دننامه  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیسر و  یهارود  رـس  رب  دندش ، رود  هنیدم  ياههناخ 

، دیرخ دوب  هدید  همطاف  هک  یناشن  نامه  اب  يدنفسوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیسر . یناتـسلخن  بآ و  لحم  هب  ات  دنتفر  دیزگرب . ار 
ادابم هکنیا  سرت  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنتفرگ ، ندروخ  هب  میمـصت  یتقو  دندرک . بابک  دندیرب و  رـس  ار  دنفـسوگ  داد  روتـسد  هاگنآ 

. درک نتسیرگ  هب  عورش  نارگید  مشچ  زا  رود  ياهشوگ  رد  تساخرب و  دنریمب ،
 207 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تفای نایرگ  نامشچ  اب  ار  وا  ماجنارس  ات  تخادرپ ، يو  يوجتسج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  تبیغ  زا  سپ 
؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ  مزیزع ! رتخد  يا  دیسرپ : وا  زا  و 

امش زا  لیلد  نیمه  هب  دیداد ، ماجنا  ار  اهراک  نآ  ۀمه  امش  زورما  مدید و  نانچ  نینچ و  باوخ  رد  بشید  داد : خساپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
! مشابن ناتگرم  دهاش  ات  متفرگ  هلصاف 

دورف يو  رب  لیئربج  سپ  تخادرپ ، تاجانم  هب  شراگدرورپ  اب  دروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  تساـخرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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: تفگ دمآ و 
هب ار  نانمؤم  تسا و  هداد  ناشن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  ایور  نیا  هک  اهز »  » ماـن هب  تسا  یناطیـش  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  »
وا هب  دندرک و  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  اهز  داد  روتـسد  لیئربج  هاگنآ  درازآیم . باوخ  رد  دنکیم ، ناشتحاران  هچنآ 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  يرآ ، تفگ : اهز  يداد ؟ ناشن  همطاف  هب  ار  ایور  نیا  هک  يدوب  وت  تفگ :
: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  هاگنآ  درک . حورجم  ار  وا  رس  ياج  هس  تخادنا و  ناهد  بآ  يو  هب  راب  هس  هلآ  و 

: دییوگب دید ، يدنیاشوخان ] باوخ   ] نانمؤم زا  یکی  ای  يدید  يدنیاشوخان  زیچ  تباوخ  رد  هاگ  ره  دمحم ! يا  »
ةروس و  مدید . هک  ییایور  ّرش  زا  دنربیم ، هانپ  نآ  هب  شاهتسیاش  ناگدنب  شلسرم و  ناربمایپ  ادخ و  برقم  ناگتشرف  هچنآ  هب  مربیم  هانپ  »

، دزادنیب ناهد  بآ  راب  هس  دوخ  پچ  تمـس  رد  دـناوخب و  ار  دـحا » هللا  وه  لق   » و قلفلا » برب  ذوعا  لق   » و سانلا » برب  ذوعا  لق   » دـمح و
. دناسریمن يو  هب  ینایز  باوخ  نآ  سپ 

تسا »....  ناطیش  زا  یشوگ  ِرد  نخس  انامه  درک : لزان  شربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هاگنآ 
: دومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  دنکیم  تیاور  دالخ  نب  رّمعم  ( 8 - ) 31527 - 313

دوشیم ». ریبعت  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  ایور  منکیم و  ریبعت  بوخ ] تروص  هب   ] ار نآ  سپ  منیبیم ، یباوخ  اسب  هچ  »
: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مهج  نب  نسح  ( 9 - ) 31528 - 314

! دوش ریبعت  هک  تسا  ياهنوگ  نامه  هب  ایور  »
. دوب ناشیرپ  هتفشآ و  ياهباوخ  عون  زا  رصم  هاشداپ  يایور  هک  دننکیم  تیاور  نایعیش  زا  یخرب  تفگ : مهج  نب  نسح 

شاهناـخ نوتـس  دـید  باوخ  رد  دوـب ، رفـس  رد  شرهوـش  هک  ینز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفگزاب . ترضح  يارب  ار  شیایور  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  تسکش .

. ددرگیمزاب رفس  زا  تمالس  یبوخ و  هب  ترهوش 
باوخ رد  وا  تفر و  ترفاسم  هب  نز  نآ  رهوش  رگید  راب  هاگنآ  دوب . هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دش  هنوگنامه  یتدم  زا  سپ 

یلص مرکا  ربمایپ  درک . وگزاب  ار  شباوخ  دیسر و  مرکا  ربمایپ  تمدخ  زین  راب  نیا  نز  نآ  تسکـش . مه  رد  شاهناخ  نوتـس  ایوگ  هک  دید 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگنامه  شرهوش  زین  راب  نیا  ددرگیمزاب . رفس  زا  تمالس  یبوخ و  هب  ترهوش 
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مه رد  شاهناخ  نوتـس  دـید  باوخ  رد  نز  نآ  تفر و  ترفاسم  هب  موس  راب  يارب  شرهوش  یتدـم  زا  سپ  تشگزاب . رفـس  زا  دوب ، هدومرف 
نیا یتقو  دریمیم ! ترهوش  تفگ : نز  نآ  هب  تشرسدب  درم  تفگزاب . يو  يارب  ار  شیایور  درک و  دروخرب  یموش  درم  اب  سپ  تسکش .

: دومرف دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شوگ  هب  ارجام 
درکن »! ریبعت  بوخ  ار  نز  نآ  باوخ  درم ، نآ  ارچ 

نمؤم يایور  : » دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیزی  نب  رباج  ( 10 - ) 31529 - 315
هک یتقو  دـنک . ریبعت  شیارب  ار  نآ  يرگید  ای  ریبعت  دوخ  يارب  ار  نآ  هکنیا  ات  دـنکیم ، زاورپ  شبحاـص  رـس  درِگ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم 

.« دینکن وگزاب  دنمدرخ  صخش  يارب  زج  ار  ناتيایؤر  سپ  دنیشنیم . نیمز  رب  دش ، ریبعت 

دشابن مدرم  روخنان  هکنیا  يارب  ترخآ  هب  ندناسر  يرای  وربآ و  تنایص  ادخ و  تعاط  هداوناخ و  يارب  لالح  لام  ندرک  عمج  باب 17 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
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«. 1  » دننکیم قافنا  میداد ، ناشيزور  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  دنروآیم و  نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک 
زا تسین ، يربخ  تطاسو  یمیمـص و  ياهیتسود  يرگادوس ، زا  نآ  رد  هک  دسرارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

«. 2  » دینک قافنا  میداد ، يزور  امش  هب  هچنآ 
دزن اـهنآ  شاداـپ  دـنناسریمن ، رازآ  دـنرازگیمن و  تـنم  نآ  لاـبند  هـب  سپـس  دـننکیم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناـشلاوما  هـک  یناـسک 

«. 3  » دنرادن یهودنا  میب و  تسا و  ناشراگدرورپ 
هاگآ نانآ  هب  دنوادخ  دندوب و  هدرک  قافنا  میداد ، يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  دندوب و  هدروآ  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  دـشیم  هچ 

«. 4  » تسا
ناگتـسشن رب  ار  ناج  لام و  اب  نارگداهج  دـنوادخ  دنتـسین . يواسم  ناج  لام و  اـب  ادـخ  هار  رد  نارگـشالت  اـب  راـمیب  ریغ  ۀتـسشن  ِناـنمؤم 

«. 5  » داد يرترب  گرزب ] ياهجرد  ]
- نانآ دـنراد و  يرتگرزب  ۀـبترم  ادـخ  دزن  دـندرک ، داهج  ناشناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک 

. دنراگتسر ناشدوخ -
اهنآ رد  هک  ناـشیا ، يارب  ییاـهتشهب  يدونـشخ و  شدوـخ و  بناـج  زا  هژیو ]  ] یتـمحر هب  دـهدیم ، تراـشب  ناـنآ  هب  ناـشراگدرورپ 

«. 6  » تسا ینادواج  ياهتمعن 
. دنراگتسر دوخ  نانآ  تساهیبوخ و  ناشيارب  نانآ  دندرک و  داهج  ناشناج  لام و  اب  دندروآ ، نامیا  وا  اب  هک  یناسک  ربمایپ و  یلو 

______________________________

.3 هرقب 2 / (. 1)
.254 هرقب 2 / (. 2)
.262 هرقب 2 / (. 3)
.39 ءاسن 4 / (. 4)
.95 ءاسن 4 / (. 5)

20 و 21. هبوت 9 / (. 6)
 211 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. 1  » تسا یگرزب  يراگتسر  نآ  دنتسه ، نادواج  اهنآ  رد  تسا ، هدرک  هدامآ  ناشریز  رد  يراج  ياهرهن  اب  ییاهغاب  ناشيارب  دنوادخ 
«. 2  ... » دشاب تشهب  ناشيارب  هکنیا  هب  تسا ، هدیرخ  ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم  زا  دنوادخ 

سپ دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنک ، کیدزن  ام  هب  ار  امش  ماقم  ناتنادنزرف  اهلام و  هک  تسین  هنوگنیا 
«. 3  » دنتسه شمارآ  ینمیا و  رد  عیفر  یلاع و  ياهانب  رد  نانآ  دنراد و  نادنچود  یشاداپ  ناشلامعا  رطاخ  هب  نانآ 

هک دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  ۀمه  زا  تسا و  تشهب  بجوم  ادـخ  هار  رد  تورث  لام و  قافنا  هک  دـننکیم  تلالد  نآرق  زا  يرایـسب  ياههیآ 
. تسا هدیدنسپ  يراک  قافنا ، يارب  يزودنالام 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  عیمج  نب  ورمع  ( 1 - ) 31530 - 316
یبوخ ریخ و  چیه  وا  رد  دشابن ، لالح  هار  زا  يزودـنالام  رادتـسود  شناشیوخ  هب  یکین  یهدـب و  تخادرپ  وربآ ، ظفح  يارب  هک  یـسک  »

تسین ».
. تسا هدشن  رکذ  ناشیوخ  هب  یکین  لامعالا  باوث  باتک  رد  هدش و  تیاور  فلتخم  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یلعالادبع  ( 2 - ) 31531 - 317
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دینک ». تساوخرد  تشهب  شزرمآ و  ترخآ  رد  و  حور ] ندب و  یتمالس   ] تیفاع يزاینیب و  ایند  رد  ادخ  زا  »
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  يدُزا  فیس  نب  ورمع  ( 3 - ) 31532 - 318

نک ». لکوت  نزب و  دنبياپ  ترتش  رب  و  دنکیم . کمک  وت  هب  رتشیب  تنید  رد  نآ  اریز  نکن ؛ اهر  ار  لالح  هار  زا  يزور  بلط  »
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جارعم ، بش  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ینالوط  ثیدـح  کی  رد  ( 4 - ) 31533 - 319

: دومرف لاعتم  دنوادخ  تسا ... ؟ رترب  لامعا  نیمادک  نم ! راگدرورپ  يا  : » دیسرپ شراگدرورپ  زا  هلآ 
نم هانپ  ظفح و  رد  وت  دش ، كاپ  تیاذغ  بآ و  رگا  سپ  تسا . لالح  يزور ]  ] بلط رد  نآ  شخب  ُهن  تسا ، شخب  هد  تدابع  دمحا ! يا 

دوب ». یهاوخ 
______________________________

.89 - 88 هبوت 9 / (. 1)
.111 هبوت 9 / (. 2)
.34 ابس 37 / (. 3)

 213 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 5 - ) 31534 - 320

جـنر و نیرتگرزب  ادـخ ، ینامرفان  تیـصعم و  هار  رد  نآ  ندرک  هنیزه  تسا و  تمعن  نیرتگرزب  ادـخ ، تعاطا  هار  رد  لام  نیا  قاـفنا  »
تسا ». تنحم 

: دومرف ترضح  نآ  زین  و  ( 6 - ) 31535 - 321
بلق ياوقت  ندب ، یتسردنت  زا  رترب  تسا و  ندب  یتسردـنت  ناوارف ، لام  زا  رترب  تسا و  ناوارف  تورث  لام و  اهتمعن  زا  یکی  هک  دـینادب  »

تسا ».
: دیوگیم روفعی  یبا  نبا  هللادبع  ( 7 - ) 31536 - 322

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  »
! میبای تسد  نآ  هب  میراد  تسود  میتسه و  بلطایند  ام  دنگوس ! ادخ  هب 

؟ ینک هچ  نآ  اب  يراد  تسود  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! مروآ اجب  هرمع  جح و  مهد و  هقدص  نآ  اب  میامن ، مناشیوخ  هب  یکین  محر و  ۀلص  منک ، ماهداوناخ  دوخ و  جرخ  داد : خساپ  درم  نآ 

تسا »! ترخآ  بلط  هکلب  تسین  یبلطایند  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛ میراد تسود  ار  ایند  ام  هتبلا  : » دومرف مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  ( 8 - ) 31537 - 323
. دیدرگ هتساک  ترخآ  رد  شاهرهب  زا  هکنیا  رگم  دشن  هدیشخب  يدحا  هب  ایند  زا  يزیچ  تسا . رتهب  ناميارب  دوشن ، تیانع  ام  هب  رگا  یلو 

! میتسه بلطایند  ام  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع  ماما  هب  یصخش  ماگنه  نیا  رد 
. تسا هتشذگ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  دینکیم ... »؟ هچ  نآ  اب  دیسرپ : ماما 

شرازگ هنوگنیا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  درم  نآ  خساپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدروآ  رئارـس  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  سیردا  نبا 
: تسا هدرک 

مهدیم ». هقدص  مشخبیم و  ماینید  ناردارب  هب  منکیم ، ماهداوناخ  جرخ  مرازگیم ، جح  منکیم ، جاودزا  نآ  اب  »
زا مالسلا  هیلع  ماما  ایوگ  میدرک . ییوگدب  هعیش  نادنمتورث  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  : » دیوگیم ریـصبوبا  ( 9 - ) 31538 - 324

: دومرف دش و  دونشخان  ام  نانخس 
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، دنک یکین  شناشیکمه  هب  دشاب و  راکوکین  رایسب  نابرهم و  دنمتورث ، نمؤم  یتقو  دمحموبا ! يا 
 215 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیامرفیم شباتک  رد  دنوادخ  اریز  دهدیم ؛ نادنچود  رابود  هدرک ، فرصم  ریخ  هار  رد  هچنآ  شاداپ  دنوادخ 
سپ دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـنک ، کیدزن  ام  هب  ار  امـش  ماقم  ناتنادـنزرف  لام و  هک  تسین  هنوگنیا 

دنتسه ». شمارآ  ینمیا و  رد  عیفر  یلاع و  ياهانب  رد  نانآ  دنراد و  نادنچود  شاداپ  ناشلامعا  رطاخ  هب  نانآ 
. تشذگ میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  رتشیپ  ثیدح ، نیا  ریظن 

هدـهاشم ار  رامع - نادـنزرف  لیعامـسا - قاحـسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاـگره  : » دـیوگیم يدـنق  داـیز  ( 10 - ) 31539 - 325 « 1»
دناهدرک ». عمج  مه  اب  ار  ترخآ  ایند و  یهورگ  دومرفیم : درکیم ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 11 - ) 31540 - 326
تسا ». رقف  زا  رتهب  ربق  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعسوبا  ( 12 - ) 31541 - 327
! دندش كاله  نادنمتورث  »

؟ تسانثتسا نیا  زا  یسک  هچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  متفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دیوگیم : دیعسوبا 
تاریخ هار  رد  ار  هیامرس   ] هک یناسک  رگم  دوزفا : هاگنآ  دندش . كاله  نادنمتورث  دومرف : رگید  راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دنکدنا »! رایسب  نانآ  دنشاب و  هنوگنیا  هنوگنیا و  دننک ] فرص  تاربم  و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  هللادبع  ( 13 - ) 31542 - 328

شالت نآ  ندرک  هتـشابنا  ندومن و  هریخذ  رد  دنتـسین و  نآ  يروآعمج  يزودنالام و  رادتـسود  لوا  ۀقبط  دـناهقبط : هس  ایند  رد  نم  تما  »
ایند زا  دناسریم ، ترخآ  هب  ار  نانآ  هچنآ  دنتسه و  دونـشخ  یـضار و  ندب  ندناشوپ  یگنـسرگ و  عفر  ةزادنا  هب  ایند  زا  انامه  دننکیمن و 

. تسین ناشیا  رب  یهودنا  سرت و  دنتسه و  شمارآ  ینمیا و  رد  اهنآ  سپ  تسا . هدرک  ناشزاینیب 
هب کمک  ینید و  ناردارب  هب  یکین  محرۀلص ، نآ  ۀلیسو  هب  ات  دنتسه ، اههار  نیرتوکین  نیرتكاپ و  زا  يزودنالام  نارادتـسود  مود  ۀقبط 

نتخادرپن ای  مارح  هار  زا  یمهرد  ندروآ  تسد  هب  زا  رتناسآ  نانآ  يارب  هتخادگ  گنـس  نتـشاذگ  ناهد  رد  نیقی  هب  و  دنیامن . نادـنمزاین 
هدیشخب رگا  دنوشیم و  باذع  دنوش ، یـسرباسح  تقداب  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا . گرم  ماگنه  ات  نآ  نتخودنا  ای  نآ  قوقح 

. دننامیم ملاس  دنوش ،
زا ناشندرک  هنیزه  تسا . هدرک  بجاو  ضرف و  ادخ  هک  یقوقح  نتخادرپن  لالح و  مارح و  زا  دنتسه  يزودنالام  نارادتـسود  موس  ۀقبط 

هب  لام  فرص  زا  ناشندومن  يراددوخ  تسا و  یگدزباتش  فارسا و  يور 
______________________________

. دکؤم بحتسم  ِیلام  قوقح  ياهباب  زا  باب 14  ج ص  (. 1)
 217 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانآ ناشناهانگ ، رطاخ  هب  ات  هتفرگ  تسد  هب  ار  ناشياهلد  رایتخا  ایند  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  تسا . ندومن  هتـشابنا  يارب  لخب و  لیلد 
دیامن ». شتآ  رد  لخاد  ار 

. تسا هدمآ  زین  نیدلا  مالعا  باتک  رد  رخآ  ۀلمج  نودب  ثیدح  نیا 
هیلع ماما  درک  هدهاشم  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سلجم  دراو  يروث  نایفـس  : » دیوگیم هقدص  نب  هدعـسم  ( 14 - ) 31543 - 329

: تفگ سپ  تسا ، هدیشوپ  غرممخت  یلخاد  كزان  ۀتسوپ  دننامه  یفیطل  دیفس  سابل  مالسلا 
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! تسین وت  سابل  سابل ، نیا  »
، تسا نآ  رد  وت  ترخآ  ایند و  ریخ  اریز  میوگیم ؛ وت  هب  هچنآ  راپسب  رطاخ  هب  نک و  كرد  ونشب و  نم  زا  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یطحق و نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میوگیم  وت  هب  يریمن . تعدب  رب  يریمب و  قح  و  ربمایپ ]  ] شور رب  هک  یتروص  رد 
؛ ناراکهبت هن  دنتـسه ، ناراکوکین  نآ  ياهتمعن  هب  اـیند  لـها  نیرتراوازـس  سپ  دـنک ، ور  اـیند  هک  یماـگنه  یلو  تسیزیم . یتسدـگنت 

. نارفاک هن  دنتسه ، ناناملسم  ناقفانم ؛ هن  دنتسه ، نانمؤم 
هب یتقو  زا  ینکیم - هدهاشم  ارم  وت  هک  یعـضو  نیمه  اب  نم  دـنگوس - ادـخ  هب  سپ  یتسناد ، دنـسپان  تشز و  نم  يارب  هچنآ  يروث ! يا 
نآ دشاب  هداد  روتسد  دشاب و  هتشاد  یقح  نم  لام  رد  دنوادخ  هک  ماهدرکن  يرپس  ار  يزور  بش و  زگره  ماهدیـسر ، لقع  كرد و  ۀلحرم 

. ماهدرک فرصم  هار  نآ  رد  هکنآ  رگم  منک  فرصم  ییاج  رد  ار 
تفاظن و كرت  رهاظ و  یگدـیلوژ  اـیند و  كرت  هب  مدرم  ناگدـننکتوعد  ناشورفدـهز و  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگیم : هدعـسم 

وت باوج  رد  ام  ياوشیپ  دنتفگ : نانآ  دنتخادرپ . يروث  نایفس  ناشياوشیپ  زا  عافد  هب  دندش و  سلجم  دراو  رادهلصو و ...  سابل  ندیشوپ 
! درک شومارف  ار  دوخ  ۀلدا  دنامرد و 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

217 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
! دینک نایب  ار  دوخ  ياهلیلد  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا نآرق  زا  ام  لیلد  دنتفگ : نایفس  نارای 
! دوش لمع  نآ  هب  ددرگ و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهتسیاش  نآرق  اریز  دینک ! نایب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  تیعضو  ةرابرد  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - دنتفگ : نایفس  نارای 

«. 1  » دنراگتسر دوخ  نانآ  سپ  دنام ، نوصم  شیوخ  تسِخ  زا  سکره  دندنمزاین و  دوخ  دنچره  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید ] ]
«. 2  » دندادیم اذغ  ریسا  میتی و  اونیب و  هب  ادخ  یتسود  رطاخ  هب  و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 

. مینکیم هدنسب  نیمه  هب  ام  و 
دهز و هب  ار  مدرم  دیراد و  لیامت  ذیذل  ياهاذغ  هب  امـش  هک  میاهدید  دوخ  مشچ  اب  ام  تفگ : سلجم  رد  نارـضاح  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 

. دیوش دنمهرهب  نآ  زا  دوخ  ات  دینکیم  توعد  ایند  كرت 
! دینک اهر  درادن ، ناتلاح  هب  يدوس  هک  ار  ینانخس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زاب شهباشتم  زا  ار  نآرق  تامکحم  شخوسنم و  زا  ار  نآرق  خـسان  امـش  اـیآ  دـییوگب : نم  هب  هورگ ! يا  دومرف : نایفـس  ناراـی  هب  هاـگنآ 
؟ دندیدرگ كاله  هکنانآ  دندیدرگ ، كاله  دندش و  هارمگ  هکنانآ  دندش ، هارمگ  تما  نیا  اجنیمه  زا  هک  دیسانشیم ،

______________________________

.9 رشح 59 / (. 1)
.8 رهد 76 / (. 2)

 219 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! هن ار  نآ  دراوم  مامت  دنتفگ : نایفس  نارای 
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! تسا هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  دیدش و  كاله  اجنیمه  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راک نآ  دهدیم و  ربخ  ام  هب  یهورگ  کین  راک  ةرابرد  شباتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرابخا  اهنآ  دیدرک ، نایب  نآرق  زا  امش  هچنآ  یلو 

فالخ رب  دنوادخ  نآ ] زا  سپ   ] یلو تسادخ . رب  زین  راک  نآ  زا  ناششاداپ  دندوب و  هدشن  هتـشادزاب  نآ  زا  دوب و  اور  حابم و  ناشیا  يارب 
يارب دوب  وا  بناج  زا  یفطل  رظن  تمحر و  راک ، نیا  زا  دنوادخ  یهن  دـیدرگ . نانآ  راک  خـسان  دـنوادخ  روتـسد  داد و  روتـسد  اهنآ  راک 
نزریپ درمریپ و  نادنزرف ، فیعض ، ناکدوک  ناشنایم  رد  هک  ياهداوناخ  دنناسرن ؛ نایز  ناشهداوناخ  دوخ و  هب  نانآ  هکنیا  يارب  نانمؤم ،

. تشاد دوجو  هداتفاراکزا  ناوتان و 
هقدص مه  ار  نآ  مشاب و  هتشادن  رایتخا  رد  نان  هدرگ  کی  زا  شیب  نم  هک  یتروص  رد  اریز  دنتشادن ؛ یگنسرگ  لمحت  تردق  هک  یناسک 

هناد جنپ  ناسنا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تساج  نیمه  زا  دـش . دـنهاوخ  هابت  كاله و  یگنـسرگ  زا  نانآ  مهدـب ،
، اهنآ نیرترب  نآ  زا  سپ  دشاب ، هتفرگ  اهنآ  ندومن  فرـصم  هب  میمـصت  دشاب و  هتـشاد  مهرد  جنپ  ای  رانید  جنپ  ای  نان  هدرگ  جنپ  ای  امرخ 
رد دـنکیم ، فرـص  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  نیرترب  سپـس  دـنک و  فرـصم  شرداـم  ردـپ و  يارب  هک  يزیچ  نآ 
رد هچنآ  مجنپ  ۀـبترم  رد  دـنکیم و  قافنا  شریقف  ناگیاسمه  هب  هچنآ  مراهچ  ۀـبترم  رد  دزادرپیم ، شریقف  ناشیوخ  هب  هچنآ  موس  ۀـبترم 

. تسا رتمک  ششاداپ  همه  زا  نآ  دنکیم و  فرص  ادخ  هار 
اهنآ زا  ریغ  یتورث  چـیه  وا  درک . دازآ  ار  شاهدـنب  شـش  ای  جـنپ  گرم  ماگنه  راصنا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناـمز  رد 

امـش هب  دیدوب ، هدرک  ربخاب  ارم  يو  راک  زا  رگا  دومرف : يو  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشاد . يریغـص  نادنزرف  تشادـن و 
يوس هب  تسد  ماعط  یتشم  يارب  هک  دراذـگیم  یقاب  دوخ  زا  يریغـص  ناکدوک  دـینک ! نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  ار  وا  مدادیمن  هزاجا 

! دننک زارد  مدرم 
دارفا زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  شرازگ  نم  يارب  مردـپ  دومرف : شنانخـس  ۀـمادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

! نک زاغآ  رتکیدزن  کیدزن و  زا  بیترت  هب  دوخ ، یتسرپرس  لفکت و  تحت 
: دیامرفیم هک  میکح  زیزع و  دنوادخ  فرط  زا  تسا  یمزال  یهن  دهدیم و  خساپ  امش  نانخس  هب  هک  تسا  نآرق  نیا  سپس 

ود نیا  نایم  دـنریگیمن و  گنت  دـننکیمن و  يورهدایز  دـننکیم ، قافنا  هاـگ  ره  هک  دنتـسه ، یناـسک  و  ناـمحر ... ] دـنوادخ  ناگدـنب  ]
. دنتسه ورهنایم  شور ،

نآ فالخ  رب  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - تسا  دوخ  رب  نتـشاد  مدقم  راثیا و  نآ  هک  دـیناوخیمارف ، نادـب  ار  مدرم  هچنآ  دـیرگنیمن  ایآ 
دنوادـخ دـیامرفیم : نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  دـمانیم و  فارـسا  دـینکیم ، توـعد  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ار  يراـک  دـیوگیم و  نخس 

ود نیا  نایم  يرما  هب  درک و  یهن  نتفرگ  گـنت  زا  يوَرهداـیز و  فارـسا و  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ  درادـن . تسود  ار  ناگدننکفارـسا 
ربمایپ زا  یثیدح  ساسارب  شیاعد - دهد و  يزور  يو  هب  دنوادخ  هک  دنک  اعد  هاگنآ  دشخبب و  دراد ، هچنآ  ۀمه  هکنآ  هن  داد ]. روتـسد  ]

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ددرگن . باجتسم  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
شلام هک  يراکهدب  هب  هک  یصخش  دنک و  نیرفن  ار  شردام  ردپ و  هک  یصخش  ددرگیمن : باجتـسم  ناشياعد  نم  تما  زا  ییاههورگ 

ار شقالط  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک - نیرفن  ار  شرـسمه  هک  یـصخش  دنک و  نیرفن  هتفرگن ، يدـهاش  دیـسر و  وا  زا  تسا و  هدروخ  ار 
! هدب يزور  نم  هب  اراگدرورپ ، دیوگب : دنیشنب و  شاهناخ  رد  هک  یصخش  تسا و  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد 
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و يزور ]  ] بلط يوـس  هب  یهار  وـت  يارب  اـیآ  نم ! ةدـنب  يا  دـیامرفیم : وا  هب  دـنوادخ  سپ  دـنکن ! بـلط  يزور  دورن و  نوریب  هناـخ  زا  و 

دوخ نم و  نایم  تاهداوناخ  رب  ندوبن  رابرس  نم و  روتـسد  زا  يوریپ  هب  يزور ]  ] بلط رد  ات  مدادن  رارق  ملاس  ياضعا  اب  نیمز  رد  ترفاسم 
نم دزن  هناخ ] رد  نتـسشن  اب   ] وت یلو  مریگیم . تخـس  وت  رب  مهاوخب  رگا  مهدیم و  يزور  وت  هب  متـساوخ  رگا  سپ  ینک ؟ ماـمت  ار  رذـع 
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دروآیم و يور  ادخ  هب  سپـس  دنکیم ، قافنا  ار  اهنآ  وا  سپ  دـهدیم ، يزور  وا  هب  يرایـسب  لام  دـنوادخ  هک  يدرم  و  یتسین ! روذـعم 
! هدب يزور  نم  هب  اراگدرورپ ، دنکیم : اعد 

رد يدرک  فارسا  ارچ  و  يدرکن ؟ يورهنایم  وت - هب  نم  روتـسد  ساسارب  ارچ - مدادن ؛ وت  هب  ياهدرتسگ  يزور  رگم  دیامرفیم : دنوادخ  و 
. دنک اعد  محر  عطق  ةرابرد  هک  یصخش  و  مدوب ؟ هتشاد  زاب  يورهدایز  زا  ار  وت  نم  هک  یلاح 

الط لاقثم  تفه  ربمایپ  هک  دوب  ینامز  رد  نآ  داد و  شزومآ  ار  ندرک  قافنا  ةویش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگنآ 
زیچ چیه  هک  درک  يرپس  یلاح  رد  ار  بش  داد و  هقدص  ار  اهنآ  ۀمه  ور  نیا  زا  دنک . يرپس  ار  بش  لاح  نآ  اب  تشادـن  تسود  تشاد و 

، دـشخبب وا  هب  تشادـن  يزیچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  درک و  کـمک  تساوخرد  يو  زا  یـصخش  زور  نآ  يادرف  تشادـن .
يزیچ دوب  هتسناوتن  هکنیا  زا  دوب ، لدكزان  نابرهم و  رایـسب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفرگ . رارق  لئاس  شهوکن  تمالم و  دروم 

: دومرف تخومآ و  قافنا ]  ] بدا ربمایپ  هب  شروتسد  اب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دش . نیگهودنا  رایسب  دهد ، لئاس  نآ  هب 
«. 1  » ینام ياج  رب  هدزترسح  هدش و  تمالم  ات  اشگن ، زین ]  ] لماک روط  هب  ار  نآ  نکم و  ریجنز  تندرگ  هب  ار  تتسد 

يراد راـیتخا  رد  هک  ار  یلاوما  ۀـمه  وت  رگا  سپ  دـنریذپیمن ، وت  زا  ار  يرذـع  دـننکیم و  شـشخب  تساوـخرد  وـت  زا  مدرم  دـیامرفیم :
! يروخیم ترسح  لام  رب  یشخبب ،

یماگنه دنکیم . دییأت  ار  نآرق  نآرق ، لها  زا  نانمؤم  لمع ]  ] دنکیم و دییأت  قیدـصت و  ار  نآ  نآرق  هک  تسادـخ  لوسر  ثیداحا  اهنیا 
اریز تسا ؛ رایسب  مجنپ  کی  منکیم و  تیـصو  ملام  مجنپ  کی  هب  تفگ : يو  نک ! تیـصو  دش  هتفگ  يو  هب  دیـسرارف ، رکبوبا  گرم  هک 

! دش یضار  سمخ  هب  دنوادخ 
وا يارب  موس  کی  هک  تسنادیم  رگا  درک و  تیـصو  سمخ  هب  دوب ، هداد  وا  هب  ار  شلام  موس  کی  رایتخا  دـنوادخ  هکنیا  اب  رکبوبا  سپ 

. درکیم تیصو  نآ  هب  تسا ، رتهب 
زا  دنوادخ  هک  دنرذوبا - ناملس و  دینادیم ، رکبوبا  زا  سپ  دهز  تلیضف و  رد  امش  هک  ار  یناسک  هاگنآ 

ات تشاذـگیم ، رانک  نآ  زا  ار  شلاس  کی  ياذـغ  درکیم ، تفایرد  لاملا ] تیب  زا   ] ار شقوقح  هاگ  ره  ناملـس  سپ  داـب . دونـشخ  ناـنآ 
ینادیمن هک  یلاح  رد  ینکیم ، لمع  هنوگنیا  دـهز  نیا  اب  وت  هللادـبعوبا ! يا  دـش : هتفگ  يو  هب  دـسر . شتـسد  هب  شقوقح  هدـنیآ  لاـس 

نم گرم  زا  هک  هنوگنآ  دیتسین ، راودیما  نم  ندوب  هدـنز  هب  ارچ  تفگ : هک  دوب  نیا  اهنآ  هب  ناملـس  خـساپ  يریمب ؟ ادرف  ای  زورما  دـیاش 
زا سفن  ادخ ] تعاطا  تدابع و  رد  ، ] تسین رادروخرب  دوخ  یگدـنز  تایرورـض  زا  ناسنا  یتقو  دـینادیمن  ایآ  نادرخیب ! يا  دـیکانمیب ؟

. دباییم نانیمطا  شمارآ و  دشاب ، دنمهرهب  یگدنز  تایرورض  زا  هک  یماگنه  دزرویم و  یتسس  یلبنت و  درادن و  يونشفرح  يو 
ای درکیم  ادـیپ  تشوگ  هب  لیامت  شاهداوناخ  هاگ  ره  درکیم و  هدافتـسا  اهنآ  ریـش  زا  هک  تشاد  هدریـش  دنفـسوگ  هقاـن و  دـنچ  رذوبا  و 

يرادقم هب  دنفـسوگ - يدادـعت  ای  رتش  کی  درکیم ، هدـهاشم  يزاین  بآ  لها  زا  شهارمه  دارفا  نایم  رد  ای  دیـسریم  اهنآ  هب  ینامهیم 
رب ار  دوخ  تشادیم و  رب  اهنآ  زا  یکی  ةزادنا  هب  یمهس  زین  دوخ  درکیم و  میسقت  ناشنایم  حبذ و  دهاکب - تشوگ  هب  اهنآ  لیم  زا  هک 

. دادیمن حیجرت  نانآ 
______________________________

.29 ءارسا 17 / (. 1)
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لاح نیا  اب  تسا - هدومرف  نخـس  هنوگنآ  ناشهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تساهنیا - زا  رتدهاز  یـسک  هچ  و 
زیچ و همه  زا  ناـنآ  هکنیا  هب  دـیهدیم - روتـسد  مدرم  هب  امـش  هک  هنوـگنآ  دنـشاب - هتـشادن  زیچ  چـیه  رذوـبا  ناملـس و  هک  دوـبن  نینچ 

. دنراد مدقم  ناشهداوناخ  دوخ و  رب  ار  نارگید  دنرذگب و  ناشلیاسو 
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: دومرف يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مدینش  مردپ  زا  نم  هورگ ، يا  دینادب ! و 
تسا و ریخ  شیارب  دننک ، هکت  هکت  یچیق  اب  ار  شندب  رگا  انامه  متـسین ! تفگـش  رد  زیچ  چـیه  زا  متفگـش ، رد  نمؤم  زا  نم  هک  هنوگنآ 

. تسا ریخ  شیارب  دنک ، يو  اب  دنوادخ  هچره  تسا و  ریخ  شیارب  ددرگ ، ایند  مامت  کلام  رگا 
دنوادخ دینادیم  ایآ  میازفیب ؟ نآ  رب  ناتيارب  هکنیا  ای  دیشخب  رثا  امش  رد  ایآ  مداد ، حرش  ناتيارب  زورما  هچنآ  متسنادیم  شاک  يا  سپ 

نآ رد  سک  ره  دباترب و  نانآ  زا  يور  تشادن  قح  دـنگنجب و  ناکرـشم  زا  رفن  هد  اب  نانآ  زا  کی  ره  درک  بجاو  نانمؤم  رب  رما  زاغآ  رد 
تلاح نآ  زا  ار  نانآ  نانمؤم ، رب  ادـخ  ینابرهم  تمحر و  رطاخ  هب  سپـس  دـشیم . رپ  شتآ  زا  شهاگیاج  درکیم  تشپ  نمـشد  هب  نامز 
خـسان رفن ، ود  سپ  نانمؤم . يارب  دنوادخ  فیفخت  لیلد  هب  دـیدرگ ، ناکرـشم  زا  رفن  ود  اب  گنج  هب  فظوم  نانآ  زا  کی  ره  داد و  رییغت 

. دیدرگ رفن  هد 
، دنیامن شرـسمه  ۀقفن  تخادرپ  هب  موکحم  ار  وا  مرادن و  يزیچ  مدهاز و  نم  دیوگب  یـصخش  هاگ  ره  هک  دییوگب  نم  هب  نایـضاق  ةرابرد 
ملظ و تبـسن  امـش  هب  مالـسا  لها  دنتـسه ، روج  ِنایـضاق  زا  نانآ  دـییوگب  رگا  دناهتـشاد ؟ اور  متـس  وا  هب  دوخ  مکح  نیا  اـب  نایـضاق  اـیآ 

ماگنه یـسک  رگا  هک  اجنآ  تسا ] تروص  نیمه  هب  و   ] و دـیاهتفگ . نخـس  دوخ  هیلع  دـنلداع ، نانآ  دـییوگب  رگا  و  دـنهدیم . یتلادـعیب 
امـش هک  هنوـگنآ  مدرم  ۀـمه  رگا  هک  دـییوگب  نـم  هـب  دـینادرگیمزاب . ار  شتاقدـص  دـهد ، هقدـص  ار  شلاـم  موـس  کـی  زا  شیب  گرم 

هرقن و الط و  بجاو  تاکز  رذن و  دـنگوس و  ياههرافک  تروص  نیا  رد  دنـشابن ، نارگید  هب  يزیچ  دـنمزاین  دنـشاب و  دـهاز  دـیهاوخیم 
يارب دییوگیم ، امـش  هک  دشاب  هنوگنآ  رگا  درک . تخادرپ  دـیاب  یـسک  هچ  هب  ار ، نآ  ریغ  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  شمـشک و  امرخ و 

دنمزاین ادیدش  نآ  هب  دوخ  دنچره  دـنک - میدـقت  نارگید  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دراد  هگن  ایند  يالاک  زا  يزیچ  هک  تسین  هتـسیاش  يدـحا 
دیرادیم او  نادب  ار  مدرم  دییوگیم و  هچنآ  تسا ، تشز  هچ  سپ  دش ]؟ دهاوخ  بجاو  یسک  هچ  رب  تاکز  تروص  نیا  رد  سپ  . ] دشاب

ار اهنآ  نآرق  هک  یثیداحا  دریگیم . همـشچرس  يو  ثیداحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  ادـخ و  باتک  هب  لهج  زا  همه  اـهنیا  و 
هب ندرکن  هجوت  و  خوسنم - ياج  هب  خسان  هب  ندرکن  هجوت  اب - نآرق  دنلب  میهافم  رد  ندرکن  تقد  تلاهج و  يور  زا  امش  دنکیم و  دییأت 

. دیراذگیم رانک  ار  ثیداحا  نآ  یهن ، رما و  هباشتم و  مکحم و 
نانچ  دنوادخ  زا  يو  هک  اجنآ  دیراد ؟ يرظن  هچ  مالسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس  ةرابرد  هک  دییوگب  نم  هب  و 
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وا درک و  تیانع  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  ار  نآ  دنوادخ  دشابن و  يو  زا  سپ  يدـحا  راوازـس  هک  درک  تساوخرد  ییاورنامرف  تموکح و 

دواد رب  وا  زا  شیپ  نامیلـس و  رب  ار  تموکح  نانمؤم  زا  یکی  ای  دنوادخ  هک  میتفاین  ام  سپـس  درکیم . لمع  نآ  هب  تفگیم و  قح  نخس 
نئازخ رب  ارم  تفگ : رـصم  هاشداپ  هب  هک  اجنآ  فسوی  سپـس  دـشاب و  هتفرگ  بیع  میظع  تنطلـس  ییاورنامرف و  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ 

هب تفرگ و  رایتخا  رد  نمی  ات  ار  شفارطا  هاـشداپ و  تکلمم  هک  دوب  نیا  وا  ياـهراک  زا  یکی  مهاـگآ ، ناـبهگن و  نم  اریز  راـمگب ، نیمز 
ار يدحا  ام  درکیم و  لمع  قح  هب  تفگیم و  قح  وا  دندربیم و  فارطا  هب  ییاذغ  داوم  وا  دزن  زا  دوب ، هدیـسر  مدرم  هب  هک  یطحق  لیلد 

. دریگب بیع  فسوی  رب  ار  راک  نیا  میدیدن 
رب ار  وا  داهن و  يو  رایتخا  رد  ار  بابسا  ۀمه  تشاد ، تسود  ار  وا  زین ]  ] دنوادخ تشاد و  تسود  ار  ادخ  هک  دوب  ياهدنب  نینرقلاوذ  سپس 

. دنادب بیع  وا  رب  ار  راک  نیا  هک  میتفاین  ار  يدحا  ام  درکیم و  لمع  قح  هبو  تفگیم  قح  نینرقلاوذ  درک . مکاح  ناهج  ۀمه 
رب دیرادن و  یهاگآ  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  دـینک ! هدنـسب  ادـخ  یهن  رما و  هب  دـیدرگ و  هتـسارآ  نانمؤم  يارب  ادـخ  بادآ  هب  هورگ ! يا  سپ 

تخانش لابند  هب  دیشاب . روذعم  روجأم و  دنوادخ  دزن  ات  دینک  راذگاو  شلها  هب  ار  نآ  ملع  دینک و  اهر  دوخ  يوس  زا  دیدرگ ، هبتشم  امش 
ادـخ هب  رتشیب  ار  امـش  نیا  اریز  دیـشاب ؛ هدومن ، مارح  هچنآ  زا  هدرک  لـالح  هچنآ  شهباـشتم و  زا  نآ  مکحم  شخوسنم و  زا  نآرق  خـسان 

دـنکدنا و ملع  لها  دنرایـسب و  تلاـهج  لـها  هک  ارچ  دـیراذگاو ؛ شلها  هب  ار  یناداـن  تلاـهج و  دـنادرگیم . رود  یناداـن  زا  کـیدزن و 
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تسا ». یملاع  یملع ، بحاص  ره  قوف  دومرف : لاعتم  دنوادخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 31544 - 330

یهلا ». ياوقت  رب  تسا  يروای  بوخ  هچ  يزاینیب  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبراحم  حیرذ  ( 16 - ) 31545 - 331

ترخآ ». رب  تسا  يروای  بوخ  هچ  ایند  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبراحم  حیرذ  ( 17 - ) 31546 - 332

ترخآ ». رب  تسا  يروای  بوخ  هچ  ایند  »
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یصخش  زا  یسمحا  یلع  ( 18 - ) 31547 - 333
ترخآ ». بلط  يارب  تسا  يروای  بوخ  هچ  ایند  »

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ رمع  نب  لضفم  هب  شتیصو  رد  عیبر  نب  مساق  ( 19 - ) 31548 - 334
دیشابن ». مدرم  رابرس  دییوجب و  يرای  ترخآ ]  ] نیا رب  ایند ]  ] نیا زا  یشخب  ۀلیسو  هب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  يرتخبلاوبا  ( 20 - ) 31549 - 335
میتفرگیمن هزور  میدناوخیمن ، زامن  ام  دوبن ، نان  رگا  سپ  نکفین ، ییادج  نآ  ام و  نایم  هد و  رارق  تکرب  نان  رد  ام  يارب  ادـنوادخ )! » )

میدادیمن ». ماجنا  ار  نامراگدرورپ  تابجاو  و 
: داد خساپ  يو  تسا ؟ رترب  لمع  نیمادک  : » دش هتفگ  داب - وا  رب  ادخ  تمحر  هک  ناملس - هب  ( 21 - ) 31550 - 336

(. لالح نان  ندروآ  تسد  هب  ینعی  .« ) لالح نان  ادخ و  هب  نامیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 22 - ) 31551 - 337

دراداو »! هانگ  هب  ار  وت  هک  يرقف  زا  تسا  رتهب  دراد ، زاب  ندرک  متس  زا  ار  وت  هک  يزاینیب  »
يایند سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 23 - ) 31552 - 338

هب ینابرهم  تفوطع و  رطاخ  هب  شاهداوناخ و  يارب  شالت  رطاخ  هب  و  مدرم ] زا   ] تساوخرد زا  يراددوخ  رطاـخ  هب  دـنک - بلط  ار  لـالح 
دنکیم ». رادید  ادخ  اب  مهدراهچ ، بش  هام  دننامه  ياهرهچ  اب  شاهیاسمه -

دننامه ياهرهچ  اب  دیوجب ، هیاسمه  هب  ینابرهم  تفوطع و  مدرم و  زا  يزاینیب  رطاخ  هب  ار  ایند  سک  ره  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
دنکیم ». رادید  ادخ  اب  مهدراهچ ، بش  هام 

ایند هب  ار  ناراکزیهرپ ! هناخ  تسا  بوخ  هچ  هتبلا  و  هیآ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  : » دـنکیم تیاور  ناکـسم  نبا  ( 24 - ) 31553 - 339
تسا ». هدرک  ریسفت 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دنکیم  تیاور  دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 25 - ) 31554 - 340
دنزرف يا  دناهدش ...  قرغ  نآ  رد  يرایـسب  ياهلسن  هک  تسا  ییایرد  ایند  هتبلا  مزیزع ! دـنزرف  يا  تفگیم : شدـنزرف  هب  هراومه  نامقل  »

اهر یلک ] روط  هب   ] ار نآ  دناسر و  بیـسآ  تترخآ  هب  هک  وشن  لخاد  هنوگنآ  نآ  رد  رتشیب و  هن  رادرب ، تیافک  ةزادـنا  هب  ایند  زا  مبوبحم !
يوشیم »...  مدرم  روخنان  هک  نکم 
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: دومرف ماما  مدیسرپ . يو  زیمآتمکح  نانخس  نامقل و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم دامح  ( 26 - ) 31555 - 341
.« دناسر بیسآ  تترخآ  هب  هک  وشن  دراو  ياهنوگ  هب  نآ  رد  یشاب و  مدرم  روخنان  ات  نکن  اهر  ار  نآ  رادرب و  تیافک  ةزادنا  هب  ایند  زا  »... 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 27 - ) 31556 - 342
يراتفرگ رد  دـشک و  شود  رب  ار  ياهدـنامرد  هنیزه ] دوخ  لاـم  اـب   ] هک یـسک  نآ  يارب  رگم  تسا ، يزاـینیب  زا  رتهب  رقف  نم  تما  يارب  »

دشخبب ». نارگید ] ]
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  یهورگ  زا  نانـس  نب  هللادبع  ( 28 - ) 31557 - 343

: دومرف هلآ 
هب میربیم  هانپ  سپ  دـنامب . یلاخ  تسد  هدزتراغ ، هکنیا  زا  تسا  رتهب  وا  يارب  دـنک  يرپس  شنازیزع  گوس  رد  ار  زور  اـی  بش  نمؤم  »

دوش ». هتفرگ  ناملاوما  ۀمه  هکنیا  زا  ادخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بارغ  نب  یلع  ( 29 - ) 31558 - 344

دوش ». مدرم  رابرس  سک  ره  تسا ) نوعلم   ) تسا نوعلم  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بارغ  نب  یلع  ( 30 - ) 31559 - 345

ار شیوخ  یتسرپرـس  لـفکت و  تحت  دارفا  سک  ره  تسا ، نوعلم  تسا ، نوعلم  دوش . مدرم  رابرـس  سک  ره  تسا ، نوعلم  تسا ، نوـعلم  »
دنک ». هابت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 31 - ) 31560 - 346
زا يرد  سک  ره  تسا و  بیرغ  شیوخ  رهـش  رد  ریقف  ناسنا  دـنکیم و  لـال  شلیلد  ناـیب  رد  ار  ناـیبشوخ  ةدـیمهف  ناـسنا  یتسدـگنت ، »

دیاشگیم ». شیور  هب  زاین  رقف و  زا  يرد  دنوادخ  دیاشگ ، شیوخ  يور  هب  ار  نارگید  زا  تساوخرد 
: دومرف زین  و 

تسا ». يزاینیب  رویز  يرازگساپس ، تسا و  یتسدگنت  رویز  مدرم ، زا  تساوخرد  زا  يراددوخ  »
: دومرف نینچمه 

ددرگ ». هدیشوپ  اهمشچ  زا  شبیع  دناشوپب ، ار  وا  يزاینیب  سک  ره  »
: دومرف ومه  و 

مدرم زا  ندرکن  تساوخرد  يزاینیب ، نیرتهب  تسا و  هدرک  اوسر  ار  دوخ  قیقحت  هب  دنک ، راکـشآ  مدرم  رب  ار  دوخ  ياهیتخـس  سک  ره  »
تسا ». هتسویپ  يراوخ  زاین ، نیرتدب  تسا و 
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هک ره  هب  يوش و  شناـسمه  اـت  يوجب  يزاـینیب  یتـساوخ ، هک  ره  زا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  نینچمه  ( 32 - ) 31561 - 347

يوش ». شریما  ات  شخبب  یتساوخ ، هک  ره  هب  يدرگ و  شریسا  ات  وش  دنمزاین  یتساوخ ،
دربیمن ». نیب  زا  ار  رقف  تعانق ، زا  يدونشخ  دننامه  یهاشداپ ]  ] یتورث چیه  : » دومرف زین  و 

زا سپ  یتسدگنت  يزاینیب و  انامه  دیدرگ : رادیدپ  نآ  رب  هلمج  نیا  ياهرخص ، رب  بآ  شزیر  رثا  رب  : » هدش تیاور  ( 33 - ) 31562 - 348
ددرگیم »! راکشآ  دنوادخ  رب  لامعا ]  ] هضرع

! وگ زردنا  ارم  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  ( 34 - ) 31563 - 349
نکن »! نیقلت  دوخ  هب  ار  رمع  لوط  رقف و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دندش ». دنمزاین  وا  هب  مدرم  هکنآ  رگم  درکن  هدنسب  ادخ  هب  سکچیه  : » هدش هتفگ  ( 35 - ) 31564 - 350
دنک ». تعانق  هک  تسا  یسک  زاینیب  دزرو و  عمط  هک  تسا  یسک  دنمزاین  : » هدش هتفگ  و 

: تسا هدش  هداد  تبسن  نانمؤم  ریما  هب  راعشا  نیا  و 
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دوشیم  عطق  هچنآ  هب  نک  عطق  ار  ایند  دوشیم و  رود  هچنآ  هب  نک  رود  ار  ایند  »
تسوا ». سفن  رد  يزاینیب  دوش ، عناق  رگا  هکنآ  لاح  دیوجیم و  يزاینیب  هدوهیب  ناسنا 

تسا ». سفن  ِيزاینیب  يزاینیب ، انامه  تسین و  الاک  يدایز  رد  يزاینیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 36 - ) 31565 - 351
ره رد  وا  هب  زاین  ساسحا  زیچ و  ره  زا  وا  هب  یگدنـسب  زیچ و  ره  رد  ادخ  هب  دامتعا  تسادخ : يایلوا  ياهیگژیو  زا  یگژیو  هس  : » دومرف و 

زیچ ».
؟ منادرگ هاگآ  اهتخبدب  نیرتتخبدب  زا  ار  امش  دیهاوخیمن  ایآ  : » دومرف و 

! ادخ لوسر  يا  هلب ، دنتفگ :
میربیم »! هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تسا . هدمآ  درگ  وا  رد  ترخآ  باذع  ایند و  رقف  هک  سک  نآ  دومرف :

شزرمآ شیارب  دتسیایم و  شرس  يالاب  ياهتشرف  دروخب ، لالح  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 37 - ) 31566 - 352
دبای ». تغارف  نآ  ندروخ  زا  ات  دنکیم  بلط 

دنادرگیم »! ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دروخب ، لالح  زور  لهچ  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 38 - ) 31567 - 353
تسا »! لام  اب  وربآ  ظفح  اهراک  نیرتهب  : » دومرف شیاهینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 39 - ) 31568 - 354

نآ تشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  : » هک تسا  هدمآ  هّمغلا  فشک  رد  ( 40 - ) 31569 - 355
نیرتهب هک  ینادیم  نم  زا  رتهب  تدوخ  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک . تساوخزاب  ارعـش  هب  هلـص  نداد  تباب  ار  ترـضح 

. دنک ظفح  ار  ناسنا  يوربآ  هک  تسا  یلام  لام 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد  ( 41 - ) 31570 - 356

دننامه دـیرادیم ؛ هگن  مدرم  ناگـس  نابز  زا  دـینکیم و  ظـفح  نآ  اـب  ار  ناـتيوربآ  هک  تسا  يزیچ  نآ ، زا  سپ  اـهیکین  ۀـمه  سپـس  »
دیآیم ». رامش  هب  تاقدص  زا  نآ  دینکیم ] فرصم  هار  نیا  رد  هچنآ  . ] دینک ظفح  ار  دوخ  نانآ  زا  دننکیم . مدرم  تبیغ  هک  ینارعاش 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ( 42 - ) 31571 - 357

هچنآ دوشیم و  تبث  هقدـص  شیارب  دـنک ، فرـص  شلفکت  تحت  دارفا  هداوناـخ و  دوـخ ، يارب  نمؤـم  هچنآره  تسا و  هقدـص  یکین  ره  »
. دوشیم هتشون  هقدص  شیارب  دنک ، ظفح  ار  شیوربآ  نآ  اب  ناسنا 

؟ تسیچ دنکیم ، ظفح  ار  شیوربآ  ناسنا  هچنآ  زا  دوصقم  دیسرپ : رباج 
، دنک هنیزه  ناسنا  هچ  ره  دـهدیم و  دوشیم - زیهرپ  نآ  زا  هک  ینابز - بحاص  رعاش و  هب  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دنک ». فرصم  ادخ  ینامرفان  ای  نامتخاس  رد  هچنآ  رگم  تسا  نآ  ناربج  نماض  دنوادخ 
دیهد ». رارق  ژد  رد  ار  اهوربآ  لاوما ، ۀلیسو  هب  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ( 43 - ) 31572 - 358

دنک ». ظفح  ار  تیوربآ  هک  تسا  یلام  اهلام ، نیرتهب  : » دیامرفیم و  ( 44 - ) 31573 - 359
تسا ». هتفرن  تسد  زا  دنک ، ظفح  ار  تیوربآ  هک  یلام  : » دیامرفیم و  ( 45 - ) 31574 - 360

هک تسا  یگیامورف  زا  دـنک و  ظـفح  ار  شیوربآ  دـهد و  « 1  » ناـج ناـسنا  هک  تسا  يراوگرزب  زا  : » دـیامرفیم و  ( 46 - ) 31575 - 361
دزیرب ». ار  شیوربآ  دراد و  هگن  ار  شلام  ناسنا 

تسا ». یتسپ  وربآ ، شهاک  اب  لاوما  شیازفا  دینک . ظفح  ار  ناتيوربآ  ناتلاوما ، ندیشخب  اب  : » دیامرفیم و  ( 47 - ) 31576 - 362
رارق رادولج  ات  نک  يرابدرب  يوش و  تمدـخ  ات  شخبب  یبای و  یگرزب  ات  ازفیب  تیوربآ  رب  تلام  اـب  : » دـیامرفیم و  ( 48 - ) 31577 - 363

يوش ». هداد 
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دییازفیب ». وربآ  رب  لام ، ندومن  شزرایب  اب  : » دیامرفیم و  ( 49 - ) 31578 - 364
هچ : » دش هتفگ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  ( 50 - ) 31579 - 365

؟ دروخیم ترسح  همه  زا  شیب  مدرم  زا  یسک 
دنک و شتآ  لخاد  لام  نآ  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  دنک ، هدهاشم  يرگید  نازیم  رد  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

! دیامن تشهب  دراو  نآ ، رطاخ  هب  ار  وا  ثراو 
؟ تسا هنوگچ  نیا  دش : هتفگ 

نیا هک  دنارذگیم  ار  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  یصخش  دنتفگ . نم  يارب  نامناردارب  زا  یخرب  هک  هنوگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاکز زگره  هک  دراد  دوجو  رانید ] ای  مهرد   ] رازه دصکی  قودنـص  نیا  رد  تفگ : يو  هب  رـضتحم  صخـش  تفر . يو  رادید  هب  ام  ردارب 

]؟ منک هچ  لوپ  همه  نیا  اب  [ ؟ تسیچ اهنآ  هرابرد  وت  رظن  ماهدرکن ! یکین  مناشیوخ  هب  نآ  اب  ماهتخادرپن و  ار  اهنآ 
؟ ياهدرک عمج  ار  اهنآ  ياهزیگنا  هچ  هب  دیسرپ : ام  ردارب 

سرت نادنزرف و  هداوناخ و  رب  رقف  زا  سرت  نادناخ و  هریشع و  رب  یـشورفرخف  تموکح و  يافج  زا  تاجن ]  ] يارب داد : خساپ  رـضتحم  درم 
! راگزور زا 

! دش ادج  درم  نآ  ندب  زا  حور  هکنیا  ات  دشن  جراخ  يو  دزن  زا  ام  ردارب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
______________________________

. تسا هدمآ  لئاسولا  كردتسم  ۀخسن  رد  هچنانچ  تسا ؛ لام »  » نآ حیحص  (. 1)
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عمج هک  یلطاب  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  درک ، جراـخ  اـیند  زا  ار  وا  هک  تسا  يدـنوادخ  ةژیو  شیاتـس  داد : همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگنآ 
. تسب مکحم  ار  نآ  ِرد  تشابنا و  درک و  عمج  وا  دوب . هدیهوکن  درک ، يریگولج  اهنآ  زا  هک  یقوقح  درک و 

[ ایند نیا  رد   ] هک یـسک  يا  دومیپ . ار  قیمع  عیـسو و  ياهایرد  فلع و  بآیب و  کـشخ و  ياـهنابایب  لاوما ، نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب 
ار شلام  هک  دروخیم  ترسح  همه  زا  شیب  یسک  تمایق  زور  رد  انامه  دروخ . بیرف  تتـسود  زورید  هک  هنوگنآ  روخن  بیرف  ياهدنام !

شتآ دراو  نآ ، رطاخ  هب  ار  لام  بحاص  دنک و  تشهب  دراو  لام  نآ  رطاخ  هب  ار  رگید  صخش  دنوادخ  دنک و  هدهاشم  يرگید  نازیم  رد 
دیامن ».

ترـسح تمایق ، زور  رد  اهترـسح  نیرتگرزب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  ( 51 - ) 31580 - 366
لام نآ  رطاخ  هب  ثراو  سپ  دـنک . فرـصم  دـنوادخ  تعاطا  هار  رد  ار  نآ  وا  ثراو  دروآ و  گنچ  هب  یلام  مارح  هار  زا  هک  تسا  یـسک 

ددرگ ». شتآ  لخاد  نآ  رطاخ  هب  لوا  صخش  دوش و  تشهب  دراو 
: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یعادلا  ةدع  باتک  رد  ( 52 - ) 31581 - 367

يارب يدایز  تورث  تخادرپ و  شاهداوناخ  دوخ و  هب  اهنت  وا  تشاد . يدایز  نادنزرف  لام و  یصخش  هتشذگ  رد  اریز  تورث ؛ زا  دیزیهرپب  »
گرم ۀتشرف  دندوشگ . ار  رد  ناراکتمدخ  دز . ار  شاهناخ  ِرد  ییاونیب - صخش  تروص  هب  گرم - ۀتـشرف  يزور  هکنیا  ات  تشابنا . اهنآ 

! دیناوخارف نم  دزن  ار  ناترورس  تفگ : نانآ  هب 
؟ دیآ نوریب  وت  لثم  يارب  ام  رورس  يراد ] راظتنا   ] ایآ دنتفگ : ناراکتمدخ 

هب ار  ناترورـس  تفگ : تشگزاب و  نانآ  يوس  هب  هفایق  نامه  اب  گرم  ۀتـشرف  سپـس  دـندنار . هناخ  ِرد  زا  يدـنت  تدـش و  هب  ار  وا  هاگنآ 
! متسه گرم  ۀتشرف  نم  دییوگب  يو  هب  دیناوخارف و  نم  يوس 

وا هب  دییوگب و  نخس  تمیالم  یمرن و  هب  وا  اب  تفگ : شدارفا  هب  تسشن و  سرت  تدش  زا  دیسر ، دنمتورث  درم  شوگ  هب  نخـس  نیا  یتقو 
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! یتسه يرگید  صخش  لابند  هب  دیاش  دنادرگ ! كرابم  هدنخرف و  ار  وت  دنوادخ  دییوگب :
! زیخرب تفگ : يو  هب  دش و  دراو  دنمتورث  درم  رب  هاگنآ  تسین ] هنوگنیا   ] هن داد : خساپ  دیسر ] گرم  ۀتـشرف  هب  دنمتورث  درم  مایپ  یتقو  ]

! تفرگ مهاوخ  ار  تناج  هناخ  نیا  زا  نتفر  نوریب  زا  شیپ  نم  اریز  نک ؛ تیصو  یهاوخیم  هچ  ره  و 
رز  ) دنتخیر نیمز  رب  ار  اهنآ  میس  رز و  دندوشگ و  ار  اهقودنص  داد  روتسد  دنمتورث  درم  درک . رپ  ار  هناخ  ياضف  يراز  نویـش و  يادص 

ار وت  دـنوادخ  لام ! يا  تفگیم : وا  دومن . اـهنآ  هب  ییوگازـسان  هب  عورـش  درک و  لاوما  نآ  هب  يور  سپـس  دنـسیونب ،) ار  اـهنآ  میـس  و 
! دمآ مغارس  هب  گرم  ات  يدرک  لفاغ  مترخآ  راک  زا  يدرب و  مراگدرورپ  دای  زا  ارم  دنک ! تنعل 

مدرم رظن  رد  اـیآ  ینم . زا  رتتسپ  وت  هکنآ  لاـح  ییوگیم ! ازـسان  نم  هب  ارچ  تفگ : دروآ و  ناـبز  هب  ار  لاـم  دـنوادخ  ماـگنه ] نیا  رد  ]
رـضاح ناگرزب  ناهاشداپ و  ۀـناخ  ِرد  رب  هتـسیاش  ياـهناسنا  وت و  اـیآ  دـندرب ؟ ـالاب  ار  وت  دـندید ، وت  رب  ارم  راـثآ  یتقو  سپ  يدوبن  ریقح 

؟ دندشیم رخؤم  اهنآ  يدشیم و  دراو  نانآ  زا  شیپ  وت  دیدشیمن و 
يدرک جاودزا  نانآ  اب  وت  یلو  دندرکیم ؛ يراگتساوخ  زین  حلاص  ياهناسنا  يدرکن و  يراگتـساوخ  ناگرزب  ناهاشداپ و  نارتخد  زا  ایآ 

هار رد  ارم  رگا  مدادیمن ! ناشن  یتمواقم  دوخ  زا  نم  يدرکیم ، قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  ارم  رگا  دندینشیم ؟ یفنم  خساپ  ناگتـسیاش  و 
زا ود  ره  وت  نم و  ینم ! زا  رتتسپ  دوخ  هکنآ  لاح  ییوگیم و  ازسان - نم  هب  ارچ  سپ  مدشیمن ! هتساک  وت  زا  نم  يدرکیم ، قافنا  ادخ 

نخـس هنوگنیا  شبحاص  اب  لام  يربیم ! دوخ  اب  ارم  هانگ  وت  و  متـسه ) یکاپ  كاخ  یلاح  رد   ) موریم نم  سپ  میاهدش . هدـیرفآ  كاخ 
دیوگیم ».
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«، 1  » داد رارق  نانآ  رب  ترسح  ار  ناشلامعا  دنوادخ  هنوگنیا  ۀیآ : ریسفت  رد  یسیع  نب  نامثع  ( 53 - ) 31582 - 368

رد لخب  لیلد  هب  دراذگیم و  یقاب  لام  دوخ  زا  هک  تسا  یـصخش  نآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب 
سپ دنکیم . فرصم  ادخ  ینامرفان  ای  تعاطا  رد  هک  دارذگیم  یسک  يارب  ار  لام  نآ  دریمیم و  سپس  دنکیمن . قافنا  ادخ  تعاطا  هار 

ارچ دیازفایم ؛ شترـسح  هودنا و  رب  دنکیم و  هدهاشم  يرگید  نازیم  رد  ار  نآ  لام ، بحاص  دنک ، فرـصم  ادخ  روتـسد  يوریپ  رد  رگا 
. دوب يو  هب  قلعتم  لام  هک 

نیا و  . ] دنک فرـصم  ادخ  ینامرفان  هار  رد  ات  تسا  هدرک  تیوقت  لام  نآ  اب  ار  وا  لام  بحاص  دنک ، فرـص  ادـخ  ینامرفان  هار  رد  رگا  وا 
دیازفایم ».] شترسح  رب  بلطم 

دنکن ». فرصم  ار  نآ  هک  تسین  یسک  ِيزور  لام  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 54 - ) 31583 - 369
؟ تسیک امش  دزن  تسدیهت  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » تسا هدروآ  شباتک  رد  کیرش  نب  نامثع  نب  نیسح  ( 55 - ) 31584 - 370

! درادن زیچ  چیه  هک  یسک  دش : هتفگ 
دوشیمن »! کیدزن  ادخ  هب  شلام  زا  يزیچ  اب  هک  تسا  يدنمتورث  تسدیهت  هکلب  هن ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  راتخم  نب  نیسح  ( 56 - ) 31585 - 371
. دراد نمشد  ار  زابگنرین  تسدیهت  راکهبت و  درمریپ  رگمتس و  دنمتورث  دنوادخ ، »

؟ تسا تعاضبمک  ناسنا  تسدیهت ] زا  دوصقم  ایآ  : ] دیسرپ يوار 
دوشیمن »! کیدزن  ادخ  هب  شلام  زا  يزیچ  اب  هک  تسا  يدنمتورث  هکلب  هن ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مالـسلا هیلع  ماما  دندمآ . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رادید  هب  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  : » دیوگیم دـمحا  نب  دـمحم  ( 57 - ) 31586 - 372
: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  شسرپ ، نودب 

. دنکیم دوبان  اههکلهم  رد  ار  لام  نآ  دنوادخ  دروآ ، تسد  هب  لام  تراغ  هار  زا  سک  ره 
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! میمهفیمن ار  نخس  نیا  ام  میدرگ ! تیادف  دنتفگ : نانآ 
«2 .« » دوش مَِدب  دیآ ، رذابا  هک  لام  ره  دومرف : یسراف  نابز  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

درک هظحالم  دیاب  تسا ، رادلام  رگا  و  دوشیم ...  هتخانـش  یگژیو  هس  اب  دنکیم ، فیـصوت  ار  قح  سک  ره  : » تشذگ رـسیم  ثیدـح  رد 
«3 .« » دنکیم فرصم  اجک  ار  شلام 

«4 .« » دنک فرصم  لالح  رد  دروآ و  تسد  هب  لالح  زا  ار  لام  هک  تسا  یسک  هدنشخب ] : » ] تشذگ تایرفعج  ثیدح  رد  و 
«5 .« » دنکیم فرصم  قح  هار  رد  ار  شلام  هک  تسا  یسک  راوگرزب  ةدنشخب  : » تشذگ زیرح  ثیدح  رد  و 

______________________________

.167 هرقب 2 / (. 1)
رد هک  ییوجتسج  اب  و  ( 77 / 84 راونالا 47 / راحب  « ) دوش مَِدب  دیآ ، داب  زا  : » تسا هدرک  لقن  هنوگنیا  بوشآرهـش  نبا  ار  ثیدح  نیا  (. 2)

هتفرن راک  هب  یـسراف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راوگرزب  یباحـص  يارب  مان  تروص  هب  زج  رذابا »  » ةژاو دـش ، ماـجنا  تغل  ياـهباتک 
. دشاب حیحص  بوشآرهش  نبا  شرازگ  دسریم  رظن  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛

ثیدح 56. زامن ، تلیضف  ياهباب  ج ص ب 4  (. 3)
ثیدح 63. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 43  (. 4)
ثیدح 64. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 43  (. 5)
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اب تفاـی ، تسد  لـالح  هب  هک  یماـگنه  دتـسیازاب و  مارح  بلط  زا  ناـسنا  سفن  هک  تسا  نیا  یگدنـشخب  : » تشذـگ يدزا  ثیدـح  رد  و 

دنک ». قافنا  ادخ  تعاطا  رد  ار  نآ  لماک  يدنسرخ 
[ دراد هدـهع  رب  هک   ] یقوقح رد  ار  نآ  دـشاب و  وا  لام  ایند  مامت  رگا  هک  تسا  نآ  یگدنـشخب ] : » ] تشذـگ مساـقلاوبا  ثیدـح  رد  و  « 1»

«2 .« » دراد هدهع  رب  یقوقح  زونه  هک  دنک  ساسحا  هنوگنیا  دوخ  شیپ  دنک ، قافنا 
. دراد بسانت  ثحب  عوضوم  اب  اریز  ار ؛ باب  نآ  ثیداحا  رگید  رگنب  و 

ار يزیچ  رقف  زا  رتخلت  یلو  مدیـشچ  ار  اهیخلت  ۀمه  مزیزع ! دنزرف  يا  : » دومرف هک  تشذگ  شدنزرف  هب  نامقل  نخـس  دامح  ثیدح  رد  و 
«3 !« » متفاین

«4 .« » لام تفارش ، تسا و  راک  تلاصا ، : » تشذگ دیلو  ثیدح  رد  و 
دنکیمن هنیزه  یمهرد  دنک ، هنیزه  لالح  هار  رد  دروآ و  تسد  هب  لام  لالح  هار  زا  امـش  زا  کیره  رگا  : » تشذـگ نامثع  ثیدـح  رد  و 

«5 .« » دوشیم نیزگیاج  هکنآ  رگم 
. تشذگ ثحب  دروم  عوضوم  اب  بسانتم  يزور ، بلط  ياهباب  زا  باب 1 و 3 و 5  ثیداحا  رد 

دنکیم نیمأت  ار  توق  لالح  و  دوشیم . عمج  یگژیو  جنپ  اب  لام  باب 18 

اب رگم  دوشیمن  هتشابنا  تورث  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  ( 1 - ) 31587 - 373
ترخآ ». رب  ایند  ندیزگرب  محر و  عطق  بلاغ ، صرح  زارد ، يوزرآ  دیدش ، لخب  اب  یگژیو : جنپ 

دزن اهزیچ  مامت  ياههنیجنگ  تسادخ و  رایتخا  رد  ییاورنامرف  اریز  تسا ؛ هنوگنیا  ابلاغ  هک  تسا  نیا  شریاظن  ثیدـح و  نیا  زا  دوصقم  )
.( دشخبیم دهاوخب ، هچ  ره  دهاوخب ، هک  ره  هب  تسوا 

هب اذغ  توق و  ةزادنا  هب  اهنت  لالح  يزور  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  : » دـسیونیم بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 2 - ) 31588 - 374
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دیآیم ». رایسب  رایسب  مارح  لام  دیآیم و  تسد 
______________________________

ثیدح 65. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 43  (. 1)

ثیدح 66. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 43  (. 2)

ثیدح 61. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 60  (. 3)

ثیدح 31. سفن ، اب  داهج  ياهباب  ج ص ب 67  (. 4)
ثیدح 15. اعد ، ياهباب  ج ص ب 8  (. 5)

241 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام ندرک  هابت  مکح  لام و  حالصا  شاعم و  میمرت  بابحتسا  باب 19 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ناورم  نب  دمحم  ( 1 - ) 31589 - 375
: دنکن ترفاسم  دروم  هس  رد  زج  دنمدرخ  ِناملسم  هک  تسا  هتسیاش  تسا : هدمآ  دواد  لآ  تمکح  رد  »

نایم نآ  رد  هک  دنک  نیعم  ار  ینامز  تسا ، هتـسیاش  دنمدرخ  ناملـسم  يارب  و  لالح . یتذل  داعم و  يارب  يزودنا  هشوت  تشیعم و  حالـصا 
دـننک و وگتفگ  ترخآ  ةرابرد  رگیدـکی  اب  هک  دـهد  رارق  یناردارب  اب  رادـید  يارب  ار  یتعاس  دـنک و  یگدیـسر  شلاـمعا  هب  ادـخ  دوخ و 

دهدیم ». ورین  يو  هب  رگید  نامز  ود  رد  تدم ، نیا  اریز  دنک ؛ نییعت  شلالح  ياهتذل  يارب  ار  یتدم 
. تشذگ ورمع  ثیدح  رد  رتشیپ  ثیدح  نیا  تسخن  شخب 

هیلع یبتجم  ماما  هب  شیاهشرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  شردـپ  زا  يدعـس  هزمحوبا  ( 2 - ) 31590 - 376 « 1»
: دومرف مالسلا 

تـشیعم هب  ندیـشخب  ناماس  دنک : ترفاسم  زیچ  هس  يارب  هک  تسا  ریزگان  نمؤم  تسین ...  ینادان  زا  رتدب  يرادان  چیه  مزیزع ! دنزرف  يا  »
لالح ». یتذل  ای  داعم  يارب  نتشادرب  ماگ  ای 

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 31591 - 377
اب تفلا  سنا و  يارب  یتعاس  شاعم ؛ رما  يارب  یتعاس  ادـخ ؛ اـب  تاـجانم  يارب  نآ  زا  یـشخب  دـشاب : شخب  راـهچ  ناـتنامز  اـت  دیـشوکب  »

تذـل يارب  هک  یتعاس  و  دنتـسه - ناتهاوخریخ  نطاب  رد  دـننکیم و  یفرعم  امـش  هب  ار  ناـتياهبیع  هک  یناـسک  داـمتعا - دروم  ناردارب 
دیریگیم ». ورین  رگید  تعاس  هس  يارب  تعاس  نیا  اب  دینکیم و  تولخ  ندرب 

______________________________

ثیدح 1. رفس ، بادآ  ياهباب  ج ص ب 1  (. 1)
 243 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 4 - ) 31592 - 378
تسا ». نامیا  زا  یلام ، عضو  هب  ندیشخب  ناماس  »

هب نداد  ناماس  هب  داب  وت  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یخرب  زا  هزمح  نب  حلاص  ( 5 - ) 31593 - 379
دراد »! لابند  هب  ار  ناگیامورف  زا  يزاینیب  میرک و  تفارش  نآ  هک  ارچ  یلام ؛ عضو 

تسا ». یگنادرم  زا  یلام ، عضو  هب  یشخبناماس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 6 - ) 31594 - 380
یگنادرم مدنزرف ! يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگیم روعا  ثراح  ( 7 - ) 31595 - 381

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


یلام ». عضو  هب  یهدناماس  فافع و  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تسیچ ؟
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  : » دیوگیم مکح  نب  ماشه  ( 8 - ) 31596 - 382

تسا ». یگنادرم  هدننکلماک  لامزا ، يریگهرهب 
هب تبـسن  ناسنا  ندوب  لیخب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  : » دیـسرپ یگنادرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هیواـعم  ( 9 - ) 31597 - 383

نارگید ». قوقح  نتخادرپ  شلام و  هب  نداد  ناماس  شنید ،
: تفگیم هراومه  هیواعم  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  دمحموبا ! يا  نیرفآ  دمحموبا ! يا  نیرفآ  تفگ : هیواعم 

دروآیم ». نابز  رب  ار  نخس  نیا  دوب و  روک  دیزی  متشاد  تسود 
رد هچنآ  زا  يرادهگن  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  شرافـس  رد  هغالبلا  جـهن  رد  ( 10 - ) 31598 - 384

تسا ». نارگید  رایتخا  رد  هچنآ  بلط  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  يراد ، تسد 
یتورث يدرم  رفعج ! يا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـصخش  هک  دـنکیم  تیاور  یلعوبا - داـّلخ - ( 11 - ) 31599 - 385

. دوریم داب  رب  دنکیم و  هابت  ار  نآ  یلو  دراد ؛
. تسا تنید  ةدنرادياپرب  نآ  اریز  نک ؛ يرادهگن  تلام  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 245 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 

دیهدن ». نازغم  کبس  هب  داد - رارق  امش  يرادیاپ  ببس  دنوادخ  هک  ار - ناتلاوما  و 
لام ». نتخاس  هابت  و  دنادیم ...  دنسپان  امش  يارب  ار  زیچ  هس  دنوادخ  : » تشذگ حوتفلاوبا  ثیدح  رد 

«2 .« » دراد نمشد  ار  لاق  لیق و  لام و  نتخاس  هابت  دنوادخ  : » تشذگ ءاشو  ثیدح  رد  و  « 1»
باـب يزور و  بلط  باب 4  رد  دـنکیم و  تلالد  لام  هب  یـشخبناماس  بابحتـسا  رب  ترفاسم  ياـهباب  زا  باب 1  زا  يددـعتم  ثیداحا  و 

. دراد دوجو  ثحب  عوضوم  اب  بسانم  بلاطم  هدنیآ 

ود ره  ّدح  نایب  يریگتخس و  فارسا و  زاوج  مدع  یگدنز و  ةزادنا  هنیزه و  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 20 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 3  » دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  انامه  دینک ، یکین  دینکفین و  تکاله  هب  ار  دوخ  ناتناتسد  اب  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد 

«. 4  » ار زاین ] رب   ] دازام وگب : دننک ؟ قافنا  ار  زیچ  هچ  دنسرپیم : وت  زا 
«. 5  » شناوت ّدح  رد  تسدگنت  شتردق و  ةزادنا  هب  رگناوت  دیزاس ، دنمهرهب  ار  نانآ  و 

«. 6  » دننکیم لمع  تشز  نانآ  زا  يرایسب  تسورهنایم و  یتما  نانآ  زا 
دنوادــخ هـتبلا  هـک  دــینکن ، يورهداـیز  دــیزادرپب و  ار  نآ  قوـقح  تـشادرب  زور  رد  دــیروخب و  داد - رمث  هـک  یماــگنه  نآ - ةوـیم  زا 

«. 7  » درادن تسود  ار  ناگدننکفارسا 
ناگدننکفارسا دنوادخ  هتبلا  هک  دینکن ، يورهدایز  دیماشایب و  دیروخب و  دیریگرب و  يدجـسم  ره  رد  ار  ناتياهرویز  مدآ ! نادنزرف  يا 

«. 8  » درادن تسود  ار 
______________________________

ثیدح 34. یلام ، قوقح  ياهباب  ج ص ب 36  (. 1)

ثیدح 36. یلام ، قوقح  ياهباب  ج ص ب 36  (. 2)
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.195 هرقب 2 / (. 3)

.219 هرقب 2 / (. 4)

.236 هرقب 2 / (. 5)
.66 هدئام 5 / (. 6)

.141 ماعنا 6 / (. 7)
.31 فارعا 7 / (. 8)

 247 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناطیـش ناـسمه  ردارب و  ناگدـنهد  ردـه  هب  نیقی  هب  زیهرپب . تدـش  هب  نداد  ردـه  زا  زادرپـب و  ار  هدـنام  هار  رد  اونیب و  ناـشیوخ و  قح  و 

«. 1  » تسا ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  هب  ناطیش  دنتسه و 
هراومه ناسنا  دـیدیزرویم و  لخب  ندـش  مامت  میب  زا  زین  ماگنه  نآ  رد  دـیتشاد ، رایتخا  رد  ارم  راگدرورپ  تمحر  ياـههنیجنگ  امـش  رگا 

«. 2  » تسا لیخب 
ورهنایم شور  ود  نیا  نایم  دننکیمن و  يریگتخس  يورهدایز و  دننک ، قافنا  هاگ  ره  هک  دنتـسه ، یناسک  و  نامحر ... ] يادخ  ناگدنب  ]

«. 3  » دنتسه
، نکن ریجنز  تندرگ  هب  ار  تتـسد  و  ۀیآ : ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نانـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 1 - ) 31600 - 386

: دومرف دوشگ و  ار  شتـسد  فک  اـشگن ، لـماک  روـط  هب  ار  نآ  و  حیـضوت : رد  و  تسا . هنوـگنیا  دوـصقم ] : » ] دوـمرف تسب و  ار  شتـسد 
تسا ». هنوگنیا  دوصقم ] ]

زا ار  یبدا  نمؤم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  قالخا  باتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  ( 2 - ) 31601 - 387
دنکیم ». هدنسب  نآ ] هب  ، ] دریگ تخس  وا  رب  هک  یماگنه  يورهنایم و  دهد ، هعسوت  يو  رب  ار ] يزور   ] هک یماگنه  دریگیم ؛ ارف  ادخ 

: متفگ يو  هب  درکیم . نزو  امرخ  تسد ، اب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مدرک  هدـهاشم  : » دـیوگیم ناحرـس  نب  دواد  ( 3 - ) 31602 - 388
. دادیم ماجنا  ار  راک  نیا  تناراکتمدخ  زا  یکی  ای  نادنزرف  زا  یکی  دیدادیم  روتسد  شاک  يا  مدرگ ! تیادف 

رد ةزادنا  الب و  رب  يرابدرب  نید ، قیمع  مهف  زیچ : هس  هب  رگم  دباییمن  ناماس  ناملسم  صخـش  راک  دواد ! يا  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
تشیعم ».

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش  هطساو  اب  ّللادبع 
�

ه نب  یعبر 
نوگانوگ ياهدنـس  اب  ثیدح  نیا  تسا . نیـشیپ  ثیدح  ریظن  ثیدـح ، نیا  ۀـمادا  تسا »...  نید  قیقد  قیمع و  مهف  لامک - همه  لامک - »

. تسا هدش  تیاور 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  یعبر  ( 4 - ) 31603 - 389

. درمش رب  ار  تشیعم  رد  ةزادنا  زیچ ، هس  نآ  نایم  رد  و  تسا »...  زیچ  هس  رد  لامک - مامت  لامک - »
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 31604 - 390

تسا ». تشیعم  رد  ةزادنا  الب و  رد  يرابدرب  نید ، قیمع  مهف  تالامک - ۀمه  لامک - »
______________________________

.27 - 26 ءارسا 17 / (. 1)
.100 ءارسا 17 / (. 2)
.67 ناقرف 25 / (. 3)

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


 249 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریدس  ( 6 - ) 31605 - 391

. نید قیمع  مهف  الب و  رب  يرابدرب  یگدنز ، رد  وکین  يریگهزادنا  تسا : زیچ  هس  نمؤم  ياههناشن  زا  »
شترخآ هن  دنکیم و  حالـصا  ار  شیایند  هن  تسین . يریخ  وا  رد  دـنکیمن ، يزیرهمانرب  يریگهزادـنا و  یگدـنز  رد  هک  یـسک  دومرف : و 

ار ».
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبراحم  حیرذ  ( 7 - ) 31606 - 392

دنکیم ». تیانع  تشیعم  رما  رد  ارادم  يورهنایم و  نانآ  هب  دهاوخب  ار  ياهناخ  لها  یکین  ریخ و  دنوادخ  هاگره  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 8 - ) 31607 - 393

تیانع اهراک  رد  لادـتعا  یگدـنز و  تشیعم و  رد  يورهنایم  نید ، رد  قیمع  مهف  ناـنآ  هب  دـهاوخب ، ار  یتیب  لـها  ریخ  دـنوادخ  هاـگ  ره  »
دنکیم ». ناشياهر  هدوهیب  دهاوخب ، اهنآ  يارب  ار  نآ  ریغ  هاگ  ره  دنرازگیم و  مارتحا  ناگرزب  هب  ناکدوک  دنکیم و 

. تسا هدش  شرازگ  دنکیم ،» تیانع  اهراک  رد  لادتعا  : » ۀلمج ات  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  مئاعد  باتک  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یسیع  نب  دامح  ( 9 - ) 31608 - 394

نکن ». فارسا  ششخب  رد  شابن و  لیخب  رایسب  شاب و  ورهنایم  تفگ ... : شدنزرف  هب  نامقل  »
: دومرف یسوم  نب  یسیع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 31609 - 395

، دنـشونب دـنروخب ، يورهناـیم  اـب  هداد  روتـسد  ناـنآ  هب  هدرپـس و  تناـما  هب  اـهناسنا  دزن  ار  نآ  هک  تسادـخ  هب  قلعتم  لاوما  یـسیع ! يا  »
، دهن رتارف  نیا  زا  ماگ  سک  ره  سپ  دننک . قافنا  تسدگنت  نانمؤم  هب  ار  نآ  رب  نوزفا  و  دـنوش . راوس  راوهر  رب  دـننک و  جاودزا  دنـشوپب ،

دوب ». دهاوخ  مارح  شبکرم  جاودزا و  ندیشوپ ، ندیشون ، ندروخ ،
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 11 - ) 31610 - 396

دهدیم ». دشر  ار  كدنا  يورهنایم ، »
دناشنیم ». راب  هب  ار  كدنا  يورهنایم ، : » دومرف و  ( 12 - ) 31611 - 397

اـهزاین و يورهناـیم  دوب و  دـهاوخ  شنیـشنمه  هراومه  يزاـینیب  دوش ، نیـشنمه  يورهناـیم  اـب  سک  ره  : » دومرف و  ( 13 - ) 31612 - 398
دنکیم ». فرطرب  ار  شیاهدوبمک 

: دومرف دیبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 31613 - 399
دراذگیم ». ياجرب  يزاینیب  يورهنایم  دراد و  لابند  هب  رقف  فارسا  دیبع ! يا  »
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تسا ». هنیزه  زا  یمین  يورهنایم ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 15 - ) 31614 - 400

دوشیمن ». كاله  دنک ، يورهنایم  سک  ره  : » دومرف و  ( 16 - ) 31615 - 401
تسین ». فلت  يورهنایم  رد  : » دومرف و  ( 17 - ) 31616 - 402

دباییم ». شهاک  شیاههنیزه  دنک  يورهنایم ، سک  ره  : » دومرف و  ( 18 - ) 31617 - 403
تسا ». هدش  هدامآ  راگزور  ياهالب  يارب  دنک ، هشیپ  يورهنایم  رقف  يزاینیب و  لاح  رد  سک  ره  : » دومرف و  ( 19 - ) 31618 - 404

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 20 - ) 31619 - 405
: وگب دـننک ؟ قاـفنا  زیچ  هچ  دنـسرپیم : وت  زا  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  اریز  نک ؛ هنیزه  لادـتعا  ّدـح  رد  تاهداوناـخ  دوـخ و  يارب  «و 
، دننک قافنا  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  و  نامحر ... ] ناگدنب  : ] دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  تسا و  يورهنایم  يانعم  هب  وفع »  » و يورهنایم ،
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دنتسه ». ورهنایم  شور  ود  نیا  نایم  دنریگیمن و  تخس  دننکیمن و  فارسا 
ددرگن ». دنمزاین  هک  ماهدرک  نیمضت  ورهنایم  يارب  : » دومرف « 1  » مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 21 - ) 31620 - 406

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  ( 22 - ) 31621 - 407
ینمؤم دنوادخ  سپ  هرمع . جح و  رد  رگم  تسا  نمشد  فارـسا  اب  دنوادخ  تسین و  هنایم  ۀنیزه  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  ياهنیزه  چیه  »

«2 .« » دتسرف شیپ  ار  دازام  دنک و  فرصم  لادتعا  اب  دروآ و  تسد  هب  لالح  كاپ و  هار  زا  هک  دنک  تمحر  ار 
نآ اب  یهد ، هدـعو  هاگ ] ره   ] ینکن و فارـسا  ینک و  هشیپ  يورهنایم  هک  تسا  نیا  لقع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ( 23 - ) 31622 - 408

ییامن ». يرابدرب  يدش ، نیگمشخ  هاگ  ره  ینکن و  تفلاخم 
تفلاخم یهد ، هدـعو  هاـگ ] ره   ] ییاـمن و اـهر  ار  فارـسا  ینک و  يورهناـیم  هک  تسا  نیا  یگنادرم  زا  : » دومرف و  ( 24 - ) 31623 - 409

ینکن »!
دروآیمرد ». ياپ  زا  ار  وا  يورهدایز  دنکن ، يورهنایم  یبوخ  هب  سکره  : » دومرف و  ( 25 - ) 31624 - 410

هدننکفارـسا لاح  نیا  اب  دـنکیم و  فرـصم  قح  هار  رد  ار  شلام  یـسک  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ( 26 - ) 31625 - 411
تسا ».

درذگیم ». ترورض  رادقم  زا  قح  هار  رد  قافنا  رد  ینعی  : » دیامرفیم ثیدح  حیضوت  رد  یفاولا  باتک  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  زیهرپب ، یجرخلو  زا  تدش  هب  و  ۀیآ : ریسفت  رد  هعاذج  نب  یلع  ( 27 - ) 31626 - 412

دنوادـخ تسا و  فارـسا  زا  یجرخلو  اـنامه  ریگ . شیپ  رد  ار  هناـیم  هار  ود ، نیا  ناـیم  نکن و  يریگتخـس  فارـسا و  سرتـب و  ادـخ  زا  »
دنکیمن ». باذع  يورهنایم  لیلد  هب  ار  یسک  دنوادخ  هتبلا  زیهرپب . یجرخلو  زا  تدش  هب  دیامرفیم :

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیواعم  نب  دیرب  ( 28 - ) 31627 - 413
ار تمعن  شور  نیا  اریز  دتـسرف ، شیپ  شترخآ  يارب  ار  شلام  دازام  زا  یـشخب  دـنک و  هنیزه  زاین  رادـقم  هب  هنایم و  دـح  رد  دـیاب  ناسنا  »

تسا ». رتدنمدوس  الب  زا  يرود  یتسردنت و  يارب  تسا و  رتکیدزن  ادخ  بناج  زا  تمعن  شیازفا  هب  دنکیم و  رترادیاپ 
______________________________

.452 نیقتملا 6 / ۀضور  تسا . هدرک  قبطنم  قداص  ماما  رب  ار  نآ  لوا  یسلجم  موحرم  تسا و  هدمآ  ملاعلا »  » ثیدح رد  (. 1)
. دش همجرت  ساسا  نیمه  رب  452 و  نیقتملا 6 / ۀضور  تسا ؛ هدرک  حرش  ًادصق » قفناو  : » ساسا رب  ار  ثیدح  لوا ، یسلجم  موحرم  (. 2)
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یقر  دواد  ( 29 - ) 31628 - 414

نتخادـنا رود  لثم ]  ] یتح دراد ، نمـشد  دـنوادخ  هک  تسا  يراک  فارـسا ، دراد و  تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يراـک  يورهناـیم ، »
ياهدیشون »! هک  یبآ  ةدنامهت  نتخیر  لثم ]  ] یتح دروخیم و  يزیچ  درد  هب  هک  ارچ  امرخ ؛ ۀتسه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  زاهزه  یبا  نب  كردم  ( 30 - ) 31629 - 415
دوشن ». ریقف  ورهنایم  صخش  هک  ماهدرک  تنامض  نم  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هزمحوبا  ( 31 - ) 31630 - 416
یتسدگنت ». يزاینیب و  رد  يورهنایم  و  تسا ...  شخبتاجن  زیچ  هس  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  دمحم  نب  یلع  ( 32 - ) 31631 - 417
تسا ». نآ  ةدنهددابرب  فارسا ، لام و  ةدنیازف  يورهنایم ، »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باصق  دقاو  نب  دامح  ( 33 - ) 31632 - 418
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و دیامرفیمن : یلاعت  دنوادخ  ایآ  تسا . هدیدرگن  قفوم  تسین و  وکین  دنک ، قافنا  ادخ  ياههار  زا  یهار  رد  ار  شلاوما  ۀمه  یصخش  رگا  »
اهورهناـیم ناراـکوکین ] زا   ] دوصقم دراد  تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  هک  دـینک ، یکین  دـینکفین و  تکـاله  هب  ار  دوخ  ناتناتـسد  اـب 

دنتسه ».
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  رکب  نب  یسوم  ( 34 - ) 31633 - 419

تشگن ». ریقف  يورهنایم  اب  ناسنا  زگره  تسا و  یگدنز  زا  یمین  يورهنایم  ارادم و  »
. تشذگ ثیدح 3  ترشاعم ، ياهباب  زا  باب 4  رد  ثیدح  نیا  ریظن 
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: دومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  دنکیم  تیاور  رکب  نب  یسوم  ( 35 - ) 31634 - 420

دیدرگن »! دنمزاین  يورهنایم  اب  ناسنا  زگره  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 36 - ) 31635 - 421

دنکیم ». دنمزاین  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ریذبت  فارسا و  سک  ره  »
دشن ». ریقف  ورهنایم ، زگره  : » دومرف و 

قافنا زیچ  هچ  دنـسرپیم  وت  زا  ۀـیآ : رد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اـب  ریمع  یبا  نبا  ( 37 - ) 31636 - 422
تسا ». يورهنایم  وفع ،»  » زا دوصقم  وفع . وگب  دننک ،

وگب دننک ؛ قافنا  زیچ  هچ  دنسرپیم  وت  زا  : » دیـسرپ هیآ  نیا  ریـسفت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نمحرلادبع  ( 38 - ) 31637 - 423
يریگتخـس فارـسا و  دـننک ، قافنا  هاـگ  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  و  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  خـساپ ، رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يورهناـیم .

: دوزفا هاگنآ  دنتسه . لدتعم  شور  ود  نیا  نایم  دننکیمن و 
تسا ». طسو  ّدح  دوصقم ]  ] تسا و هیآ  نآ  زا  سپ  هیآ  نیا 

. دناهدرک ریسفت  زاین  رادقم  هب  ار  وفع »  » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فسوی  ( 39 - ) 31638 - 424
. تسا هدش  ریسفت  يورهنایم  هب  وفع » ، » ریصبوبا تیاور  رد  ( 40 - ) 31639 - 425

: دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعافر  ( 41 - ) 31640 - 426
اب ششخب  رد  دینک و  كاسما  تشادزاب ، امش  زا  هاگ  ره  دیـشخبب و  زین ]  ] امـش سپ  دیـشخب ، امـش  رب  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - هاگره  »

تسا ». رتهدنشخب  وا  هک  ارچ  دیزادرپن ؛ تباقر  هب  دنوادخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نبا  ( 42 - ) 31641 - 427 « 1»

دنکیم ». شمورحم  دنوادخ  دنک ، يورهدایز  سک  ره  دهدیم و  يزور  وا  هب  دنوادخ  دنک ، يورهنایم  تشیعم  رد  سک  ره  »
. مدیسرپ هداوناخ  ۀقفن  ةرابرد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگیم نابا  نب  هللادبع  ( 43 - ) 31642 - 428

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
يریگتخس ». فارسا و  دنسپان ؛ رما  ود  نیبام 

. مدرک هزاجا  تساوخرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ماهداوناخ ، ۀقفن  ةرابرد  : » دیوگیم یشایع  ( 44 - ) 31643 - 429
! دنسپان رما  ود  نیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

امـش و هب  وا  هک  ارچ  دینک ؛ راداو  یگدنـشخب  هب  ار  دنوادخ  تمحز  اب  دـیهاوخن ]  ] و : » دـیامرفیم ثیدـح  حیـضوت  رد  ضیف  موحرم  (. 1)
.499 یفاولا 10 / اهششخب ». رگید  قوف  تسادخ  زا  یششخب  امش  زا  وا  عنم  سپ  تسا ؛ رتهاگآ  تسامش ، حالص  هب  هچنآ 
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! مسانشیمن ار  دنسپان  زیچ  ود  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، مدرگ ! تیادف  تفگ : یشایع 

دنـسپان ار  يریگتخـس  هدرمـش و  دنـسپان  ار  فارـسا  دنوادخ  ینادیمن  ایآ  دنک . تمحر  ار  وت  دـنوادخ  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
: هدومرف هتسناد و 

ورهنایم شور  ود  نیا  نایم  دـننکیمن و  يریگتخـس  يورهدایز و  دـننکیم ، قافنا  هاگ  ره  هک  دنتـسه ، یناسک  و  ناـمحر ... ] ناگدـنب  ]
دنتسه ».

تکرب زا  فارـسا  انامه  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  فسوی  روفعی و  یبا  نبا  ( 45 - ) 31645 - 430
دهاکیم ».

شور ود  نیا  نایم  و  ۀیآ : ریـسفت  رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » هک دـنکیم  تیاور  نانـس  نب  دـمحم  ( 46 - ) 31646 - 431
: ۀیآ ریسفت  رد  و  هدش . هتخانش  فراعتم و  ینعی  ماوق  دومرف : دنتسه ، ورهنایم 

. تسا مزال  تباث و  ناراکوکین  رب  نیا  فراعتم و  ّدح  رد  ییالاک  شتردق ، ّدح  رد  تسدگنت  شناوت و  ةزادنا  هب  رگناوت 
. تسا نآ  رد  شاهداوناخ  وا و  تحلصم  هک  يرادقم  نآ  نانآ ؛ ۀنیزه  شاهداوناخ و  ةزادنا  هب  دومرف : ماما 

هدیشخب ». يو  هب  هک  ياهزادنا  هب  رگم  دنکیمن  فلکم  ار  یسک  دنوادخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مصاع  یبا  نب  رامع  ( 47 - ) 31647 - 432

! اراگدورپ دیوگیم : هاگنآ  دنکیم ، هابت  ار  نآ  دراد و  یلام  هک  تسا  یسک  اهنآ  زا  یکی  دوشیمن : باجتـسم  ناشياعد  هورگ  راهچ  »
! هدب يزور  نم  هب 

مدادن »! وت  هب  يورهنایم  روتسد  ایآ  دیامرفیم : دنوادخ 
تسا ». يدنمزاین  نیع  لام ، نداد  رده  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 48 - ) 31648 - 433

زا دـنکیم و  ماهلا  وا  هب  ار  وکین  ریبدـت  يورهنایم و  دـهاوخب ، ار  ياهدـنب  یبوخ  ریخ و  دـنوادخ  هاگ  ره  : » دومرف و  ( 49 - ) 31649 - 434
درادیم ». رود  ار  وا  فارسا ، دب و  ریبدت 

دینک ». يرود  نداد  رده  هب  فارسا و  زا  دییارایب و  مدرم  زا  يزاینیب  هب  ار  دوخ  : » دومرف و  ( 50 - ) 31650 - 435
رارق مـحرت  دروـم  شرقف  دوـشیمن و  شیاتـس  هدـننک  فارــسا  شــشخب  اریز  راذـگاو ! ار  يورهداـیز  : » دوـمرف و  ( 51 - ) 31651 - 436

دریگیمن ».
تسا ». رقف  ببس  فارسا ، : » دومرف و  ( 52 - ) 31652 - 437

تسا ». فارسا  نداد و  رده  زا  يراددوخ  تفارش ، نیرترب  زا  : » دومرف و  ( 53 - ) 31653 - 438
شیاهراک ». ناربج  شیوخ و  سفن  حالصا  زا  تسا  رود  هچ  هدننک ! فارسا  هراچیب  : » دومرف و  ( 54 - ) 31654 - 439

هن فارسا ، هن  و  قافنا ] زا   ] يراددوخ هن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 55 - ) 31655 - 440
فالتا ». هب  هن  لخب و 

زا هک  تسا  ياهدنب  مدرم  نیرترب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  نیدـلا  مالعا  باتک  رد  ( 56 - ) 31656 - 441
دوش ». تکرح  ةدامآ  دریگرب و  هشوت  ترفاسم  يارب  ددرگ و  هارمه  فافع  اب  دریگرب و  زاین  ةزادنا  هب  ایند 

 259 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  زین  و  ( 57 - ) 31657 - 442

زا ار  لایما  لاحیب و  دنُک و  ادخ  تعاطا  رد  ار  اهوضع  مومسم ، ار  بلق  لد ، ندرک  تخـس  اب  يروخرپ  هک  ارچ  يروخرپ ؛ زا  دیزیهرپب  «و 
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و دیازیم . يربخیب  تلفغ و  دنکیم و  هدنکارپ  ار  تالیامت  اریز  رورـض ؛ ریغ  ياههاگن  زا  دیزیهرپب  و  دنکیم . رک  زردـنا  دـنپ و  ندـینش 
ار بلق  ایند  یتسود  رهُم  اب  دزیمآیم و  مه  رد  دیدش  زآ  صرح و  هب  ار  بلق  اریز  دیهد ؛ رارق  ناتياهلد  راعش  ار  عمط  هکنیا  زا  دیزیهرپب 

تسا ». یکین  ره  يدوبان  ببس  هانگ و  ره  ۀمشچرس  يدیلپ و  ره  دیلک  ایند  یتسود  و  دنزیم ، رهُم 
: ۀیآ ریسفت  رد  نانس  نب  هللادبع  ( 58 - ) 31658 - 443

ورهنایم شور  ود  نیا  نایم  دـننکیمن و  يریگتخـس  يورهدایز و  دـننکیم ، قافنا  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  و  نامحر ... ] ناگدـنب  [و 
لماک روط  هب  ار  تتسد  و  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  درک و  مخ  یکدنا  زاب و  رگیدکی  زا  ار  شناتـشگنا  دوشگ و  ار  شتـسد  دنتـسه ،

فک رد  دزیریم و  ورف  ناتشگنا  نایم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماوق ، تفگ : و  تسا ] دوصقم   ] هنوگنیا : » تفگ دوشگ و  ار  شتـسد  اشگن ،
دنامیم ». یقاب  نآ  زا  يرادقم  تسد 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم لوحا  ورمع  نب  کلملادبع  ( 59 - ) 31659 - 444
ورهنایم ود  نیا  نایم  دـننکیمن و  يریگتخـس  يورهدایز و  دـننکیم ، قافنا  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  و  ناـمحر ... ] يادـخ  ناگدـنب  ]

. دنتسه
سپـس هدومرف . نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نتفرگ  گنت  نیا  دومرف : تفرگ و  شتـسد  اب  ار  اـهنآ  تشادرب و  هزیرگنـس  یتشم  هاـگنآ 

هزیرگنـس يرگید  تشم  سپـس  تسا . فارـسا  نیا  دومرف : درک و  اهر  ار  اـهنآ  ۀـمه  شتـسد  اـب  تشادرب و  هزیرگنـس  يرگید  تشم 
تسا ». يورهنایم  نیا  دومرف : تشاد و  هگن  ار  يرادقم  درک و  اهر  ار  اهنآ  زا  يرادقم  تشادرب و 

روسحم هدیهوکن و  تروص  نیا  رد  هک  اشگن ، لماک  روط  هب  ار  نآ  نکن و  ریجنز  تندرگ  هب  ار  تتـسد  و  ۀـیآ : رد  ( 60 - ) 31661 - 445
. ینامیم

تسا ». هدومن  ریسفت  يدنمزاین  ار  راسحا »  » ترضح نآ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رمع 
ار راسحا »  » ترضح : » نآ هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  دمحم  ( 61 - ) 31662 - 446

تسا ». هدرک  ریسفت  نتفرگ  گنت  هب  قوف  ۀیآ  رد 
، تشادرب زور  رد  و  درک : لاؤس  هیآ  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  : » دـیوگیم ینثم  نب  ماـشه  ( 62 - ) 31663 - 447 « 1»

. درادن تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  هک  ارچ  دینکن ؛ يورهدایز  دیزادرپب و  ار  نآ  قح 
هقدص ار  نآ  ۀمه  درکیم ، تشادرب  ار  شلوصحم  هاگ  ره  تشاد و  يزرواشک  ینالف  دومرف : درب و  مان  ار  راصنا  زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما 

داد ». رارق  فارسا  ار  شور  نیا  دنوادخ  سپ  دندنامیم . یلاخ  تسد  شاهداوناخ  دوخ و  دادیم و 
______________________________

. دراد لماک  قباطت  داد ، هیارا  نیشیپ  ثیدح  هک  يریسفت  اب  هک  دوشیم ؛ هدش  هداد  رارق  راشف  رد  هیآ ، رد  ًاروسحم »  » يانعم نیا  رب  انب  (. 1)
 261 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  ( 63 - ) 31664 - 448
يو هب  هچنآ  ریغ  زا  تسدیهت  دـنکیم و  قافنا  هدـش  تیانع  يو  هب  هچنآ  زا  رگناوت  اریز  تسا ؛ رگناوت  زا  رتراکفارـسا  یتسدـیهت  اسب  هچ  »

«. 1 « » هدش هدیشخب 
یتسدـیهت اسب  هچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اـب  کیرـش  نب  ناـمثع  نب  نیـسح  ( 64 - ) 31665 - 449

تسین ». شرایتخا  رد  هچنآ  زا  تسدیهت  دنکیم و  قافنا  هدیشخب  يو  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  رگناوت  اریز  تسا ؛ يرگناوت  زا  رتراکفارسا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 65 - ) 31666 - 450

تسین ». یفارسا  چیه  ریخ ، رد  تسین و  يریخ  چیه  فارسا  رد 
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. دندروآ امرخ  يرادقم  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  میتفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم ناورم  نب  رشب  ( 66 - ) 31667 - 451
: دومرف تفرگ و  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  ماما  ناهگان  دنک ، باترپ  يرانک  هب  ار  شاهتسه  تساوخ  امرخ ، ندروخ  زا  سپ  نارضاح  زا  یکی 

درادن ». تسود  ار  یهابت  داسف و  دنوادخ  هتبلا  تسا و  نداد  رده  راک  نیا  اریز  نکن ؛ نینچ 
تدش هب  و  مدرک : لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 67 - ) 31668 - 452

فرـسم هدنهدرده و  وا  دنک ، فرـصم  ادخ  يوریپ  ریغ  رد  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  زیهرپب ! ندادرده  يورهدایز و  زا 
تسورهنایم ». وا  دنک ، قافنا  ریخ  هار  رد  سک  ره  تسا و 

يورهدایز و زا  تدش  هب  و  مدرک : لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ریـصبوبا  ( 68 - ) 31669 - 453
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  زیهرپب ! نداد  رده 

. دراذگیم یقاب  یلاختسد  ار  وا  راک ، نیا  دشخبیم و  ار  شاییاراد  یصخش 
يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسه ؟ زین  لالح  رد  فارسا  سپ  تفگ : ریصبوبا 

: دراد هناشن  هس  هدننکفارسا  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هطساواب  قاحساوبا  ( 69 - ) 31670 - 454
درخیم ». درادن ، قلعت  يو  هب  هچنآ  دشوپیم و  شتیعقوم  زا  رتالاب  یسابل  دروخیم ، شنأش  زا  رتالاب  ییاذغ 

. تسا هدروآ  شدنزرف  هب  نامقل  ياهشرافس  رد  بیترت - رد  فالتخا  اب  ار - ثیدح  نیا  ریظن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسیع  نب  دامح 
قداص ماما  زا  زیهرپب ! يورهدایز  ندادرده و  زا  تدش  هب  و  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 70 - ) 31671 - 455

تسین ». نداد  رده  ادخ  يوریپ  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 71 - ) 31672 - 456

کین ». ياهراک  رد  رگم  تسا  هدیهوکن  زیچ  ره  رد  فارسا  »
______________________________

لیلد هب  تسدیهت  یلو  دراد  ار  شلاوما  ریاس  رایتخا  شاهدوناخ ، ۀقفن  تخادرپ  لیلد  هب  رگناوت  هک  دشاب  نیا  ثیدح  زا  دوصقم  دیاش  (. 1)
م. تسا - نارگید  لاوما  زا  دنک  قافنا  هچ  ره  درادن و  ار  شلاوما  رایتخا  شاهداوناخ ، ۀقفن  تخادرپ  مدع 

 263 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا ». فارسا  ندادرده و  قحان  رد  لام  نیا  ششخب  هک  دینادب ، : » دومرف و  ( 72 - ) 31673 - 457

نارگید يارب  دریگ و  تخس  دوخ  رب  لام  تعسو  يرگناوت و  لاح  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمزاین  : » دومرف و  ( 73 - ) 31674 - 458
دراذگ ». یقاب 

ادخ ». يوریپ  رد  شالت  تیاهن  کین و  ياهراک  رد  رگم  تسا ، هدیهوکن  زیچ  ره  رد  فارسا  : » دومرف و  ( 74 - ) 31675 - 459
تسا ». فارسا  درذگب ، يورهنایم  زا  هچ  ره  : » دومرف و  ( 75 - ) 31676 - 460

تسا ». فارسا  زاین ، زا  شیب  : » دومرف و  ( 76 - ) 31677 - 461
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یعادلا  ةدع  باتک  رد  ( 77 - ) 31678 - 462

دنکیم ». دنمزاین  ار  وا  دنوادخ  دهد ، رده  هب  سک  ره  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  قالخالا  مراکم  باتک  رد  ( 78 - ) 31679 - 463

دیآیمن ». رامش  هب  فارسا  دروخب ، نآ  زا  نمؤم  کی  دزادرپب و  ییاذغ  يارب  مهرد  رازه  یسک  رگا  »
رامـش هب  فارـسا  دروخب ، نآ  زا  نمؤم  رفن  کی  سپـس  دوش و  مامت  مهرد  رازه  دصکی  ییاذغ  رگا  : » هدـش تیاور  ( 79 - ) 31680 - 464

دیآیمن ».
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صـالخا اـب  هک  یـسک  يارب  سپـس  دوش و  همقل  کـی  تروص  هب  اـیند  ۀـمه  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ( 80 - ) 31681 - 465
ۀناتسآ رد  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ات  مرادزاب  رفاک  زا  ار  زیچ  همه  رگا  منادیم و  رصقم  وا  ةرابرد  ار  دوخ  مناروخب ، دتسرپیم ، ار  دنوادخ 

مروآیم ». رامشهب  راکفارسا  ار  دوخ  مناشونب ، يو  هب  یبآ  هعرج  لاح  نیا  رد  دریگ و  رارق  گرم 
يریپ زا  یمین  هودنا  یگدـنز و  زا  یمین  يزیرهمانرب  يریگهزادـنا و  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ( 81 - ) 31682 - 466

دوشیمن ». دنمزاین  ورهنایم  صخش  تسا .
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 82 - ) 31683 - 467

دوشیمن ». دنمزاین  ورهنایم  صخش  تسا و  یگدنز  زا  یمین  يورهنایم  »
، دشابن یفاک  شاهداوناخ  دوخ و  ياهزاین  ریاس  كاشوپ و  كاروخ ، يارب  شاهلغ  فارسا - نودب  سک - ره  : » تشذگ هعامس  ثیدح  رد 

تسا ». لالح  شیارب  تاکز  هتبلا 
یتشم درک و  نآ  لخاد  ار  شتـسد  دـندروآ . مهرد  زا  ياهسیک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تشذـگ ...« : رماـع  ثیدـح  رد  « 1»

نداد رده  هب  یجرخلو و  انامه  شاب . ورهنایم  شور  ود  نیا  نایم  نکن و  يریگتخس  فارسا و  سرتب و  ادخ  زا  دومرف : داد و  وا  هب  مهرد 
«2 . » زیهرپب نداد  رده  هب  يورهدایز و  زا  تدش  هب  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  تسا . فارسا  زا 

______________________________

ثیدح 6. تاکز ، ناقحتسم  ب 3  (. 1)
ثیدح 13. یلام ، بحتسم  قوقح  ب 1  (. 2)

 265 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تشذگ ثحب  دروم  بلاطم  اب  بسانتم  هدننککمک  تساوخرد  ندنار  باب 42  زا  يددعتم  ثیداحا  رد 

«1 !« » دوشیمن ریقف  زگره  ورهنایم  صخش  تسا و  یگدنز  زا  یمین  يزیرهمانرب ، يریگهزادنا و  : » تشذگ هرارز  ثیدح  رد 
. تشذگ ثحب  عوضوم  اب  بسانم  جح ، لیاضف  باب 10  ثیداحا  رد  و 

دراد نمـشد  ار  فارـسا  وا  تسین و  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  لداعتم ، هنایم و  ۀنیزه  زا  ياهنیزه  چیه  : » تشذـگ روفعی  یبا  نبا  ثیدـح  رد 
«2 .« » هرمع جح و  رد  رگم 

یماگنه جح و  يارب  نیا  دیوگب  دراذگب و  رانک  ار  نآ  زا  یشخب  ندرب - دوس  ماگنه  امش - زا  کی  ره  رگا  : » تشذگ قاحـسا  ثیدح  رد 
«3 .« » دوشیم جراخ  سپ  تساوخ ، ادخ  دیدرگ و  هدامآ  شرفس  ۀنیزه  دیسرارف و  جح  نامز  درک و  نینچ  هک 

فارسا قحان  هار  رد  نآ  ندیشخب  اریز  یهابت ؛ داسف و  زا  دزیهرپب  سپ  دراد ، یلام  امـش  نایم  رد  سک  ره  : » تشذگ فنخموبا  ثیدح  رد 
«4 .« » تسا ندادرده  و 

.« تسا لطاب  هار  رد  لام  نداد  رده  تخادرپ و  میمـصت  نودب  ماو  نتفرگ  درادیم ، رب  ار  هدرپ  هک  یناهانگ  : » تشذگ دلاخوبا  ثیدح  رد 
«5»

«6 .« » تسا یگدنز  يارب  یبوخ  ِزیرهمانرب  هنیزهمک و  نمؤم ، : » تشذگ قاحسا  ثیدح  رد 
«7  ....« » يرگناوت لاح  رد  يورهنایم  تسا : زیچ  هس  دنوادخ  دزن  اهزیچ  نیرتبوبحم  : » تشذگ يرهز  ثیدح  رد 

. دراد دوجو  یبلاطم  ثحب  نیا  اب  بسانتم  باب  نآ  رد  هک  ارچ  اعد ؛ ياهباب  زا  باب 33  رگنب  و 
«8 .« » تسا یگنادرم  زا  یگدنز  رد  وکین  يزیرهمانرب  يریگهزادنا و  : » تشذگ صفح  نبا  ثیدح  رد  و 

«9 .« » درادن لام  درادن ، يزیرهمانرب  يریگهزادنا و  سکره  : » تشذگ لضف  ثیدح  رد  و 
______________________________

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح 28. جح ، لیاضف  ب 7  (. 1)

ثیدح 7. جح ، لیاضف  ب 10  (. 2)

ثیدح 1. جح ، لیاضف  ب 13  (. 3)
ثیدح 2. نمشد ، سفن  اب  داهج  ب 68  (. 4)

ثیدح 27. سفن ، اب  داهج  ب 12  (. 5)

ثیدح 44. سفن ، اب  داهج  ب 64  (. 6)
ثیدح 11. فورعم ، هب  رما  ب 11  (. 7)

ثیدح 7. ترفاسم ، ب 36  (. 8)
ثیدح 11. كاشوپ ، ب 8  (. 9)

 267 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب دراد ؛ بسانت  ثحب  عوضوم  اب  هک  ار  تاـناویح  ياـهباب  زا  باب 18  كاشوپ و  ياـهباب  زا  باب 20  باب 8 و  ثیداحا  ریاـس  رگنب  و 
رد دهدیم  هزاجا  نانآ  هب  دراذگیم و  تناما  هب  صاخـشا  دزن  هک  تسادخ ، هب  قلعتم  لام  یلو  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  نابا  ثیدح  هژیو 

دنوش »....  راوس  بکرم  دننک و  جاودزا  دنشوپب ، دنماشایب ، دنروخب ، طسوتم  ّدح 
نیا نایم  طسوتم  دح  هکلب  تشادزاب  يریگتخس  فارسا و  زا  ار  نانآ  تشذگ ...« : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدعـسم  ثیدح  رد  و  « 1»

باجتـسم شیاعد  هک  دهد ؛ يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  دـنک  اعد  هاگنآ  دـشخبب و  ار  شلاوما  ۀـمه  هکنیا  هن  داد ،] روتـسد  نانآ  هب  ار   ] ود
دروآ و يور  دنوادخ  هاگرد  هب  هاگنآ  دنک و  فرـصم  ار  اهنآ  سپ  هدرک ، ینازرا  وا  هب  يرایـسب  لام  دنوادخ  هک  یـسک  و  دوشیمن ... 
، يدرکن يورهناـیم  ارچ  سپ  مدادـن ، وت  هب  هدرتـسگ  يزور  اـیآ  : » دـیامرفیم دـنوادخ  سپ  هدـب ! يزور  نم  هب  اراـگدرورپ  هک  دـنک  اـعد 

«2 « »؟ مداد روتسد  وت  هب  هک  هنوگنآ 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  بلاطم  هدنیآ ، باب  رد 

یلاـعت دـنوادخ  هتبلا  هدـب . رارق  مدـنگ  زا  رگید  مین  وـج و  زا  ارم  ةداوناـخ  ياذـغ  زا  یمین  بتعم ! يا  : » دـمآ دـهاوخ  بتعم  ثیدـح  رد  و 
یبوخ هب  یگدنز  رد  نم  هک  دنک  هدهاشم  دنوادخ  مراد  تسود  یلو  مهد  اذـغ  بوغرم  مدـنگ  زا  ماهداوناخ  هب  مناوتیم  نم  هک  دـنادیم 

«3 .« » منکیم يزیرهمانرب  يریگهزادنا و 
«4 .« » تسا یگدنز  زا  یمین  يزیرهمانرب ، يریگهزادنا و  : » دمآ دهاوخ  ناولع  ثیدح  رد  و 

تسین فارسا  دنکیم ، حالصا  ار  ندب  هچنآ  رد  باب 21 

میدوب هکم  هار  رد  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  یخرب  زا  زیزعلا  دـبع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 31684 - 468
زا هدافتـسا  زا  سپ  اـت  میتشادـن ، هارمه  يزیچ  درآ  ياـههلاخن  زا  یلو  میدرک ، هدافتـسا  ماـمح  يوراد  سپ  میتـفرگ . مارحا  هب  میمـصت  هک 

. میدیلام نامندب  هب  درآ  راچان  ور  نیا  زا  میلامب ، نامندب  هب  هرون ،
نیا ةدهاشم  اب   ] مالـسلا هیلع  ماما  تسا . هاگآ  نآ  هب  دنوادخ  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاح  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  دیوگیم : يوار 

؟ یکانمیب فارسا  زا  ایآ  دیسرپ : نم ] رد  تلاح 
! يرآ متفگ :

نغور اب  ار  هدـش  کلا  درآ  مهدیم  روتـسد  نم  اسب  هچ  تسین . فارـسا  دـنکیم ، حالـصا  ار  ندـب  هک  هچنآ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک  تسا  يزیچ  رد  فارسا  انامه  ملامیم . مندب  هب  ار  نآ  دننک و  طولخم  نوتیز 
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______________________________

ثیدح 4. تاناویح ، ب 18  (. 1)
(. 31543  ) ثیدح 14 يزور ، بلط  ب 17  / 22 (. 2)

ثیدح 6. تراجت ، تابحتسم  ب 48  / 23 (. 3)
ثیدح 30. جاودزا ، ب 9  (. 4)

 269 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دناسرب نایز  ندب  هب  دنک و  هابت  ار  لام 

؟ تسیچ يریگتخس  دیسرپ : يوار 
! يراد رگید  زیچ  رب  تردق  هک  یلاح  رد  کمن ، نان و  ندروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تیسچ يورهنایم  سپ  تفگ : يوار 
نآ ». رابکی  نیا و  رابکی  نغور ؛ هکرس و  ریش و  تشوگ و  نان و  ندروخ ] : ] دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. تشذگ رتشیپ  دناسرب ،» نایز  ندب  هب   » ۀلمج ات  ثیدح  نیا  ریظن  زا  زیزعلادبع  نب  قاحسا  ثیدح  رد 
. رگنب ار  رطع  ياهباب  زا  باب 4  مامح و  بادآ  ياهباب  زا  باب 25  ثیداحا  ریاس  و  « 1»

دنک ربص  دشابن و  نآ  دیرخ  رب  رداق  دنیبب و  ار  نآ  دننام  هویم و  هک  یسک  باوث  باب 22 

شنارای یخرب  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  يرعشا  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  ( 1 - ) 31685 - 469
دیرخ رب  تردـق  وت  و  [ ؟ دوشیم هتخورف  تاهقالع  دروم  ياهزیچ  رگید  هویم و  ینکیمن  هدـهاشم  ایآ  يوشیمن ؟ رازاب  دراو  اـیآ  : » دومرف

؟] يرادن اهنآ 
! دنگوس ادخ  هب  يرآ ، تفگ : يوار 

ياهنـسح تیارب  نآ  ربارب  رد  ینکیم ، يرابدرب  نآ  رب  يرادـن و  ار  شدـیرخ  ناوت  ینیبیم و  هچنآ  شاـب  هاـگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ».

، دمآ دنهاوخ  يو  زا  سپ  هک  شناردارب  یگژیو  ةرابرد  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  ( 2 - ) 31686 - 470
: دومرف

ربارب رد  يو  شاداپ  دیوجن ، ار  نآ  دنک و  يرادنتـشیوخ  هاگنآ  دنک  ادیپ  لیامت  ایند  ياهتذـل  زا  یکی  هب  نانآ  زا  یکی  رگا  رذوبا ! يا  »
دهدیم و شاداپ  يو  هب  دنوادخ  هنسح  نویلیم ] ود  رازه /[  رازه  ود  سَفَن  ره  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  يو  هآ  هودنا و  شاهداوناخ و  رکذت 

دربیم »...  الاب  ار  شماقم ]  ] شاهجرد نویلیم ] ود  رازه /[  رازه  ود  دیادزیم و  يو  زا  هانگ  نویلیم ] ود  رازه /[  رازه  ود 
______________________________

ثیدح 5. مامح ، بادآ  ب 25  (. 1)
271 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دیرخ و  تسا . هورکم  تراجت  كرت  و  تسا . تراجت  رد  قزر  مهد  هن  هک  نیاو  تابجاو  تیاعر  اب  قزر ، بابسا  زا  تراجت  باختنا  بابحتـسا  باب 23 
تسا قوزرم  روسج ، رجات  مورحم و  وسرت ، رجات  هکنیا  و  دشاب . نارگ  هچ  رگا  تسا  بحتسم 
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
يدقن يدتـس  داد و  هکنآ  رگم  دیـسیونب ...  ار  نآ  سپ  دیداد ، ماو  رگیدکی  هب  نیعم  دیـسررس  ات  هاگ  ره  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

 ... دینکیم تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  هک  دشاب 
«. 2  » دشاب امش  تیاضر  اب  یتراجت  ساسا  رب  هکنآ  رگم  دینکن  فرصت  اوران  هدوهیب و  ناتلاوما  رد  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  «. 1»

دیکانمیب و نآ  یقنوریب  زا  هک  یتراجت  دیاهدروآ و  درگ  هک  یلاوما  ناتنادناخ و  نارـسمه و  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رگا  وگب :
دسرارف و ادخ  روتسد  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رترادتـسود  امـش  دزن  وا  هار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  ناتدنـسپ  دروم  ياهنکـسم 

«. 3  » دنکیمن تیاده  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ 
يزور زا  دـنکیمن . لوغـشم  دوخ  هب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  نتـشاداپرب  ادـخ و  داـی  زا  ار  ناـنآ  يرگادوس  تراـجت و  چـیه  هک  ینادرم 

«. 4  » دوشیم ور  ریز و  اهمشچ  اهلد و  نآ  رد  هک  دنکانمیب 
: وگب دندرک . اهر  هداتسیا  ار  وت  دنتفاتش و  نآ  يوس  هب  دندید  ار  یمرگرس  ای  تراجت  هک  یماگنه  و 
«. 5  » تسا ناگدنهديزور  نیرتهب  دنوادخ  تسا و  تراجت  یمرگرس و  زا  رتهب  تسادخ ، دزن  هچنآ 

: دومرف ماما  موریم . رازاب  هب  رید  هک  درک  هدهاشم  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم سینخ  نب  یلعم  ( 1 - ) 31687 - 471
باتشب ». تايدنلبرس  يوس  هب  دادماب  »

تايدنلبرـس يوس  هب  دادـماب  دوـمرف : فداـصم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  : » دـیوگیم رمحا  نب  ماـشه  ( 2 - ) 31688 - 472
. تسا رازاب  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  باتشب ».

ار تايدنلبرـس  ادخ ! ةدـنب  يا  دومرف : شنارادتـسود  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگیم هبقع  نب  یلع  ( 3 - ) 31689 - 473
. نک ظفح 

؟ تسیچ رد  نم  يدنلبرس  دیسرپ : يو 
نتشاد »! گرزب  ار  دوخ  سفن  نتفر و  رازاب  هب  دادماب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ياهدرک اهر  ار  تايدنلبرس  يوس  هب  نتفر  دادماب  هک  تسا  هدش  هچ  : » دومرف شنارادتسود  زا  رگید  یکی  هب  زین  و 
! منک تکرش  ياهزانج  عییشت  رد  مهاوخیم  داد : خساپ  يو 

نکن »! اهر  رهظزادعب  ار  تايدنلبرس  يوس  هب  نتفر  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

.282 هرقب 2 / (. 1)
.29 ءاسن 4 / (. 2)
.24 هبوت 9 / (. 3)

.37 رون 24 / (. 4)
.11 هعمج 62 / (. 5)

 273 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حور  ( 4 - ) 31690 - 474

تسا ». تراجت  رد  يزور  مهد  ُهن  »
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  شردپ  زا  یلع  نب  دیز  ( 5 - ) 31691 - 475

تسا ». يراددنفسوگ  رد  نآ  ۀیقب  و  : » تسا هدرک  تیاور  هلمج  نیا  ۀفاضا  اب  ار  نیشیپ  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا 
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(.« نآ ریغ  رد  یکی  و   ) تسا تراجت  رد  نآ  يات  ُهن  تسا ؛ شخب  هد  يزور ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 6 - ) 31692 - 476
هد تکرب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يراصنا  نمؤملادبع  ( 7 - ) 31693 - 477

تساهتسوپ ». رد  رگید  مهد  کی  تراجت و  رد  نآ  مهد  ُهن  تسا ؛ شخب 
هیلع یلع  تمدخ  برع  ریغ  ناناملسم  زا  یهورگ  : » دنکیم تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّرق  یبا  نب  لضف  ( 8 - ) 31694 - 478 « 1»
اهنآ ام و  نایم  ار  اهششخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  مینکیم . تیاکش  امش  دزن  بارعا  نیا  زا  ام  : » دنتفگ دندمآ و  مالسلا 

دننکیم و يراددوخ  راک  نیا  زا  ام  ةرابرد  اهنیا  یلو  دروآرد  جاودزا  هب  ار  بیهص  لالب و  ناملـس و  هدرکیم و  میـسقت  يواسم  روط  هب 
. مینکیمن نینچ  ام  دنیوگیم 

نـسحلاوبا يا  دندروآرب : دایرف  اهبرع  یلو  تفگ  نخـس  اهنآ  اب  برع  ریغ  ناناملـسم  ةرابرد  تفر و  بارعا  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
! مینکیم يراددوخ  راک  نیا  زا  ام  مینکیم ! يراددوخ  راک  نیا  زا  ام  مالسلا ، هیلع 

يا تفگیم : بارعا ] ریغ   ] هب دیـشکیم و  نیمز  رب  ار  شیابع  مشخ ، تدش  زا  هک  یلاحرد  تفر ، نوریب  نانآ ] نایم  زا   ] مالـسلا هیلع  یلع 
لثم دنهدیمن و  نز  امش  هب  یلو  دننکیم  جاودزا  ناتنانز  اب  دننکیم . راتفر  نایحیـسم  نایدوهی و  دننامه  امـش  اب  اهنیا  برع ! ریغ  هورگ 

مدینش مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  نم  انامه  دهد ، تکرب  امش  هب  دنوادخ  دیروآ ، يور  تراجت  هب  سپ  دنهدیمن . امش  هب  دنریگیم  هچنآ 
: دومرف هک 

تسا ». نآ  ریغ  رد  یکی  تراجت و  رد  نآ  شخب  هن  تسا ؛ شخب  هد  يزور 
. تسا هدمآ  زین  هیقفلا  رضحی  نم ال  باتک  رد  دیروآ »...  يور  تراجت  هب  : » هلمج زا  ثیدح  ینایاپ  شخب 

______________________________

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  تسا و  دنفـسوگ  اهتسوپ  زا  دوصقم  : » دیامرفیم ثیدح  نیا  نایب  زا  سپ  قودص  موحرم  (. 1)
. دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  تسا ،» دنفسوگ  رد  رگید  شخب  تراجت و  رد  يزور  مهد  هن  هک  هدش  تیاور 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هماماوبا  ( 9 - ) 31695 - 479

دهدب »! قح  دریگب و  قح  هک  یماگنه  تسا ، تراجت  اهنآ  نیرترب  تسا ؛ شخب  هد  یبوخ  ریخ و  »
تراـجت هب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 10 - ) 31696 - 480

دنکیم ». زاینیب  مدرم  لاوما  زا  ار  امش  تراجت  اریز  دیزادرپب ؛
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینارفعز  دمحم  ( 11 - ) 31697 - 481

. دوشیم زاینیب  مدرم  زا  دور ، تراجت  لابند  هب  سک  ره  »
؟ دشاب راولایع  دنچ  ره  تفگ : يوار 

تسا ». تراجت  رد  يزور  مهد  هن  انامه  دشاب ؛ راولایع  دنچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 31698 - 482

دوشیم ». زاینیب  مدرم  زا  دوش ، هارمه  تراجت  اب  سک  ره  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنکیم ، تیاور  سابع  نب  هللادبع  ( 13 - ) 31699 - 483

! دنریگیم یشیپ  امش  زا  تراجت  رد  ناتناگدشدازآ  اریز  دینک ؛ ششوک  شالت و  دیاب  »
ار ». هدروخمَسَق  رجات  رگم  دنکیمن  تسدیهت  ار  نآ  اب  زاسمد  دنوادخ  تسا و  تراجت  رد  تکرب  انامه  شیرق ! هورگ  يا 

هک يزیچ  نیرتكاپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  ( 14 - ) 31700 - 484
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تسا ». ناشجنرتسد  زا  دنروخیم ، ناشنادنزرف  ناسنا و 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 15 - ) 31701 - 485

رد يزور  ادـخ و  لضف  يوجتـسج  رد  دور و  نوریب  شاهناخ  زا  دـیاب  سپ  دـیدرگ ، تسدـگنت  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و 
دزاسن ». نیگهودنا  ار  شاهداوناخ  دوخ و  دزادرپب و  ترفاسم  شدرگ و  هب  نیمز 

يو هب  شیاسآ  رد  ادخ  ات  دنک  اعد  يو  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  درک  تساوخرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  ( 16 - ) 31702 - 486
زادرپب »! يزور  يوجتسج  هب  هدش ، هداد  روتسد  وت  هب  هک  هنوگنآ  منکیمن . اعد  وت  يارب  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دهد . يزور 

دسرب ». ناملسم  صخش  ندب  رب  دیشروخ  شبات  يامرگ  يزور ، بلط  رد  تسا  هتسیاش  : » دومرف و 
 277 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دروخرب یکالاچ  ناوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كوبت  دربن  رد  : » تسا هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 17 - ) 31703 - 487
ترـضح نآ  هب  ناوج  نآ  ةدـهاشم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  درکیم . تیادـه  ولج  هب  ار  هبرف  رتش  يدودـعم  دادـعت  هک  درک 

: دنتفگ
! دشیم هتفرگ  راک  هب  ادخ  هار  رد  شنارتش  یهبرف  ناوج و  نیا  یکالاچ  هک  دوب  رتبسانم  رتهب و 

؟ ینکیم راک  هچ  تنارتش  نیا  اب  وگب  نم  هب  دومرف : دناوخارف و  ار  ناوج  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
زا مروآیم و  تسد  هب  ار  نانآ  ۀـقفن  نارتش  نیا  اب  مراد و  رـسمه  هداوناـخ و  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  : » تفگ ناوج  نآ 

! مزادرپیم ار  دوخ  ياهيراکهدب  منکیم و  ناشزاینیب  مدرم  زا  نتساوخ  کمک 
؟ يروطچ يرگید  راک  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفر  ناوج  نآ  یتقو  هن ! تفگ : ناوج 
تشاد ». دهاوخ  رازگهرمع  شاداپ  رازگجح و  شاداپ  و  ادخ ] هار  رد   ] هدنمزر شاداپ  دننامه  یشاداپ  دشاب ، هتفگ  تسار  رگا 

؛ تسا شردپ  هب  هدننک  راختفا  زا  رتهب  دوخ ، هب  هدـننک  راختفا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ( 18 - ) 31704 - 488
خراـت شردـپ ]  ] زا مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا و  رتفیرـش  شردـپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  متـسه و  مردـپ  زا  رتـهب  نم  هـتبلا 

. دوب رتفیرش 
؟ تسیچ هب  راختفا  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

دشابن ». نیگمرش  نآ  زا  ناسنا  هک  یتعنص  هفرح و  ای  رترب  یبدا  ای  راکشآ  یتورث  زیچ : هس  زا  یکی  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
وت هک  هدیسر  نم  هب  : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 19 - ) 31705 - 489

؟ ینکیم تبیغ  رایسب  تناشیوخ  زا 
! مدرگ تیادف  يرآ ، تفگ : درم  نآ 

؟ دنتسه اجک  اهنآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! سراف زاوها و  رد  تفگ : درم  نآ 

؟ دنلوغشم يراک  هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! دنتسه ایند  تراجت و  یپ  رد  داد : خساپ  يو 

ار شنید  ناـنآ  ناـیم  زا  دـنوادخ  هک  روآ  داـی  هب  سپ  یتفاـین  تسد  نآ  هـب  يدرک و  بـلط  ار  اـیند  زا  يزیچ  هاـگ  ره  رگنب ، دوـمرف : ماـما 
رد ناج  رمع و  نارذـگ  هک  ارچ  دـینادرگ ؛ رود  وت  زا  هک  ار  ییاهالب  روآ  دای  هب  داهن و  تنم  وت  رب  ار  ام  تیـالو  دـینادرگ و  وت  صوصخم 

ياهداد ». تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  ات  تسا  رتهتسیاش  اهنیا 
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دیازفایم ». لقع  رب  تراجت  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  ریکب  نبا  ( 20 - ) 31706 - 490
هاگنآ درک ...  وگزاب  ار  مالـسلا  اهیلع  میرم  يارجام  دـنوادخ  سپـس  تسا ...« : هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 21 - ) 31707 - 491

نآ میرم  سپ  هدب ! ناکت  ار  کشخ  يامرخ  تخرد  ینعی  «. 1  » هد ناکت  دوخ  يوس  هب  تدش  هب  ار  امرخ  تخرد  داد : ادن  میرم  هب  لیئربج 
رازاب زور  نآ  رد  داتفا ] وجوسرپ  هب  نآ  نتفاـی  يارب  دوب و  ربخیب  تخرد  نآ  لـحم  زا  میرم  روتـسد ، نیا  رودـص  زا  سپ  . ] داد ناـکت  ار 

ياهرطاق رب  راوس  نانآ  دوب . اهلغش  نیرتفیرش  نیرتهب و  یگدنفاب  نامز  نآ  رد  دندمآ . مالـسلا  اهیلع  میرم  يوس  هب  ناگدنفاب  دوب . اپرب 
؟ تساجک کشخ  يامرخ  تخرد  دیسرپ : نانآ  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  دندمآ . يوس  نآ  هب  دیفس  هایس و 

قنوریب داسک و  ار  ناتراک  دنوادخ  تفگ : نانآ  هب  مالسلا  اهیلع  میرم  دندنار . دوخ  زا  دندرک و  هرخـسم  ار  مالـسلا  اهیلع  میرم  ناگدنفاب 
تخرد لحم  نانآ  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  . ] دندمآ اجنآ  هب  رجات  یهورگ  نآ  زا  سپ  دهد . رارق  راع  گنن و  مدرم  نایم  رد  ار  امـش  دیامن و 
تکرب ناتراک  هب  دنوادخ  تفگ : نانآ  هب  مالسلا  اهیلع  میرم  دندرک . ییامنهار  کشخ  يامرخ  تخرد  لحم  هب  ار  وا  نارجات  دیـسرپ ]. ار 

دنک ». دنمزاین  امش  هب  ار  مدرم  دهد و 
______________________________

.25 میرم 19 / (. 1)
 279 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد تراجت  شور  و  تسا ...« : هدومرف  مدرم  تشیعم  ياههار  نایب  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ( 22 - ) 31708 - 492
 ... دیسیونب ار  نآ  دیداد  یماو  رگیدکی  هب  نیعم  نامز  ات  هاگ  ره  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  تسا : هدش  نایب  دنوادخ  نخس  نیا 

زا تراجت  هک  ارچ  داد ؛ شزومآ  ناـنآ  هب  ار  تراـجت  یگنوگچ  نطو و  رفـس و  رد  ار  ـالاک  دـیرخ  یگنوگچ  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  «. 1»
تسا ». یناگدنز  نارذگ  شاعم و  ياههار 

دهاکیم ». لقع  زا  تراجت  كرت  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نامثع  نب  دامح  ( 23 - ) 31709 - 493
؟ منک اهر  ار  تراجت  ایآ  ماهدش ؛ رگناوت  نم  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ریثک  نب  ذاعم  ( 24 - ) 31710 - 494

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. دومرف نیا  هب  هیبش  ینخس  ای  دباییم ». شهاک  تلقع  ینک ، نینچ  رگا 

. تفرگ ار  شورف  سابرک  ِذاعم  غارس  يو  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  : » دیوگیم ملاس  نب  طابـسا  ( 25 - ) 31711 - 495
. تسا هدرک  اهر  ار  تراجت  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

شهاک شلقع  موس  ود  دـنک ، اـهر  ار  تراـجت  سک  ره  هک  یتسرد  هب  تسا ! ناطیـش  راـک  تسا ! ناطیـش  راـک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درب و دوس  درک و  تراجت  نآ  اب  دیرخ ، یـسنج ]  ] ماش ياهناوراک  زا  یکی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنادیمن  ایآ  دباییم .

درک »؟ تخادرپ  ار  دوخ  یهدب 
نم درک ؟ هچ  ملسم  نب  رمع  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم ملاس  نب  طابسا  ( 26 - ) 31712 - 496
ادـخ لوسر  هک  دـنادیمن  ایآ  تسا ! ناطیـش  راک  دومرف : هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک  اهر  ار  تراـجت  یلو  تسا  بوخ  متفگ :

میـسقت شنادنواشیوخ  نایم  رد  تخادرپ و  ار  شایهدب  هک  درب  دوس  يرادقم  هب  نآ  زا  درک و  دیرخ  ماش  ناوراک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 ... درادیمن زاب  زامن  نتشاداپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يرگادوس  تراجت و  چیه  هک  ینادرم  دیامرفیم : دنوادخ  درک .

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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279 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
كرت دوخ  تقو  رد  ار  زامن  نانآ  هکلب  دـنیوگیم  غورد  دـندرکیمن . تراجت  هدوتـس ] ار  نآرق  هک   ] یهورگ دـنیوگیم : نایارـس  هناـسفا 

دنکیمن ». تراجت  دوشیم و  رضاح  زامن  رد  هک  یسک  زا  تسا  رترب  نیا  دندرکیمن و 
______________________________

.282 هرقب 2 / (. 1)
 281 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  هکلب  يدش  تسس  تراجت  رد  ذاعم ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم شورفسابل  ذاعم  ( 27 - ) 31713 - 497
! ياهتفرگ هرانک 

. ماهدرکن يریگهرانک  نآ  زا  ماهدشن و  تسس  تراجت  رد  تفگ : ذاعم 
؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نب دـیلو  ندـش  هتـشک  نامز  هب  طوبرم  ارجاـم  نیا  متـسه -] تراـجت  يارب  امـش  ددـجم  روتـسد  رظتنم  اـی   ] متـسه امـش  ماـیق  رظتنم  متفگ :
مامت زین  مرمع  نایاپ  ات  هک  منکیمن  نامگ  متـسین و  راکهدب  يدحا  هب  تسه و  مرایتخا  رد  هک  مراد  يرایـسب  لام  نم  و  دوب - کلملادبع 

دوش ».
نانآ هکنیا  زا  زیهرپب  نک و  شالت  تاهداوناخ  يارب  دربیم . نیب  زا  ار  لقع  نآ  كرت  اریز  نکن ؛ اهر  ار  تراجت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دننک شالت  راک و  وت  يارب 
رب «، » نک شالت  تاهداوناخ  يارب   » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدـمآ  زین  عنقم  باـتک  رد  ثیدـح  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخس 

. تسا هدمآ  نک ،» مهارف  ار  نانآ  رتشیب  هافر  هدب و  هعسوت  تاهداوناخ 
دربیم ». نیب  زا  ار  لقع  تراجت  كرت  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 28 - ) 31714 - 498

رازاب ماهتفرگ  میمصت  مراد و  رایتخا  رد  یلاوما  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شورفسابل  ِریثک  نب  ذاعم  ( 29 - ) 31715 - 499
کمک تساوخرد  وت  زا  يدروم  چیه  رد  دوشیم و  طقاس  رابتعا  شزرا و  زا  ترظن  تروص  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منک . اهر  ار 

دوشیمن ».
؟ یلوغشم يراک  هچ  هب  : » دومرف راسی  نب  لیضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 30 - ) 31716 - 500

! متسین لوغشم  يراک  هب  اهزور ] نیا   ] زورما داد : خساپ  لیضف 
دوشیم ». تخس  امش  رب  عاضوا  دوریم و  نیب  زا  ناتلاوما  هک  تسا  هنوگنیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسد نآ  زا  ماهتفرگ و  هرانک  تراجت  زا  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم راسی  نب  لیـضف  ( 31 - ) 31717 - 501
! ماهتشادرب

ار ادـخ  لضف  دـیرادنرب و  تسد  تراجت  زا  دوریم . ناـیم  زا  ناـتلاوما  هک  تسا  هنوگنیا  یناوتاـن ؟ اـیآ  ارچ ؟ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دییوجب ».

درک و لاؤس  یـصخش  ةرابرد  ترـضح  نآ  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  : » دـیوگیم هّرق  یبا  نب  لـضف  ( 32 - ) 31718 - 502
؟ تسا هدش  جح  يرازگرب  زا  يو  عنام  زیچ  هچ  دومرف :

(. يراکمک  ) یتسدگنت تراجت و  ندرک  اهر  دش : هداد  خساپ 
: دومرف تسشن و  میقتسم  روط  هب  نخس ] نیا  ندینش  اب   ] دوب هداد  هیکت  نامز  نآ  ات  هک  مالسلا  هیلع  ماما 
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دهد ». تکرب  امش  هب  دنوادخ  ات  دینک  تراجت  دیوشیم . شزرایب  ریقح و  هک  دینکن  اهر  ار  تراجت 
 283 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يارب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماهتفرگ . يراک  ماجنا  هب  میمصت  : » تفگ ملسم  نب  دمحم  شنزردپ  هب  یلجِع  دیرب  ( 33 - ) 31719 - 503
هب ار  لاوما  نآ  ۀـمه  مربب و  ایند  زا  ماهتفرگ  میمـصت  منکیم . تراـجت  اـهنآ  اـب  نم  دـنراد و  یلاوما  نم  دزن  مدرم  سرپب ! نآ  ةراـبرد  نم 

. مهد لیوحت  شنابحاص 
؟ دیراد يرظن  هچ  وا  هرابرد  دیسرپ : درک و  وگزاب  قداص  ماما  يارب  ار  ارجام  ملسم  نب  دمحم 

[ دور شیوخ  اب  گنج  هب  دهاوخیم  دوخ  ایآ  . ] دزادرپب شلاوما  تراغ  هب  شناتـسد  اب  دهاوخیم  ایآ  دمحم ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دیامن ». دتس  داد و  ادخ ، رب  لکوت  اب  هکلب  مهدیمن ] يو  هب  ياهزاجا  نینچ   ] هن

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ماهدرک ! اهر  ار  تراجت  نم  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  راسی  نب  لیضف  ( 34 - ) 31720 - 504
نک »! يزور  تساوخرد  تراگدرورپ - ادخ - زا  نارتسگب و  ار  تراک  طاسب  نک ، زاب  ار  تاهزاغم  ِرد  نکن . نینچ 

زا مدرگ ! تیادـف  : » داد خـساپ  يو  دیـسرپ . شراک  بسک و  ةرابرد  شناراـی  زا  یکی  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 35 - ) 31721 - 505
! متشادرب تسد  تراجت 

؟ ارچ و  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! امش تموکح  مایق و  راظتنا  رطاخ  هب  تفگ : درم  نآ 

ار يادخ  شـشخب  لضف و  رادنرب و  تسد  تراجت  زا  دوشیم . دوبان  ناتلاوما  تسا ! رتروآتفگـش  امـش  زا  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
نک »! يزور  تساوخرد  تراگدرورپ  زا  نارتسگب و  ار  تراک  طاسب  نک ، زاب  ار  تاهزاغم  ِرد  يوجب .

ادخ دای  زا  ار  نانآ  يرگادوس  تراجت و  چیه  هک  ینادرم  ۀیآ : ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  تیاور  میحرلادـبع  نب  حور  ( 36 - ) 31722 - 506
يوس هب  دننکیم و  اهر  ار  تراجت  دسریمارف ، زامن  تقو  هاگ  ره  هک  دنتـسه  نارجات  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درادیمن ، زاب 

دنکن ». تراجت  هک  تسا  یسک  زا  رتگرزب  نانآ  شاداپ  دنوریم . زامن 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 37 - ) 31723 - 507

شیاتـس فیـصوت و  رد  دنوادخ  اریز  درادنزاب ؛ زامن  زا  ار  وت  تراجت  سپ  دیـسرارف ، زامن  تقو  يدوب و  تراجت  لوغـشم  هک  یماگنه  «و 
: دومرف یهورگ 

. درادیمن زاب  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  يرگادوس  تراجت و  چیه  هک  ینادرم 
اهنیا شاداپ  دـنرادیم . ياـپرب  ار  زاـمن  دـننکیم و  اـهر  ار  تراـجت  دـسرارف ، زاـمن  تقو  هک  ماـگنه  نآ  دـننکیم و  تراـجت  هورگ  نآ 

درازگیم ». زامن  دنکیمن و  تراجت  هک  تسا  یسک  شاداپ  زا  رتگرزب 
 285 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دربیم و مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  نایعیـش  ياهشـسرپ  فارحنا - زا  شیپ  باطخوبا - : » دیوگیم هبقع  نب  یلع  ( 38 - ) 31724 - 508
. يزور اریز  نارگ ؛ تمیق  اب  دنچره  دیرخب  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يو  دناسریم . ناشیا  هب  ار  اهنآ  خساپ 

دیآیم ». دورف  شورف ] و   ] دیرخ اب 
تسا مورحم  وسرت ، رجات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یعاضق  همالس  نب  دمحم  ( 39 - ) 31725 - 509

.« قوزرم كابیب ، رجات  و 

تراجت يارب  نارگید  هب  نداد  هیامرس  بابحتسا  باب 24 
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نم يارب  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  مردپ  هب  رانید  دصتفه  رازه و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم رفاذع  نب  دمحم  ( 1 - ) 31726 - 510
: دوزفا سپس  نک ! تراجت 

ضرعم رد  ارم  دنوادخ  مراد  تسود  نم  هکلب  تسا - ینتـشاد  تسود  زیچ  زین  دوس  دنچره  مرادـن - یتبغر  نآ  دوس  هب  نم  هک  شاب  هاگآ 
. دنک هدهاشم  شیاههدیاف 

زا مالـسلا  هیلع  ماما  مدرب . دوس  وت  يارب  رانید  دص  : » متفگ مدرک و  رادید  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هاگنآ  مدرب ، دوس  رانید  دص  تفگ : مردـپ 
: دومرف دش و  لاحشوخ  رایسب  ربخ  نیا 

! ازفیب ماهیامرس  رب  ار  نآ 
دنوادخ تشون : نم  هب  ياهمان  یط  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دوب . یقاب  شتسد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوپ  درم و  مردپ  دیوگیم : دمحم 

نب رمع  هب  ار  نآ  دـنک . تراجت  نآ  اب  ات  مداد  يو  هب  ار  لوپ  نیا  مراد . رانید  دصتـشه  رازه و  دـمحموبا  دزن  نم  دـهد ! تیفاع  ار  وت  اـم و 
! هدب لیوحت  دیزی 

نم دزن  « 1  » یـسوموبا زا  رانید  دصتفه  رازه  تسا  هتـشون  نآ  رد  مدرک  هدهاشم  مدرک ، هاگن  مردپ  ياههتـشون  رد  یتقو  دیوگیم : دمحم 
. تسا هتشاد  دوس  هدش و  تراجت  رانید  دصکی  يو  يارب  هک  تسا 

دنسانشیم ». ار  وا  دیزی  نب  رمع  نانس و  نب  هللادبع 
: دومرف داد و  يو  هب  رانید  دصتفه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  رفاذع  نب  دمحم  ( 2 - ) 31727 - 511

رد ارم  دـنوادخ  مراد  تسود  هکلب  مهدیمن ؛ ماـجنا  صرح  يور  زا  ار  راـک  نیا  نم  نـک و  فرـصم  يراـک  رد  ار  لوـپ  نـیا  رفاذـع ! يا  »
. دنک هدهاشم  شیاههدیاف  ضرعم 

لوپ نآ  زا  دنوادخ  مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  فاوط  لاح  رد  مدرب و  دوس  نآ  زا  رانید  دص  نم  دـیوگیم : رفاذـع 
! درک يزور  رانید  دص 

ازفیب »! ماهیامرس  رب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

تآرم دـشاب . هتـشون  هنوگنیا  هیقت  يور  زا  دـیاش  تسا . یـسوم  يو  نادـنزرف  زا  یکی  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوصقم  (. 1)
.20 لوقعلا 19 /

287 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

جنرتسد زا  قافنا  ندروخ و  تسد و  اب  راک  لغش و  باختنا  بابحتسا  باب 25 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
مرن يو  يارب  ار  نهآ  دـیوش و  ادـصمه  يو  اب  ناگدـنرپ  اههوک و  يا  میتفگ ] و   ] میدیـشخب دواد  هب  ياهیدـه  شیوخ  بناج  زا  یتسار  هب 

؛ میدرک
مهاگآ دیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  نم  اریز  دـیهد ؛ ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  نک و  يریگهزادـنا  تسرد  ار  اههقلح  زاسب و  خارف  ياههرز  هک 

«. 1»
. میتخاس يراج  ار  اههمشچ  نآ  رد  میداد و  رارق  روگنا  امرخ و  زا  ییاهغاب  نآ  رد  و 

؟» 2  » دننکیمن يرازگساپس  ایآ  سپ  دنروخب . ناشجنرتسد  نآ و  ياههویم  زا  ات 
«. 3  » دنکیم دونشخ  زاینیب و  وا  انامه  و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ماّحش  دیز  ( 1 - ) 31728 - 512
درک ». دازآ  شیوخ  جنرتسد  زا  هدرب  رازه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  قیقحت ، هب  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّرق  یبا  نب  لضف  ( 2 - ) 31729 - 513
دیکمیم و ناهد  اب  ار  اههتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  درکیم . دابآ  ار  اهنیمز  دزیم و  لیب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  »
لام و زا  هدرب  رازه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  اـنامه  دـشیم و  راکـشآ  نآ  رب  اـمرخ  و  درکیم ] دـشر   ] ناـمز ناـمه  رد  سپ  تشاـکیم .

درک ». دازآ  شیوخ  جنرتسد 
: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 31730 - 514

[ يزور  ] قیقحت هب  درکیم . تفایرد  میانغ  زا  ار  دوخ  مهس  دومنیم و  داهج  ادخ  هار  رد  درکیم و  راک  تسد  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  »
هیلع یلع  تسیچ ؟ اهنیا  نسحلاوبا ، يا  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دـش . هدـهاشم  امرخ  ۀتـسه  راب  اب  يرتش  راطق  هارمه  ترـضح  نآ 

ربمایپ نامز  رد  و  تفرن . رده  هب  اهنآ  زا  یکی  یتح ]  ] تشاک و ار  اهنآ  سپ  تسامرخ ! تخرد  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  داد : خـساپ  مالـسلا 
هار رد  دربن  داهج و  لاـح  رد  هتـسویپ  رمع ، ناـیاپ  اـت  تفرگ  راـیتخا  رد  ار  مدرم  روما  ةرادا  هک  یتقو  زا  زین ]  ] هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

دازآ شیوخ  جنرتسد  زا  ار  همه  هدرب ، رازه  هکنیا  ات  درکیم ، راک  شیوخ  ياهناتـسلخن  اههعرزم و  رد  نآ  نایم  لصاوف  رد  و  دوب . ادخ 
درک ».
______________________________

.10 - 11 ابس 34 / (. 1)
.34 - 35 سی 36 / (. 2)

.48 مجن 53 / (. 3)
 289 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

! متسه وت  زا  رتریلد  رتهدنشخب و  رتاناد ، نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ینثم  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  ( 4 - ) 31731 - 515
سپ درک . دازآ  شیوخ  جـنرتسد  زا  هدرب  رازه  وت  ّدـج  نم و  ّدـج  قیقحت  هب  یتسه ، نم  زا  رتاـناد  یتـفگ  هکنیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

 ...«. مهد ماجنا  ار  راک  نیا  مربب ، مان  وت  يارب  مدآ  ات  ار  اهنآ  نم  یشاب  لیام  رگا  ربب و  مان  نم  يارب  ار  اهنآ 
نایم يرواد  مدرم و  شزومآ  هب  دـشیم  هدوسآ  ادـخ  هار  رد  دربن  داهج و  زا  ناـنمؤم  ریما  هاـگ  ره   » هک هدـش  تیاور  ( 5 - ) 31732 - 516
رکذ لاح  نیا  اب  دـشیم و  تسد  اب  ندرک  راک  لوغـشم  تشاد  هک  یغاب  رد  تفاییم ، تغارف  زین  راک  نیا  زا  هاگ  ره  تخادرپیم و  ناـنآ 

دوب ». يراج  شنابز  رب  زین  ادخ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 6 - ) 31733 - 517

.« تخپیم نان  دومنیم و  ریمخ  درکیم و  ایسآ  همطاف  درکیم و  بوراج  دروآیم و  بآ  درکیم و  عمج  مزیه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مجن  ( 7 - ) 31734 - 518

مالـسلا هیلع  یلع  درک و  نیمـضت  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  ندرک  راـج و  نتخپ و  ناـن  ندرک ، ریمخ  هناـخ ، ِراـک  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  »
تفرگ ». هدهع  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  ندروآ  اذغ  نان و  ندروآ و  مزیه  زا  هناخ  نوریب  ياهراک 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 8 - ) 31735 - 519
درذگیم ». طارص  زا  هدنهج  قرب  ناسب  دروخ ، نان  شیوخ  جنرتسد  زا  سک  ره  »

: دومرف و  ( 9 - ) 31736 - 520
دوشیم ». دراو  دهاوخب ، هک  کی  ره  زا  دوشیم و  هدوشگ  شیور  رب  تشهب  ياهرد  دروخ ، نان  شیوخ  لالح  جنرتسد  زا  سک  ره  »
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: دومرف و  ( 10 - ) 31737 - 521
دنکیمن ». باذع  ار  وا  زگره  سپس  دنکیم و  هاگن  يو  هب  ینابرهم  تمحر و  اب  دنوادخ  دروخ ، شیوخ  جنرتسد  زا  سک  ره  »

: دومرف و  ( 11 - ) 31738 - 522
دومن ». دهاوخ  تفایرد  ار  ناربمایپ  شاداپ  دوب و  دهاوخ  ناربمایپ  رامش  رد  تمایق  زور  رد  دروخ ، شیوخ  جنرتسد  زا  سک  ره  »
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دنوادـخ هک  یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رماـع  ( 12 - ) 31739 - 523

شیوخ جـنرتسد  زا  یتشهب  ياهتمعن  زا  سپ  دـنک و  يزرواشک  تسد  اـب  داد  روتـسد  يو  هب  دروآ ، دورف  تشهب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ 
 ...«. دروخب

: دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 13 - ) 31740 - 524
یفاک ایند  ياهیتشز  اـهییاوسر و  اـهبیع ، یگدـیهوکن ، رب  وت  ياـمنهار  وگلا و  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمگیب  »

ایند ریش  ندروخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیدرگ . هدامآ  هدرتسگ و  وا  ریغ  يارب  دش و  هتفرگ  يو  زا  وس  ره  زا  ایند  هک  ارچ  تسا ؛
: تفگ هک  اجنآ  منک ! یفرعم  امنهار  وگلا و  نیمود  ار  ادخ - نخـسمه  یـسوم - یهاوخ  رگا  دندرک و  عنم  نآ  ياهرویز  زا  دنتـشاد و  زاب 

«. 1  » مدنمزاین یتسرف ، ورف  میوس  هب  وت  هک  يریخ  هب  نم  انامه  اراگدرورپ !
تدـش زا  هک - يروط  هب  دروخیم ؛ فلع  اهتدـم ]  ] وا هک  ارچ  درکن ! تساوخرد  ادـخ  زا  ندروخ  يارب  یناـن  زج  يو  دـنگوس ! ادـخ  هب 

. دوب راکشآ  شمکش  كزان  تسوپ  ریز  زا  فلع  زبس  گنر  شندب - تشوگ  ندش  بآ  يرغال و 
اب يو  ناـمگیب  منک ! یفرعم  قشمرـس  وگلا و  نیموس  ناوـنع  هب  ار  تشهب - لـها  ةدـنناوخ  زاوـنین و  مالـسلا - هیلع  دواد  یهاوـخب  رگا  و 

: دیسرپیم شنانیشنمه  زا  تفابیم و  لیبنز  امرخ  گرب  زا  شیوخ  تسد 
؟ دیوشیم نآ  شورف  رادهدهع  ناتمادک 

 ...«. دروخیم ینیوج  نان  نآ ، ياهب  زا  و 
يا : » دنتفگیم دندشیم ، هنـسرگ  هاگ  ره  دنتفریم و  يو  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نویراوح  هک  هدـش  تیاور  ( 14 - ) 31741 - 525

! میاهنسرگ ادخ ! حور 
دروآیم و نوریب  نان  صرق  ود  مادک  ره  يارب  دزیم و  نیمز  هب  تسد  اب  تشد - ای  هوک  دـندوب - هک  اجک  ره  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

. دندروخیم نانآ 
اب تشد - ای  هوک  دندوب - هک  اجک  ره  رد  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  میاهنشت ! ادخ ! حور  يا  دنتفگیم : دندرکیم ، یگنشت  ساسحا  هاگ  ره  و 

. دندیشونیم نویراوح  دروآیم و  نوریب  بآ  دزیم و  نیمز  هب  تسد 
نامباریـس میهاوخب  هاگ  ره  یهدیم و  اذغ  ام  هب  میهاوخب  هاگ  ره  تسا ؟ رترب  ام  زا  یـسک  هچ  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  نویراوح 

! مینکیم يوریپ  وت  زا  میاهدروآ و  نامیا  وت  هب  هک  یلاح  رد  ینکیم -
ییوشتخر نویراوح  سپ  نآ  زا  دروخ . شیوخ  بسک  زا  دنک و  راک  شناتسد  اب  هک  تسا  یسک  امش  زا  رترب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع 

دندادیم ». ماجنا  دزم ، لابق  رد  ار 
______________________________

.24 صصق 28 / (. 1)
 293 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

داتسرف یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّرق  یبا  نب  لضف  ( 15 - ) 31742 - 526
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! يدوب یبوخ  ةدنب  يدروخیمن ، لاملا  تیب  زا  يدرکیم و  راک  تناتسد  اب  وت  رگا  دواد ! يا  هک 
ار نهآ  دنوادخ  سپ  وش . مرن  مالـسلا  هیلع  دواد  نم  ةدـنب  يارب  هک  درک  یحو  نهآ  هب  دـنوادخ  ات  تسیرگ  زور  لهچ  مالـسلا  هیلع  دواد 
هب تخاس و  هرز  تصـش  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  دواد  تخورفیم . مهرد  رازه  هب  تخاسیم و  ياهرز  زور  ره  رد  وا  درک و  مرن  يو  يارب 

تشگ »! زاینیب  لاملاتیب  زا  تخورف و  رازه  تصش  دصیس و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناتسجس  رامع  ( 16 - ) 31743 - 527

ای رتش  چیه  نونکات  دنگوس ! ادخ  هب  دـنادرگزاب . شنیمز  زا  ار  بآ  ات  داد  رارق  هار  رد  ار  یگنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  »
تسا ». هدرکن  دروخرب  نآ  اب  یناسنا 

مهد و ماجنا  یبوخ  هب  ار  يراک  مناوتیمن  مناتـسد  اب  نم  تفگ : دمآ و  قداص  ماما  دزن  یـصخش  : » دیوگیم هرارز  ( 17 - ) 31744 - 528
. متسه دنمزاین  مورحم و  یناسنا  نم  مهدیمن . ماجنا  یبوخ  هب  زین  ار  تراجت 

لمح هناش  يور  رب  یگنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  وش ! زاینیب  مدرم  زا  نک و  يربراب  ترس  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
اب  ) هکنیا رگم  تسین  مولعم  نآ  عافترا  تسا و  یقاب  دوخ  لحم  رد  زونه  گنـس  نآ  داد . رارق  شیاـهغاب  زا  یکی  راوید  رد  ار  نآ  درک و 

دراد ». رارق  اجنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةزجعم 
زا یکی  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ینشخ  سابل  اب  تسد  هب  لیب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم ینابیـش  ورمعوبا  ( 18 - ) 31745 - 529
راک وت  ياج  هب  ات  هدب  نم  هب  ار  لیب ] ! ] موش تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تخیریم . شتشپ  زا  قرع  درکیم و  راک  شیاهغاب 

: دومرف ماما  منک !
دنیبب ». رازآ  دیشروخ  شبات  يامرگ  زا  يزور  بلط  رد  ناسنا  هک  مراد  تسود  نم 

راـک شیاـهغاب  زا  یکی  رد  يو  هک  میتـفر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  یلاـح  رد  : » دـیوگیم هّرق  یبا  نب  لـضف  ( 19 - ) 31746 - 530
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مینک ! راک  وت  ياج  هب  نامالغ  ای  ام  راذگب  میدرگ ؛ تیادف  میتفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  درکیم .

[ سفن  ] ندرزآ اـب  لـالح ، يزور  بلط  تسد و  اـب  ندرک  راـک  لاـح  رد  ارم  دـنوادخ  مراد  تسود  نم  دـیراذگاو ! دوـخ  لاـح  هب  ارم  هن !
دنک ». هدهاشم  شیوخ ،
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هتـسیاش ناملـسم  صخـش  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 20 - ) 31747 - 531

دباتب ». وا  رب  دیشروخ  شبات  يامرگ  يزور ، يوجتسج  رد  تسا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریصب  وبا  ( 21 - ) 31748 - 532

يارب منک ؛ قرع  ات  منکیم  راک  يردـق  هب  دوخ  عرازم  یخرب  رد  لاح  نیا  اب  دـننک ، راـک  نم  ياـج  هب  هک  مراد  ار  یناـسک  نم  هکنیا  اـب  »
منکیم ». بلط  لالح  يزور  نم  دنادب  دنوادخ  هکنیا 

سابل مالـسلا  هیلع  ماما  متفر . يو  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهغاب  زا  یکی  رد  : » دـیوگیم رباج  نب  لیعامـسا  ( 22 - ) 31749 - 533
زاب ار  بآ  هار  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  یلیب  لاح  نآ  رد  دوب و  هدـش  هتخود  شندـب  رب  ایوگ  یگنت  تدـش  زا  هک  تشاد  نت  رب  سابرک  هیبش 

درکیم ».
درکیم و راک  شنیمز  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  : » دیوگیم هزمح  یبا  نب  یلع  ( 23 - ) 31750 - 534

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوب . هتفر  ورف  بآ  رد  شیاهاپ 
: دومرف ماما  دنتسه ؟ اجک  نادرم  مدرگ ! تیادف 

! درکیم راک  شنیمز  رد  تسد  اب  دوب ، رتهب  مردپ  نم و  زا  هک  یسک  یلع ! يا 
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؟ تسیک وا  دیسرپ : هزمح  یبا  نب  یلع 
نیا دندرکیم و  راک  دوخ  ناتـسد  اب  مناردپ  ۀمه  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». ناگتسیاش  نالوسر و  ناربمایپ ، شور 
نخس نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 24 - ) 31751 - 535

دنکیم ». دونشخ  شجنرتسد  اب  زاینیب و  دوخ  تشیعم  هب  ار  سکره  : » دومرف دنکیم ، دونشخ  زاینیب و  وا  قیقحت  هب  و  ادخ :
رتكاپ ناسنا  دـمآرد  بسک و  مادـک  دـش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دـیوگیم ریبج  نب  دیعـس  ( 25 - ) 31752 - 536

؟ تسا
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تنایخ »]. غورد و  ههبش ، زا  رود  هب   ] هدیدنسپ کین و  ۀلماعم  ره  تسد و  اب  ناسنا  ندرک  راک 
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هتسویپ نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیسح  ( 26 - ) 31753 - 537
: دومرفیم

دنادرگ ».] رود  ای   ] تسا هدینادرگ  رود  شتمحر ] زا   ] ار وا  دنوادخ  سپ  دوش ، دنمزاین  دشاب و  هتشاد  كاخ  بآ و  سکره  »
: تفگیم دروخیم و  تخورفیم و  تفابیم ، لیبنز  دوب ، نیادم  مکاح  هک  ینامز  رد  ناملـس  : » دـیوگیم رمع  وبا  ( 27 - ) 31754 - 538

دوب ». هتفرگارف  هنیدم  زا  ار  یفابلیبنز  يو  مروخ . يزور  شیوخ  جنرتسد  زا  هکنیا  رگم  مرادن  تسود  نم 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هدش  دازآ  ناملس  زا  : » تشون هنوگنیا  يو  هب  رمع  تاضارتعا  هب  خساپ  رد  ياهمان  رد  ناملـس  ( 28 - ) 31755 - 539

رب هک  تسین  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ماهدروآ ، يور  نیوج  ناـن  ندروخ  یفاـبلیبنز و  هب  نم  یتفگ  هکنیا  و  باـطخ ...  نب  رمع  هب  هلآ  هیلع و 
زا يراـنکرب  یفاـبلیبنز و  نیوج و  ناـن  ندروخ  ناـمگیب  رمع ! يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ددرگ . شهوکن  نآ  هب  دوـش و  هتفرگ  بیع  نمؤـم 

رترب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  ادـخ و  دزن  قحاـن ، ياـعدا  نمؤم و  قح  بصغ  زا  يرود  اراوگ و  ذـیذل و  ياهیندیـشون  اهاذـغ و 
ینیوج نان  هاگره  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  اـنامه  رتکـیدزن . يراـگزیهرپ  هب  تسا و  رتبوبحم 

دشیمن »...  نیگمشخ  تحاران و  دروخیم و  ار  نآ  ینامداش  اب  تفاییم ،
. دوب رهش  نآ  ناگیاپدنلب  ناگرزب و  هفوک و  نارگناوت  زا  ملسم  نب  دمحم  : » دیوگیم یسلایط  دلاخ  ( 29 - ) 31756 - 540

! نک هشیپ  ینتورف  عضاوت و  نانتورف ! رب  داب  تراشب  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفریم . مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  يو 
. دش یشورف  امرخ  لوغشم  دجسم  رانک  رد  تشادرب و  ییامرخ  قبط  هفوک ] هب  تشگزاب  زا  سپ   ] یعامتجا تیعقوم  نآ  اب  ملسم  نب  دمحم 

! يدرک وربآ  یب  اوسر و  ار  ام  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن  عوضوم ] نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ   ] يو نادنواشیوخ 
. مشورفب ار  امرخ  قبط  نیا  ات  منکیمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  نم  تسا و  هداد  يروتسد  نم  هب  مرورس  داد : خساپ  ملسم  نب  دمحم 

نب دمحم  دنداد و  يو  هب  یبایسآ  سپس  نیـشنب ! نارگبایـسآ  رازاب  رد  مک  تسد  یتسین ، رادرب  تسد  دوخ  راک  نیا  زا  رگا  دنتفگ : نانآ 
درکیم ». بایسآ  تسشنیم و  شاهزاغم  رد  رب  ملسم 

شـشوخ وا  زا  هک  درکیم  هدـهاشم  ار  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگره  : » دـیوگیم ساـبع  نبا  ( 30 - ) 31757 - 541
! داتفا ممشچ  زا  دومرفیم : دینشیم ، یفنم  خساپ  رگا  و  دراد ؟ ياهفرح  لغش و  درم  نیا  ایآ  دیسرپیم : دمآیم ،

دروخیم ». يزور  شنید  زا  دشاب ، هتشادن  یلغش  هفرح و  نمؤم  یتقو  هکنیا  يارب  دادیم : خساپ  دشیم ، هدیسرپ  نآ  لیلد  یتقو  و 
بسانم یبلاطم  هعرازم ، ياهباب  زا  باب 1 و 5  ثیداحا  رد  تشذگ و  ثحب  نیا  اب  بسانم  يزور ، بلط  ياهباب  زا  باب 1  ثیداحا  رد 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب 
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نیمز دیرخ  بابحتسا  درخب و  ار  نآ  لثم  نآ ، لوپ  زا  هکنیا  رگم  راقع ،]  ] نیمز شورف  تهارک  باب 26 

؟ تخورف ار  شنیمز  ینالف  ایآ  دیسرپ : دناوخ و  ارف  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم نامثع  نب  نابا  ( 1 - ) 31758 - 542
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يرآ ! متفگ :

دوشیم ». دوبان  نآ  لوپ  دنکن ، فرصم  بآ  ای  نیمز  رد  ار ] نآ  لوپ   ] دشورفب و ار  یبآ  ای  نیمز  سکره  هک  تسا  تبث  تاروت  رد  »
هب ارم  دوشیم و  نم  زا  شدـیرخ  تساوخرد  هک  مراد  ینیمز  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگیم عمـسم  ( 2 - ) 31759 - 543

. دننکیم قیوشت  بیغرت و  نآ  شورف 
داب رب  لوپ  نآ  دنکن ) فرصم  كاخ  بآ و  رد  ار  شلوپ  و   ) دشورفب ار  كاخ  بآ و  سکره  هک  ینادیمن  ایآ  رایـس ! وبا  يا  دومرف : ماما 

؟ دوریم
. منکیم يرادیرخ  يرتگرزب  نیمز  نآ  اب  مشورفیم و  يدایز  تمیق  هب  ار  نآ  نم  مدرگ ! تیادف  تفگ : عمسم 

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد هکنآ  رگم  دوشیم  دوبان  راقع  ياـهب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  دـمحا  نب  ماـشه  ( 3 - ) 31760 - 544

دوش ». فرصم  نآ  لثم  رگید  کلم 
: دومرف تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 4 - ) 31761 - 545

تسا ». هدش  هداد  يزور  نآ  رادیرخ  تسا و  مورحم  هعرزم  ةدنشورف  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يریرح  بهو  ( 5 - ) 31762 - 546

تسا ». مورحم  شاهدنشورف  دوشیم و  هداد  يزور  راقع ، يزرواشک و  نیمز  رادیرخ  »
 301 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 31763 - 547
تسا ». مورحم  نآ  ةدنشورف  دوشیم و  هداد  يزور  راقع ، هعرزم و  رادیرخ  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هرارز  ( 7 - ) 31764 - 548
. دراذگیمن یقاب  شثراو  يارب  هرقن  الط و  زا  رتهدیافیب  يزیچ  ناسنا  »

دنک ». فرصم  ار  نآ  هناخ - غاب و  يراوید - راهچ  رد  دیسرپ : هرارز 
ره اریز  ریگب ؛ راقع  هعرزم و  دومرف : شاهدـش - دازآ  ةدرب  فداصم - هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » دـیوگیم مرازم  ( 8 - ) 31765 - 549

دهدیم ». ناج  رتتحار  دتفا ، دنک  نیمأت  ار  شاهداوناخ  هک  يزیچ  دای  هب  دیآ و  دورف  ناسنا  رب  یتبیصم  الب و  هاگ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  ( 9 - ) 31766 - 550

: تفگ تشاذـگ و  تمالع  ار  نآ  ياههناخ  رود  ناشكرابم ] ي   ] اپ اب  دـش ، هنیدـم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  »
نادرگن »! كرابم  شیارب  دشورفب ، ار  نآ  زا  یشخب  سکره  ایادخ !

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دالخ  نب  دمعم  ( 10 - ) 31767 - 551
ار دوخ  كالما  لاوما و  ارچ  ّللا !

�
ه دبع  وب  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هنارگتحیـصن  هناهاوخریخ و  ۀـفایق  اب  یـصخش  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب ؟ رتدوسرپ  رتهنیزه و  مک  دوب ، لحم  کی  رد  رگا  هکنآ  لاح  ياهداد و  رارق  هدنکارپ  هکت و  هکت 
اج کی  رد  اهنآ  ۀـمه  لوپ  ۀـسیک  دـنامب و  ملاس  يرگید  دـسر ، یبیـسآ  لام  نیا  هب  رگا  هک  مداد  رارق  هراپ  هراپ  هدـنکارپ و  ار  اهنآ  نم 
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دشاب ». عمج 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  بسانم  یبلاطم  هعرازم ، ياهباب  زا  باب 1  ثیداحا  رد 

303 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فیرش ياهراک  نتفرگ  رایتخا  اهنآ و  ریغ  نتفرگ  تباین  رتش و  ناگدرب و  نیمز ، ندیرخ  دننام  تباین ؛ نودب  گرزب  ياهراک  ماجنا  بابحتسا  باب 27 
تسپ ياهراک  زا  بانتجا  و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  سنوی  ( 1 - ) 31768 - 552
نآ »! هباشم  كالما و  دیرخ  ریظن  دیسرپ : يوار  راذگاو ! نارگید  هب  ار  کچوک  ياهراک  ریگب و  هدهع  هب  ًاصخش  ار  گرزب  ياهراک  »

: دناوخ مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  رعش  نیا  تفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  تیمک  : » دیوگیم نامعن  نب  دواد  ( 2 - ) 31769 - 553
دوخ شـشوک  شالت و  ۀمه  هکنآ  نودب  . ] دورن اطخ  هب  میاهریت  مشکن و  ار  نامک  هز  ورین  مامت  اب  ات  دـنادرگ  صلاخ  ارم  لایما  دـنوادخ  »

.[ مبای تسد  میاهوزرآ  هب  مریگ ، راک  هب  ار 
. دورن اطخ  میاهریت  مشکب و  ار  نامک  هز  ورین  مامت  اب  وگب : هکلب  وگن ، هنوگنیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.[ مبای تسد  میاهوزرآ  هب  مریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  ۀمه  ]
دراد دونشوخان  ار  نود  تسپ و  ياهراک  دراد و  تسود  ار  گرزب  فیرـش و  ياهراک  دنوادخ  نامگیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

...« 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 3 - ) 31770 - 554

نیرتشیب و  دراد . دونشخان  ار  ریقح  تسپ و  ياهراک  دراد و  تسود  ار  گرزب  فیرش و  ِياهراک  یگدنشخب و  تسا و  هدنـشخب  دنوادخ  »
هکنآ نودب  نآرق  هب  لماع  لداع و  ياوشیپ  مالـسا ، رد  يومدیپس  تشادگرزب  مارتحا و  تسا : زیچ  هس  دنوادخ  هب  مارتحا  تشادـگرزب و 

دنک ». یهت  ار  نآ  لودع و  نآرق  زا  يو 
: دومرف طقرا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 31771 - 555

تسین هتسیاش  رادنید  فیرش و  ِناملسم  صخش  يارب  اریز  ریگن ! هدهع  هب  اصخش  ار  زیچان  درخ و  ياهزیچ  دیرخ  درگن و  رازاب  رد  رایـسب  »
ار نآ  ًاصخـش  فیرـش  رادـنید و  ناسنا  تسا  هتـسیاش  هک  زیچ  هس  رگم  دریگب ، هدـهع  هب  اصخـش  ار  کچوک  درخ و  ياـهزیچ  دـیرخ  هک 

رتش ». ناگدرب و  كالما ، دنک : هلماعم 
 305 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف درک و  شرافس  شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 31772 - 556
ماما و  هدرب ». رتش و  دنفسوگ و  : » دومرف هاگنآ  زیچ .» هس  رگم   » ۀلمج ات  تسا  نیشیپ  ثیدح  دننام  ثیدح  ۀمادا  درگن »...  رازاب  رد  رایسب  »

: دومرف دربیم ، هناخ  هب  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  يزبس  يرادقم  هک  شنارای - زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص 
!« دنباییم تراسج  تأرج و  يو  هب  تبسن  نارگید  هکنیا  يارب  دنک ؛ لمح  ار  یشزرا  مک  زیچ  هک  تسین  هتسیاش  فیرش  ناسنا  يارب  »

نز درم و  يارب  هناخ  رد  راک  بابحتسا  باب 28 

زب هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  شورف  سابل  ذاعم  ( 1 - ) 31773 - 557
دیشودیم ». ار  شاهداوناخ 
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رد مدرکیم . كاپ  سدع  نم  دوب و  هتسشن  قاجا  کیدزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يزور  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  ( 2 - ) 31774 - 558
: دومرف دمآ و  ام  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاح  نیا 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  کیبل ! مداد : خساپ  نسحلاوبا ! يا 
شرـسمه هب  هناخ  رد  يدرم  چـیه  میوگیمن - نخـس  مراـگدرورپ  روتـسد  هب  زج  نم  و  ونـشب - نم  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

- شیاهبش يرادهدنز  بش  شیاهزور و  يرادهزور  تدابع - لاس  کی  شندب  ياهوم  زا  کیره  ربارب  رد  هکنآ  رگم  دـنکیمن  کمک 
. دنکیم تیانع  يو  هب  یسیع - بوقعی و  ربمایپ و  دواد  نارباص - شاداپ  دننامه  یشاداپ  دنوادخ  تسوا و  يارب 

تبث نادیهش  ناوید  رد  ار  شمان  یلاعت  دنوادخ  دشاب ، شاهناخ  لها  تمدخ  رد  ییورـشوخ - اب  هناخ - رد  سکره  مالـسلا ! هیلع  یلع  يا 
ررقم شیارب  هرمع  جـح و  کی  شاداـپ  ماـگ ، ره  ربارب  رد  دـسیونیم و  يو  يارب  دیهـش  رازه  شاداـپ  زور  بش و  ره  ربارب  رد  دـنکیم و 

. دشخبیم يو  هب  تشهب  رد  يرهش  شندب ، ياهگر  زا  کیره  ربارب  رد  دنوادخ  دنکیم و 
هدرب و رازه  ندرک  دازآ  زا  رتهب  تسا و  هرمع  رازه  جـح و  رازه  لاس و  رازه  تداـبع  زا  رتهب  هداوناـخ  هب  تمدـخ  تعاـس  کـی  یلع ! يا 

مازعا هنهرب و  رازه  ندناشوپ  هنـسرگ و  رازه  ندرک  ریـس  هزانج و  عییـشت  رازه  هعمج و  زامن  رازه  ضیرم و  رازه  تدایع  داهج و  راب  رازه 
روبز و لـیجنا و  تاروت و  توـالت  زا  رتهب  وا  يارب  تسا و  ناـیاونیب  هب  هقدـص  راـنید  رازه  زا  رتـهب  وا  يارب  تسادـخ و  هار  رد  بسا  رازه 

شهاگیاج ات  دوریمن  ایند  زا  تسا و  نایاونیب  هب  رتش  رازه  ندیـشخب  زا  رتهب  شیارب  تساهنآ و  ندرک  دازآ  ریـسا و  رازه  دـیرخ  نآرق و 
. دنک هدهاشم  ار  تشهب  رد  ار 

 307 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. ددرگیم تشهب  دراو  باسح  نودب  دنکن ، ییورشرت  هداوناخ  يرازگتمدخ  رد  سکره  یلع ! يا 

تاجرد اهیکین و  ةدنیازفا  نیعلاروح ، ۀیرهم  راگدرورپ ، مشخ  شتآ  ةدننک  شوماخ  هریبک ، ناهانگ  ةرافک  هداوناخ ، هب  تمدخ  یلع ! يا 
. تسا

ایند و ریخ  دـنوادخ  هک  یـسک  ای  دیهـش  ای  رادرک ] تسار  راـتفگ و  تسار  هراومه   ] قیّدـص رگم  دـنکیمن  تمدـخ  هداوناـخ  هب  یلع ! يا 
دهاوخب ». ار  شترخآ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 3 - ) 31775 - 559
وا تفر و  شرـسمه  دزن  يزور  درم  نآ  درکیم . نیمأت  ار  وا  یگدـنز  ۀـنیزه  شرـسمه  دوب و  یفراع  دـباع و  درم  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  »

اجنآ رد  تفر . ایرد  يوس  هب  سپ  درخب . يزیچ  نآ  اب  تسناوتن  یلو  درب  رازاب  هب  ار  نآ  دباع  درم  داد . شرهوش  هب  هدش  هتشر  خن  يرادقم 
! نک هدافتـسا  اهنیا  زا  تايریگیهام  روت  رد  تفگ : داد و  وا  هب  ار  اهخن  دباع  درم  تسا . هتفرگ  يرایـسب  ياهیهام  هک  دید  ار  يریگیهام 

تفای نآ  رد  يدیراورم  تفاکش  ار  نآ  مکش  یتقو  درب . شرـسمه  دزن  تفرگ و  ار  یهام  دباع  درم  داد . وا  هب  یهام  کی  زین  ریگیهام  درم 
تخورف ». مهرد  رازه  تسیب  هب  ار  نآ  و 

، درکیم ایـسآ  درآ  همطاف  درکیم و  وراج  ار  هناخ  درکیم و  عمج  مزیه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » تشذـگ ملاس  نب  ماـشه  ثیدـح  رد 
تخپیم ». نان  دومنیم و  ریمخ 

. دمآ دهاوخ  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  نانز ، اب  یکیدزن  ياهباب  زا  باب 29  ثیداحا  رد  و  « 1»

دنکیم شکرس  ار  وا  يرگناوت  دیآ ، ایند  هب  رقف  رد  سکره  هکنیا  هدش و  گرزب  تمعن  ریخ و  رد  هک  یسک  اب  هلماعم  بابحتسا  باب 29 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  حصان  نب  فیرظ  ( 1 - ) 31776 - 560
دینکن »! هلماعم  ترشاعم و  هدش ، گرزب  تمعن  رد  هک  یسک  اب  زج  »
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______________________________

ثیدح 6. يزور  بلط  ياهباب  زا  169 ب 25  / 22 (. 1)
 309 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رقف و سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  ةرهاـبلا  ةردـلا  باـتک  رد  لوا  دیهـش  موحرم  ( 2 - ) 31777 - 561
.« درادیم او  ربکت  یشکرس و  هب  ار  وا  يرگناوت  دروآ ، ایند  هب  ار  وا  یتسدگنت 

بش رد  نآ  تهارک  زور و  رد  اهزاین  عفر  بابحتسا  باب 30 

لابند هب  دـیتساوخ  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هطـساو  اب  یلفون  لـضف  نب  ّللا 
�

ه دـبع  ( 1 - ) 31778 - 562
، دینک جاودزا  دیتساوخ  هاگ  ره  داد و  رارق  نامـشچ  رد  ار  مرـش  دنوادخ  اریز  دییوجب ؛ ار  اهنآ  زور  رد  سپ  دیورب ، ناتياهراک  اهزاین و 

داد ». رارق  شمارآ  ۀیام  ار  بش  دیامرفیم : دنوادخ  اریز  دینک ؛ جاودزا  بش  رد  سپ 
: دمآ دهاوخ  نخس  نیا  « 1  » رسیم ثیدح  رد 

: دومرف سپس  تسا . کیرات  بش  اریز  يوجن ؛ بش  رد  ار  يزاین  چیه  «و 
.« تسا یگرزب  قح  مه  تسود  يارب  تسا و  یگرزب  قح  دیآ ، سک  نآ  هک  يارب  »

تفر زا  تشگزاب  ریسم  رییغت  بابحتسا  باب 31 

ماگ یهار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  هک  دننکیم  تیاور  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  عیزب  نبا  هک  تشذـگ 
؟ درکیم لمع  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ایآ  تشگیم . زاب  يرگید  هار  هب  نآ  زا  تشادیم ، رب 

هک نادـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  نک . لمع  هنوگنیا  زین ]  ] وت منکیم ! نینچ  نیا  ناوارف  مه  نم  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
«2 .« » دنکیم دایز  ار  وت  يزور  راک ، نیا 

. دراد تبسانم  ثحب  نیا  اب  اریز  رگنب ؛ ار  باب 47  ینایاپ  شخب 
______________________________

ثیدح 1. ترفاسم ، ياهباب  زا  باب 47  (. 1)

ثیدح 1. ترفاسم ، ياهباب  زا  باب 47  (. 2)
311 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ رد  ندنام  تهارک  رصم و  رد  يزور  بلط  بابحتسا  باب 32 

. مدروآ نایم  هب  ار  رصم  مان  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » هک دنکیم  تیاور  یصخش  زا  طابسا  نب  یلع  ( 1 - ) 31779 - 563
: دومرف هک  درک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا گرم  رهش  رصم ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  دیشابن . ندنام  یپ  رد  دییوجب و  يزور  اجنآ  رد 
تسا ». هدش  رّدقم  نآ  يارب  رمع  یهاتوک 

. تسا هدرک  رصم  ياوه  ملد  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یلصوم  میهاربا  وبا  ( 2 - ) 31780 - 564
: دیوگیم میهاربا  وبا  تسا ؟ گرم  رهش  رصم  هک  ینادیمن  ایآ  راک ؟ هچ  رصم  اب  ار  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هدـنار رـصم  هب  رمع  رظن  زا  مدرم  نیرتهاتوک  دومرف : هک  هلمج  نیا  رگم  دـشاب ، هدومرف  يرگید  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  منکیمن  ناـمگ 
دنوشیم ».

دیورب و رصم  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  اب  نسح  نب  ّللادبع 
�

ه نب  ییحی  ( 3 - ) 31781 - 565
دیشابن ». اجنآ  رد  ندنام  لابند  هب 

یتریغیب ببس  اجنآ  رد  ندنام  هلمج : نیا  رگم  دشاب  هدومرف  يرگید  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منکیمن  نامگ  : » دیوگیم يوار 
دوشیم ». سومان  هب  تبسن 

بوـخ هچ  : » دوـمرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یقر  دواد  ( 4 - ) 31782 - 566
لیئارسا ینب  موق  نادنز  اجنآ  هک ، نادب  رصم ! تسا  يرهـش  دب  هچ  و  دنتـسه ! یمدرم  دب  هچ  نامز  نیا  رد  نآ  لها  و  ماش ! تسا  ینیمزرس 

نانآ هب  دنوادخ  اریز  دـندش ؛ رـصم  دراو  وا  ینامرفان  زا  ادـخ  مشخ  لیلد  هب  اهنت  لیئارـسا  ینب  تفرگ و  مشخ  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  تسا 
. دیوش دراو  درک ، ررقم  ناتيارب  دنوادخ  هک  یسدقم  نیمزرس  هب  دومرف :

دندوب و نادرگرس  نیمز  رد  لاس  لهچ  سپ  دندرک ؛ ینامرفان  يراددوخ و  ماش  هب  دورو  زا  لیئارسا  ینب  یلو  تسا ، ماش  نیمزرس  دوصقم 
دندش »...  ماش  نیمزرس  دراو  دنتفر و  نوریب  رصم  نیمزرس  زا  ناشیا  زا  دنوادخ  يدونشخ  لیئارسا و  ینب  ۀبوت  زا  سپ  اهنت 

بوـخ هچ  : » دوـمرفیم هراوـمه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یقر  دواد  ( 5 - ) 31783 - 567
ماش »... ! تسا  ینیمزرس 

: دیازفایم نآ  ۀمادا  رد  تسا و  نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا 
زا میوشب ؛ رصم  لِگ  اب  ار  مرس  مرادن  تسود  تسا و  هدش  هتخپ  رصم  یلافـس  فورظ  رد  هک  مروخب  ییاذغ  زا  تسا  دنیاشوخان  نم  يارب  »

دنک ». دوبان  ار  متریغ  دنک و  لیلذ  راوخ و  ارم  نآ  كاخ  هکنآ  میب 
313 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مارح لالح و  ياهبسک  مود  لصف 

هراشا

315 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تناما اوقت و  تیاعر  اههفرح و  عیانص و  ندوب  حابم  تاحابم و  اب  بسک  زاوج  تامّرحم و  اب  بسک  تمرح  مارح و  زا  بانتجا  بوجو  باب 1 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  ّللادبع 
�

ه وبا  ( 1 - ) 31784 - 568
«1  » يراوخاـبر هدیـشوپ و  ياهتوهـش  لاـیما و  مارح ، ياـهبسک  نیا  مکاـنمیب ، نآ  زا  متما  رب  دوـخ  زا  سپ  هـک  يزیچ  نیرتكانـسرت  »

تسا ».
ام فوخا  نا  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  : » دـیوگیم برعلا  ناسل  رد  تسا و  هدروآ  ءاـیرلا » «، » اـبرلا  » هژاو ياـج  هب  یناـشاک  ضیف  موحرم 

رظن دناهدرک و  ریسفت  لایما  رگید  یـسنج و  توهـش  هب  ار  نآ  مدرم  زا  یخرب  : » دیوگیم دیبع  وبا  ۀیفخلا .» ةوهـشلا  ءایرلا و  مکیلع  فاخا 
، دزرو رارصا  نآ  رب  دنک و  یفخم  ار  نآ  شاهدنهد  ماجنا  هک  ار  یهانگ  هنوگره  درادن و  یـصخشم  دروم  هب  صاصتخا  هک  تسا  نیا  نم 

. دنکیم نایب  ار  يرگید  تارظن  هرابنیا  رد  هاگنآ  دهدن ». ماجنا  ار  نآ  دنچره  تسا ؛ يراشفاپ  نآ  زا  دوصقم  سپ  دوشیم . لماش 
هدنکارپ يرابغ  درگ و  هب  ار  اهنآ  میروآیم و  يور  دناهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  يوس  هب  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  ( 2 - ) 31785 - 569
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. مینکیم لیدبت  اوه  رد 
: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شناتسود  یخرب  زا  ریمع  یبا  نبا 

ره هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  و  دیوش ! رابغ  دیوگیم : اهنآ  هب  دـنوادخ  دـشاب ، يرـصم  ياههچراپ  زا  رتدیفـس  ناشیا  ياهراک  رگا  یتح  »
دنروآیم ». يور  نآ  يوس  هب  دوشیم ، لوادتم  موسرم و  یمارح  ۀلماعم  هاگ 

______________________________

.88 لوقعلا 19 / تآرم  تسا ؛ هدرک  لقن  ءایرلاو » ، » نآ زا  يرگید  هخسن  هب  هراشا  نودب  یسلجم  همالع  (. 1)
 317 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هطساو  اب  نامی  نب  هفیذح  ( 3 - ) 31786 - 570
هدنکارپ يرابغ  درگ و  هب  ار  لامعا  نآ  دـنوادخ  سپ  تساههوک . ناسب  ناشکین  ياهراک  هک  دـنوشیم  هدروآ  یهورگ  تمایق  زور  رد  »

! دنربب شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  دهدیم  روتسد  دنکیم و  لیدبت  اوه  رد 
! نک فیصوت  ام  يارب  ار  دارفا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ناملس 

دنریگیم رب  هشوت  ورین و  تدابع ] اب   ] بش زا  دنناوخیم و  زامن  دنریگیم و  هزور  نانآ  هک ، نادب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دننکیم ». باتش  شیوس  هب  دوشیم  هضرع  نانآ  رب  یمارح  زیچ  یتقو  یلو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هعامس  ( 4 - ) 31787 - 571
تسین »! نم  رادتسود  دروخب ، مارح  هار  زا  ار  ینمؤم  لام  هک  یسک  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرفعج  مساق  نب  ّللادبع 
�

ه ( 5 - ) 31788 - 572
هار زا  ایند - سپس  دنتفر . دوخ  هار  هب  دندرکن و  ییانتعا  نادب  اهنآ  یلو  تسارآ ؛ یهورگ  يارب  ار  دوخ  صلاخ - لالح  هار  زا  اهنت  ایند - »

: دنتفگ نانآ  تسارآ و  رگید  یهورگ  يارب  ار  دوخ  ههبش - لالح و 
داد و تنیز  ار  دوخ  ههبـش - مارح و  هار  زا  یموس - هورگ  يارب  سپـس  دـنداد . شرتسگ  دوخ  رب  لالح  زا  و  میرادـن »! ههبـش  هب  يزاین  اـم  »
درک و رویز  یهورگ  يارب  مارح - هار  زا  اهنت  ار - دوخ  ایند  سپـس  دنتـشابنا . مه  رب  ههبـش  زا  و  میرادـن »! مارح  هب  يزاین  ام  : » دـنتفگ ناـنآ 

دنکیم ». فرصم  ّرطضم  ناسنا  ناسب  ایند  رد  نمؤم  و  دنتفاین . یلو  دنتخادرپ  نآ  يوجتسج  هب  نانآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هرارز  نب  دیبع  ( 6 - ) 31789 - 573

دوشیم ». راکشآ  لسن  رد  مارح  بسک  راثآ ] » ]
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 7 - ) 31790 - 574

. تسرد شتشرس  وکین و  شرهاظ  حلاص ، شداهن  تسا ، كاپ  شدمآرد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  »
دیامن ». قافنا  نایاونیب  رب  نآ  اب  دنک و  فرصم  هانگ  نودب  دروآ و  تسد  هب  نانمؤم  زا  ار  یلام  ینامرفان ، نودب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

. تشذگ میرم  وبا  تیاور  رد  ثیدح  نیا  ریظن 
: دومرف یمرص  دواد  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 8 - ) 31791 - 575 « 1»

زا سپ  هچنآ  دربیمن و  شاداپ  دـنک ، قاـفنا  نآ  زا  هچنآ  تسین و  تکرب  نآ  رد  دوش ، داـیز  رگا  دوشیمن و  داـیز  مارح  اـنامه  دواد ! يا  »
دوب ». دهاوخ  شتآ  يوس  هب  شاهشوت  دراذگ ، ياج  رب  دوخ 

______________________________

ثیدح 24. سفن ، اب  داهج  ياهباب  زا  باب 44  (. 1)
 319 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 9 - ) 31792 - 576
.( دوب دهاوخ  شتآ  يوس  هب  يو  ۀشوت   ) دربیم شتآ  يوس  هب  ار  وا  دروآ ، تسد  هب  یمارح  لام  سکره  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هبالق  وبا  ( 10 - ) 31793 - 577
. تشذگ يرامیب ، ياهباب  زا  باب 6  رد  ثیدح  نیا  دنادرگیم ». دنمزاین  ار  وا  دنوادخ  دروآ ، تسد  هب  مارح  هار  زا  یلام  سکره  »... 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 11 - ) 31794 - 578
دنتسه ». ناسکی  هانگ  رد  اهیکاپان ، رادیرخ  هدنشورف و  »

: دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 12 - ) 31795 - 579
ياهرد نیمادک  زا  هک  مرادن  كاب  تمایق  زور  رد  زین ]  ] نم دروآ ، گنچ  هب  رانید  مهرد و  یهار  هچ  زا  هک  دـشاب  هتـشادن  یکاب  سکره  »

منک ». شدراو  خزود 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 13 - ) 31796 - 580

دمآ ». بلاغ  لالح  رب  مارح  هکنآ  زج  دماین  درگ  مه  اب  لالح  مارح و  هاگچیه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 14 - ) 31797 - 581

دنکیم ». فرصم  لطاب  هار  رد  دروآ ، تسد  هب  مارح  زا  یلام  سکره  »
تسا ». هدناسر  نایز  شترخآ  هب  دروآ ، تسد  هب  مارح  زا  یلام  سکره  : » دومرف و  ( 15 - ) 31798 - 582

اب دنروآیم و  تسد  هب  دمآرد  اهنآ  زا  هک  مدرم  یناگدـنز  تاهج  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  ( 16 - ) 31799 - 583
؟ تسا تهج  دنچ  رب  اهنآ ، ۀنیزه  تاهج  دننکیم و  دتس  داد و  رگیدکی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هلماعم  تهج  راهچ  رب  تساهنآ ، رد  نانآ  دمآرد  لغش و  هک  مدرم  نایم  دتس  داد و  ياهشور  زا  یگدنز  تاهج  ۀمه 

؟ دنمارح ياهراپ  لالح و  یخرب  ای  مارح ، اهنآ  ۀمه  ای  دنلالح  تهج  راهچ  نیا  ۀمه  ایآ  دیسرپ :
يراذـگمان و تهج  راـهچ  نیا  دـنمارح ! رگید  تهج  زا  دـنلالح و  تهج  کـی  زا  یهاـگ  تـهج  راـهچ  نـیا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

. تسا هدش  هتخانش  ناشتاهج 
ياهرد زا  يرد  تروص  هب  اهنآ و  ۀبتر  نیرتنییاپ  ات  بیترت  نیمه  هب  و  ایلوا ؛ نایلاو  سپـس  تسایلوا و  يارب  تیالو ] تیمکاح /[  نیتسخن 

. تسا تیالو  زین  وا  رب  هک  یسک  رب  تیالو ،
ماجنا رادهدهع  ندش و  ریجا  سپس  شیاههنوگ ، مامت  اب  تساهتعنص  سپـس  رگیدکی . زا  اهشورف  دیرخ و  همه  رد  تسا  تراجت  سپس 

. دشاب هتشاد  نتفرگ  رگراک  نتفرگ و  ریجا  هب  زاین  هچنآ  رد  ندش  يراک 
اهنآ لالح  تاهج  رد  هک  تسا  بجاو  ناگدنب  رب  ادخ  بناج  زا  تالماعم  نیا  رد  مارح و  یتهج  زا  دنلالح و  یتهج  زا  عاونا  نیا  ۀمه  و 

. دننک يرود  اهنآ  مارح  تاهج  زا  لمع و  نآ  هب  دنوش و  دراو 
 321 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانآ و تیالو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  لدـع  ناـیلاو  تیـالو  تیمکاـح ، تاـهج  زا  یکی  تسا : تهج  ود  نآ  و  تیمکاـح ) ياـنعم  ریـسفت  )
کیره هک  هبترم  نیرتنییاپ  ات  ناشنارازگراک  ِنارازگراک  اهنآ و  نارازگراک  تیالو  تسا و  هداد  روتسد  مدرم  رب  نانآ  تیالو  شریذپ 

. تسوا رب  یلاو  وا  هک  یسک  رب  تیالو  ياهرد  زا  يرد  اهنیا  زا 
زا يرد  اهنآ  زا  کیره  تساهنآ و  ۀـبترم  نییاپ  ات  ناـشنارازگراک  ِنارازگراـک  رگمتـس و  ناـمکاح  تموکح  تیـالو ، رگید  تهج  و 

. تسوا رب  روج  یلاو  وا  هک  یسک  رب  روج  تیالو  ياهرد 
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زین تسا و  هداد  روتـسد  يو  تموکح  شریذـپ  تخانـش و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یلداع  مکاـح  تیـالو  تیمکاـح ، زا  لـالح  تهج  سپ 
راک دـننک و  راک  يو  يارب  شنارازگراک  ِنارازگراـک  شنارازگراـک و  تیـالو  لداـع و  مکاـح  ینارمکح  ةدودـحم  رد  هک  هداد  روتـسد 
يو رب  دنوادخ  هچنآ  رب  هکنآ  نودب  تسا ؛ هداد  نامرف  لداع  مکاح  هب  دنوادخ  هک  دـشاب  یهار  تهج و  نامه  رد  دـیاب  يو  يارب  ندرک 

هب مکاح  یتقو  سپ  دهن . رتارف  ماگ  شروتسد  ةدودحم  زا  ای  دیامن  فیرحت  ار  ادخ  نخس  ای  دهاکب  نآ  زا  ای  دیازفیب  يزیچ  هداتـسرف ، ورف 
ِلـالح شندومن ، تیوقت  شاینارمکح و  رد  يو  اـب  يراـیمه  وا و  اـب  ندرک  راـک  يو و  تموکح  شریذـپ  دـیدرگ ، رگداد  تروـص  نیا 
هدـنز يداد  قح و  ره  شنارازگراک  لداع و  مکاح  ِتموکح  وترپ  رد  هکنیا  يارب  تسا ؛ لالح  اـهنآ  زا  دـمآ  رد  بسک  تسا و  لـالح 

رد وا  هب  هدـننککمک  يو و  تموـکح  تیوـقت  هار  رد  رگـشالت  لـیلد  نیمه  هـب  ددرگیم . دوباـن  يداـسف  روـج و  مـلظ و  ره  دوـشیم و 
. تسا هدرک  تیوقت  ار  ادخ  نید  شالت و  ادخ  ياهروتسد  زا  يوریپ  هار  رد  شاینارمکح ،

زا حوطس  نیرتنییاپ  ات  مکاح  نایفارطا  اهنآ و  سیئر  زا  تسوا . نارازگراک  تیالو  رگمتس و  مکاح  تیالو  تیمکاح ، زا  مارح  تهج  و 
نانآ و يارب  ندرک  راک  تیمکاح  تسوا . رب  روج  یلاو  وا  هک  یـسک  رب  روج  تیالو  ياـهرد  زا  يرد  کـیره  نارازگراـک ، ِنارازگراـک 

يارب دش . دهاوخ  باذع  دایز - ای  دـشاب  مک  دـنک - يراک  نینچ  سکره  تسا . مارح  ِمارح  نانآ  تیالو  تهج  هب  اهنآ  اب  دـمآرد  بسک 
لامیاپ یقح  ره  رگمتـس  مکاح  تموکح  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هریبک  ناهانگ  زا  ياهریبک  هانگ  ناـنآ  هب  کـمک  تهج  رد  يراـک  ره  هکنیا 

هتشک نانمؤم  ناربمایپ و  دنوشیم ، دوبان  ینامسآ ]  ] ياهباتک دوشیم ، راکـشآ  یهابت  روج و  ملظ و  ددرگیم ، هدنز  یلطاب  ره  دوشیم ،
هب ندناسر  يرای  نانآ ، اب  ندرک  راک  لیلد  نیمه  هب  دندرگیم . نوگرگد  یهلا  ماکحا  اهتنس و  دندرگیم و  ناریو  اهدجـسم  دنوشیم ،

. رادرم نوخ و  ندروخ  هب  يراچان  ناسب  يراچان ، رطاخ  هب  رگم  تسا ، مارح  اهنآ  اب  دمآرد  بسک  ناشیا و 
اور شیارب  هچنآ  زا  تساور  هدنشورف  يارب  اهنآ  شورف  هک  ییاهتراجت  زا  لالح  تاهج  اهشورف و  دیرخ و  همه  رد  اهتراجت ؛ ریسفت 

مدرم و ياذغ  زا  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نادـب  هچنآ  سپ  تسین . اور  هچنآ  زا  تساور  رادـیرخ  يارب  شدـیرخ  هچنآ  نینچمه  و  تسین .
، كاـشوپ یندـیماشآ ، كاروـخ ، زا  تسین ، ینیزگیاـج  نآ  يارب  تسا و  راوتـسا  نآ  رب  حیحـص  ياـههار  زا  ناشیگدـنز  نارذـگ  هـچنآ 
، تسین نآ  يارب  ینیزگیاج  دـنریگیم و  راک  هب  دوخ  عفاـنم  تهج  رد  زیاـج  حیحـص و  روط  هب  ناـشكالما  زا  هچنآ  كـالما و  جاودزا ،

شنداد هیراع  شـشخب و  يریگراکهب ، يرادهگن ، شورف ، دیرخ ، اهنیا  ۀمه  سپ  تسا . نآ  رد  ناشحالـص  تاهج  زا  یتهج  زا  هچنآره 
. تسا لالح 
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، جاودزا دـمآرد ، بسک  ندیـشون ، ندروـخ ، تهج  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  تـسا ، داـسف  نآ  رد  هـچنآ  ره  شورف ؛ دـیرخ و  زا  مارح  تاـهج 

هتشاد دوجو  نآ  رد  یهابت  داسف و  تاهج  زا  یتهج  نآ  رد  هک  يزیچ  ای  هتفرگ  رارق  یهن  دروم  نداد  هیراع  ای  شـشخب  يرادهگن  کّلمت ،
زا ناگدنرد - تشوگ  كوخ و  تشوگ  ای  نوخ  ای  رادرم  شورف  دیرخ و  ای  تسا - داسف  نآ  رد  نوچ  ابر - اب  شورف  دیرخ و  دننام  دشاب ،

، ندروخ زا  و  تسا . مارح  ِمارح  اهنیا  ۀمه  سپ  سجن ، عاونا  زا  يزیچ  ای  بارش  ای  اهنآ  تسوپ  ای  ناگدنرپ - ینیمز و  یشحو  ناگدنرد 
سپ تسا ، داسف  نآ  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشاد  زاب  اـهنآ  ۀـمه  رد  یفرـصت  هنوگره  يرادـهگن و  ندـش ، کـلام  ندیـشوپ ، ندـیماشآ ،

. تسا مارح  نآ  رد  یفرصت  هنوگره 
نآ اب  ای  دوشیم  کیدزن  ادخ  ریغ  هب  اهنآ  ۀلیـسو  هب  هک  ییاهزیچ  زا  هدـش ، یهن  نآ  زا  هچنآره  وهل و  تالآ  شورف  دـیرخ و  نینچمه  و 

ای لطاب  ماسقا  زا  یکی  ای  یهارمگ  ماسقا  زا  یکی  تیوقت  ياههار  زا  یهار  ای  ینامرفان  هانگ و  هنوگره  زا  ددرگیم ؛ تیوقت  كرـش  رفک و 
هنوگره هیراـع و  شـشخب و  ندـش و  کـلام  يرادـهگن و  شورف و  دـیرخ و  تسا . مارح  ِمارح  سپ  دوش ، فیعـض  قـح  نادـب  هک  یهار 

. دناوخارف نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  ترورض  هک  یتروص  رد  رگم  تسا ، مارح  نآ  رد  یفرصت 
لالح تروص  هب  سابل  ای  نایاپراهچ  ای  دراد . تیالو  هک  نادنواشیوخ  زا  یسک  ای  هدرب  ای  دوخ  ناسنا  نداد  هراجا  سپ  اههراجا ؛ ریـسفت  و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


ماجنا يارب  ای  عفانم  ياههنوگ  زا  یکی  رد  يرادربهرهب  يارب  ار  شکِلم  ای  نیمز  اـی  هناـخ  اـی  دوخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هراـجا  عاونا  زا 
هک تسین  یکاب  سپ  دشاب . لیکو  يو  رازگراک  ای  مکاح  فرط  زا  هکنآ  نودب  دهد ، هراجا  ار  شرودزم  ای  هدرب  ای  دنزرف  ای  دوخ  يراک ،

ِدوخ بناج  زا  اهنیا  نوچ  دهد . هراجا  دراد - تلاکو  شنداد  هراجا  رد  هک  ار - یسک  ای  هدرب  ای  دنواشیوخ  ای  دنزرف  ای  دوخ  دشاب و  ریجا 
ددـنبیم و نیعم  ترجا  اب  صخـشم  لحم  ات  ار  يراب  ندرب  دادرارق  هک  يربراب  دـننام  دنتـسین ؛ مکاـح  نارازگراـک  دـنراد و  تلاـکو  ریجا 
ار شدوخ  هکنیا  ای  دناسرب . دصقم  هب  تسا ، زیاج  يو  يارب  شیاپراهچ  ای  هدرب  ۀلیسو  هب  ای  ًاصخش  شندناسر  دصقم  هب  هک  يراب  هاگنآ 
زا یتاهج  اهنیا  دهد . ماجنا  شرودزم  ای  نادنواشیوخ  زا  یکی  ای  هدرب  ۀلیسو  هب  ای  ًاصخـش  ار  راک  نآ  هک  دنکیم  ریجا  يراک  ماجنا  يارب 

. نمؤم ای  دشاب  رفاک  تیعر ، ای  دشاب  هاشداپ  مدرم ؛ زا  کیره  يارب  تسا  لالح  ياههراجا  عاونا 
. تاهج نیا  زا  وا  بسک  تسا  لالح  وا و  ةراجا  تسا  لالح  سپ 

نآ ندیـشوپ  ای  ندیـشون  ای  ندروخ  هک  يزیچ  ندرب  يارب  ار  شدوخ  یـصخش  هک  تسا  نآ  دـننام  تاراجا ؛ تاهج  زا  مارح  تاهج  اما  و 
یناریو يارب  دهد  هراجا  ار  شدوخ  ای  دـهد  هراجا  زیچ  نآ  ندیـشوپ  ای  يرادـهگن  ای  نتخاس  يارب  ار  شدوخ  ای  دـهد . هراجا  تسا ، مارح 

زا يزیچ  ای  نوخ  رادرم و  اهكوخ و  بارـش و  اهدوع و  اهین و  اهتب و  اهریوصت و  لمح  ای  قحانب  یـسک  نتـشک  اـی  ًارارـض ، اهدجـسم 
تاهج 
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هک تسا  مارح  سپ  تسا ؛ یهن  دروم  تاهج  زا  یتهج  هب  هک  يراکره  تسا و  مارح  يو  رب  هراـجا  ۀـبنج  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  داـسف 

عفن هدرک ، هراجا  ار  وا  هک  یـسک  يارب  هکنآ  رگم  دـهد  هراجا  نآ  يارب  يزیچ  اـی  نآ  زا  يزیچ  اـی  نآ  يارب  اـی  نآ  رد  ار  شدوخ  ناـسنا 
رادرم نآ  رازآ  زا  ار  نارگید  ای  شدوخ  اـت  دـنک  ریجا  يرادرم  ندرب  يارب  ار  يدرف  یـصخش ، هکنیا  لـثم  دـشاب . هتـشاد  رب  رد  یلـالح ] ]

. تسا نیا  ریظن  هچنآ  دشخب و  تاجن 
يریذپتیلوئـسم تیالو ، يانعم  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، راک  دزم  يارب  ود  ره  هکنیا  اب  هراجا  يریذپتیلوئـسم و  يانعم  ناـیم  تواـفت  و 

طلست یتسرپرـس و  تهج  زا  دوشیم  مدرم  ياهراک  رادهدهع  ناسنا  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ؛ نایلاو  ِنایلاو  ای  لک  یلاو  يوس  زا  ناسنا 
يالکو ياج  هب  نتفرگ  رارق  ای  تموکح  سیئر  مکاح و  هب  دـسرب  اـت  قوف ، اـم  لوئـسم  ياـج  هب  نتفرگ  رارق  یهن و  رما و  ذوفن  ناـنآ و  رب 

. دشاب هتـشاد  رارق  تیالو  هبترم  نیرتنییاپ  رد  دنچره  شتموکح - ياههیاپ  ماکحتـسا  مکاح و  هب  ندناسر  ورین  يو و  ياهراک  رد  مکاح 
ملظ و راهظا  لتق و  هک  یمدرم  نتـشک  رد  هک  یناسک  تسا ؛ گرزب  نایلاو  بانم  بیان  دراد و  تیالو  وا  رب  هک  تسا  یـسک  یلاو  وا  سپ 

. دنراد تیالو  دناهدرک ، داسف 
سپ دهد . هراجا  يرگید  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  میداد - حیـضوت  رتشیپ  دوخ  کلمیام  دوخ و  ةراجا  رد  هچنآ  ربانب  هراجا - يانعم  یلو 

مکاح و یلو  «. 1  » تسا دوخ  کلمیام  دوخ و  رما  رادراـیتخا  ّیلو و  نداد  هراـجا  زا  شیپ  وا  اریز  تسا ؛ دراد  راـیتخا  رد  هچنآ  کـلام  وا 
. دریگ رایتخا  رد  ار  مدرم  یتسرپرس  ددرگ و  نانآ  ياهراک  رادهدهع  هکنآ  زا  سپ  رگم  تسین  مدرم  روما  رادرایتخا  کلام و  یلاو ،

هک حیحـص - ةراجا  تروص  هب  یلداع ، دنورهـش  ای  هاشداپ  اـی  نمؤم  اـی  رفاـک  هب  ار  شراـیتخا  تحت  دارفا  اـی  کـلمیام  اـی  دوخ  سکره  و 
. تسا لالح  زین ]  ] شدمآرد شراک و  تسا و  لالح  شاهراجا  سپ  دهد ، هراجا  میداد - حیضوت 

، یناگرزاب يرادـباسح ، یگدنـسیون ، دـننام  دـنهد ، شزومآ  نارگید  هب  ای  دـنریگارف  ناگدـنب  هک  ار  یتعنـص  هنوگره  اهتعنـص ؛ ریـسفت 
هب ناشعفانم  رد  مدرم  هک  ییاهرازبا  نتخاس  حوریب ، ماسجا  ِیـشاقن  یگدـنزود ، ییوشساـبل ، یگدـنفاب ، ییاـنب ، يزاـس ، نیز  يرگرز ،
راک شزومآ و  نتخاس و  سپ  دـنباییم . تسد  ناشياهزاین  هب  اهنآ  ۀلیـسو  هب  تسا و  راوتـسا  اهنآ  هب  ناشياهراک  دـنراد و  زاین  اهنآ 

هتفرگ راک  هب  هانگ  داسف و  تهج  رد  یهاگ  رازبا  نآ  تعنـص و  نآ  دنچ  ره  تسا . لالح  نارگید  دوخ و  يارب  اهنآ  رد  اهنآ و  اب  ندرک 
هب داسف  تاهج  زا  یکی  رد  هک  یگدنـسیون  دننام  درادن ؛ یلاکـشا  نآ  شزومآ  نتخاس و  سپ  دـنکیم ، کمک  لطاب  قح و  هب  دوشیم و 
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دراک و  نینچمه  تسا و  متس  روج و  نایلاو  ِنایلاو  هب  کمک  تیوقت  نآ  دیآیم و  راک 
______________________________

م. دناهداد - لامتحا  ناگرزب  زا  یخرب  هک  هنوگنآ  دشاب ، یفاضا  یلیال » هنال   » رد ال »  » ةژاو هک  تسا  نیاربانب  همجرت  نیا  (. 1)
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راک کمک  رازبا و  دوشیم و  هدافتـسا  اهنآ  زا  داسف  حالـص و  تاهج  رد  هک  ینوگانوگ  ياهرازبا  زا  نآ  دننام  نامک و  هزین و  ریـشمش و 
يو يارب  هک  یسک  يارب  نآ  رد  نآ و  اب  ندرک  راک  نآ و  رب  نتفرگ  دزم  نآ و  نتخومآ  شزومآ و  رد  تسین  یلاکـشا  سپ  تسا . ود  ره 

هاـنگ و مّلعتم ، ملاـع و  رب  و  تسا . مارح  مدرم  ۀـمه  رب  روآناـیز ، داـسف و  تاـهج  رد  نآ  نتفرگ  راـک  هب  و  مدرم . ۀـمه  زا  تسا  دـنمدوس 
ار نآ  هک  تسا  یسک  رب  نآ  هانگ  رزو و  انامه  دراد و  يرترب  مدرم  یگدنز ]  ] يرادیاپ ماود و  تحلـصم و  عفانم و  هک  ارچ  تسین ؛ يرزو 
زا ضحم  داسف  تسا و  مارح  تهج  ره  زا  هک  هدرک  مارح  ار  یتعنـص  اهنت  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دریگیم ؛ راک  هب  مارح  داسف و  تاهج  رد 

مارح و ياهیندیـشون  نتخاـس  زا  تسا  نآ  هیبش  هچنآ  تب و  بیلـص و  وهل و  تلآ  ره  جنرطـش و  ین و  دوع و  دـننام  دـیآیم ؛ دـیدپ  نآ 
نآ و اب  ندرک  راک  يریگارف و  شزومآ و  سپ  دشابن . یتحلـصم  دوس و  چـیه  نآ  زا  نآ و  رد  دزیخ و  ضحم  داسف  نآ  رد  نآ و  زا  هچنآ 

عیانص تهج  رد  یهاگ  هک  دشاب  یتعنص  هکنآ  رگم  تسا . مارح  تاکرح ، ياههنوگ  مامت  زا  نآ  رد  تافرـصت  ۀمه  نآ و  رب  نتفرگ  دزم 
رد هک  یتحلصم  لیلد  هب  دیاش  سپ  دوشیم . فرصم  هتفرگ و  راک  هب  ناهانگ  زا  یکی  تهج  رد  زین  یهاگ  دنچ  ره  دیآیم ، راک  هب  رگید 

مارح دریگیم ، راک  هب  ار  نآ  داسف  قح و  ان  تاهج  رد  هک  یـسک  رب  و  دـشاب . لـالح  نآ  اـب  ندرک  راـک  شزومآ و  يریگارف و  تسا ، نآ 
. دمآرد بسک  ياههار  یمامت  رد  نانآ  شزومآ  ناگدنب و  یگدنز  تایرورض  ندروآ  تسد  هب  تهج  نایب  حرش  تسا  نیا  تسا .

لاوما  قافنا  هنیزه و  تاهج 
: تسا تهج  راهچ  تسیب و  ِلالح ، بحتسم ، بجاو و  زا  لاوما  ندرک ] هنیزه  تخادرپ /[  تاهج  مامت 

تهج جنپ  تسا ؛ مزال  وا  رب  نید  يارب  تهج  هس  تسا ؛ مزال  وا  رب  هک  یناسک  يارب  تهج  جـنپ  تسوا ؛ دوخ  صوصخم  نآ  تهج  تفه 
. تسا مزال  يو  رب  فورصم  کین و  ياهراک  رد  تهج  راهچ  تسا و  مزال  وا  رب  نارگید  هب  یکین  طابترا و  هب  طوبرم  نآ 

جاودزا و كاـشوپ و  یندیـشون و  كاروـخ و  زا : تسا  تراـبع  تسا ، مزـال  شدوـخ  صخـش  يارب  ندرک  هنیزه  اـهنآ  رد  هـک  یتاـهج 
هب هک  ییاهزیچ  ریاس  نآ و  يرادهگن  ای  لمح  ای  لیاسو  ریمعت  ترجا  دـننام  دزادرپیم ؛ زاین  دروم  دراوم  رد  هک  ییاهترجا  راکتمدـخ و 

. دنکیم هدافتسا  نآ  زا  شتاجایتحا  رد  هک  يرازبا  هناخ و  دننام  دراد ؛ زاین  اهنآ 
وا رب  شاهدرب  رسمه و  ردام و  ردپ و  دنزرف و  هقفن ]  ] سپ تسا : مزال  وا  صخش  رب  هک  یناسک  رب  هقفن  تسا  بجاو  هک  ياهناگجنپ  هوجو 

. يرگناوت یتسدگنت و  لاح  رد  تسا - مزال 
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نامز رد  داهج  بجاو و  جح  تسا و  بجاو  نآ  تخادرپ  لاس  ره  رد  هک  یبجاو  تاکز  تسا : بجاو  نید  هوجو  زا  هک  ياهناگهس  هوجو 
. بسانم

دازآ یکین و  هقدص و  هار  رد  ندیشخب  نانمؤم و  هب  یکین  ناشیوخ و  هب  یکین  قوف و  ام  هب  یکین  بحتسم : کین  هوجو  زا  هناگجنپ  هوجو 
. ناگدرب ندرک 

. تسا بجاو  لاس ، رد  نامهیم  زا  ییاریذپ  نداد و  ضرق  هیراع و  یهدب و  تخادرپ  هناگراهچ : هوجو 
تسا  لالح  ناسنا  يارب  شندروخ  هچنآ 

دننام تسا ؛ تابوبح  اههناد و  مامت  اهنآ  زا  یکی  تساور : لالح و  ناسنا  يارب  شندروخ  دیوریم ، نیمز  زا  هچنآ  زا  یندروخ  هنوگ  هس 
نیمأت ار  ناسنا  ندب  ياذغ  توق و  هک  ياهناد  ره  نآ . ریغ  دـجنک و  ياههنوگ  تابوبح و  عاونا  زا  نآ  ریغ  دوخن و  جـنرب و  وج و  مدـنگ و 
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. يراچان لاح  رد  رگم  تسا  مارح  شندروخ  دشاب ، روآنایز  ناسنا  ندب  يارب  هک  يزیچ  ره  تسا و  لالح  شندروخ  دنک ،
سپ دراد ، عفن  دوس و  يو  يارب  دـنکیم و  نیمأت  ار  ناسنا  ياذـغ  توق  هک  تساههویم  ماـسقا  ۀـمه  دـیوریم ، نیمز  زا  هچنآ  زا  مود  عون 

. تسا مارح  شندروخ  تسا ، روآنایز  ناسنا  يارب  شندروخ  هچنآ  تسا و  لالح  شندروخ 
يارب دـنمدوس  یکاروخ و  ياهیفیـص  اهيزبس و  یمامت  زا  دـنایوریم  نیمز  هک  يزیچ  ره  ناـهایگ و  اـهيزبس و  ماـسقا  ۀـمه  موس ، عون 
دننام هدنـشک و  ِیمـس  ياهيزبس  ریظن  تسا ، ناسنا  نایز  هب  شندروخ  هک  ییاهیفیـص  اهيزبس و  و  تسا . لالح  شندروخ  سپ  ناسنا ،

. تسا مارح  شندروخ  سپ  هدنشک  مس  عاونا  زا  نآ  ریغ  هرهزرخ و 
تسا  لالح  شندروخ  تاناویح  ياهتشوگ  زا  هچنآ 

ياراد ِتشوگ  لالح  ناگدـنرپ  لاگنچ و  شین و  نودـب  ناویح  ره  تشوگ و  لالح  یـشحو  تاناویح  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  تشوگ 
. درادن لاکشا  خلم  هنوگره  ندروخ  تسا و  مارح  شندروخ  درادن  نادگنس  هک  ياهدنرپ  ره  تسا و  لالح  شندروخ  سپ  نادگنس ،

تسا  زیاج  شندروخ  هک  ییاهمخت  و 
مارح شندروخ  دشاب ، ناسکی  شیوس  ود  هک  یمخت  ره  تسا و  لالح  شندروخ  سپ  دشاب ، هتـشاد  قرف  مه  اب  شیوس  ود  هک  یمخت  ره 

. تسا
اهیهام  عاونا  زا  تسا  لالح  شندروخ  هک  ییایرد  ياهدیص 

. تسا مارح  شندروخ  درادن ، کلوپ  هچنآ  تسا و  لالح  شندروخ  دراد ، کلوپ  هچنآ 
نآ  عاونا  مامت  زا  لالح  ياهیندیشون 

مارح زین ]  ] نآ كدنا  دزاس ، نوگرگد  ار  لقع  شرایسب  هچنآره  درادن و  لاکشا  شندیشون  دنکن ، نوگرگد  ار  لقع  شرایسب  هچنآ  سپ 
. تسا

لالح  كاشوپ 
هدش حبذ  تسوپ  ندیشوپ  تسا ، لالح  شتشوگ  هک  یناویح  ره  درادن و  لاکشا  نآ  رد  ندناوخ  زامن  شندیشوپ و  دنایور ، نیمز  هچ  ره 

كرک  رپ و  وم و  مشپ و  دنچ  ره  درادن ، لاکشا  شکرک  وم و  مشپ و  و 
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. درادن لاکشا  نآ  رد  ندناوخ  زامن  نآ و  ندیشوپ  سپ  دشاب ، هدش  حبذ  رادرم  ریغ  ای  رادرم  زا  نآ 
نودب ناهایگ  زا  رگم  تسین  زیاج  نآ  رب  ندرک  هدجس  ندناوخ و  زامن  كاشوپ ، ای  یندیـشون  كاروخ و  رد  تسا  ناسنا  ياذغ  هچ  ره  و 

. يراچان لاح  رد  رگم  تسین  زیاج  نآ  رب  ندناوخ  زامن  دش ، هتشر  هک  یتقو  سپ  دوش ، هتفاب  هتشر و  هکنآ  زا  شیپ  نیمز  ةویم 
تیکلام و هار  زا  یکیدزن  ثرا ، ریغ  هار  زا  ندرک  یکیدزن  ثرا ، هار  زا  ندرک  یکیدزن  تسا : تهج  راهچ  نانز ، اب  لالح  ندرک  یکیدزن 
: تسا هجو  شش  تسا ، زیاج  يرازگتمدخ  تیکلام و  هار  زا  هچنآ  و  دنک . لالح  وا  يارب  هک  یسک  فرط  زا  ندرک  لالح  هار  زا  یکیدزن 

يارب هچنآ  تسا و  لالح  تاهج  اهنیا  سپ  هراجا . کلم  هیراع و  کلم  شـشخب و  کلم  ثاریم و  کلم  دیرخ و  کلم  تمینغ و  کلم 
بجاو و هوجو  زا  تسا  زیاـج  نآ  رد  ینوگرگد  فرـصت و  هچنآ  تسا و  زیاـج  نآ ، لـالح  تاـهج  رد  نآ  قاـفنا  ندرک و  هنیزه  ناـسنا 

. بحتسم
کی زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رباـج  نب  لیعامـسا  ( 17 - ) 31800 - 584

ار ام  دـنوادخ  قیقحت  هب  سپ  تسا ، هدـمآ  مدرم  یگدـنز  لیاسو  تایرورـض و  رکذ  ةراـبرد  نآرق  رد  هچنآ  دومرف ...« : ینـالوط  ثیدـح 
 ... تاقدـص تهج  یناگرزاب و  تهج  هراـجا و  تهج  یناداـبآ و  نارمع و  تهج  هراـشا ، تهج  تسا : تهج  جـنپ  زا  نآ  هک  درک  هاـگآ 

: دومرف هک  تسا ، نآرق  رد  دنوادخ  نخس  ینادابآ  تهج 
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. تساوخ امش  زا  ار  نآ  ینادابآ  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا  ار  امش  وا 
تابوبح و زا  دیآیم - تسد  هب  نیمز  زا  هچنآ  ۀلیـسو  هب  ات  تسا  هداد  روتـسد  مدرم  هب  ار  نیمز  ینادابآ  هک  درک  هاگآ  ار  ام  دنوادخ  سپ 

ددرگ »....  مدرم  یناگدنز  ببس  هداد - رارق  مدرم  تشیعم  يارب  دنوادخ  هچنآ  نآ ، هیبش  اههویم و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 18 - ) 31801 - 585

مدرم یناگدنز  ياههیاپ  هچ  ره  زا  نآ ، ریغ  یندیشون و  یندروخ و  زا  تسا ؛ لالح  زیچ  ره  شورف ،] دیرخ و   ] لالح ياهشورف  دیرخ و  »
زیاج ششورف  دیرخ و  تسا ، یهن  دروم  مارح و  شلصا  هچنآ  تسا و  تحلصم  هب  حابم و  ناشیا  رب  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  راوتـسا  نآ  رب 

تسین ».
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 19 - ) 31802 - 586

یناگرزاب و يرادباسح و  یگدنسیون و  لثم  دنزومآیم ، اهتعنـص  ياههنوگ  زا  ناگدنب  هچنآره  دنک - تمحر  ار  وت  يادخ  هک - نادب  »
زاین اهنآ  هب  مدرم  هک  یتالآ  رازبا و  عاونا  نتخاـس  حوریب و  ماـسجا  ِیـشاقن  یـسدنهم و  ییاـنب و  اهتعنـص و  ریاـس  یکـشزپ و  موجن و 

هچنآ  زا  دنراد -
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؛ تسا لالح  اهنآ  ۀمه  رب  نتفرگ  دزم  ندرک و  راک  شزومآ و  سپ  تسا - دمآرد  بسک  یناگدنز و  ياههیاپ  يراوتسا  ببس  دنمدوس و 
- مارح تاهج  رد  سپـس  تسا و  هدـش  هداد  رارق  لالح  يارب  هچنآ  نتخاس  لثم  دـنوش . هتفرگ  راک  هب  هانگ  تاهج  رد  زین  یهاگ  دـنچ  ره 
شزومآ و نآ - عفانم  لیلد - هب  و  نآ . هب  هیبش  حدـق  هساک و  دـننام  دوشیم ؛ فرـصم  هاـنگ - رگید  تاـهج  نارگمتـس و  هب  کـمک  لـثم 

مارح تسا - هداد  روتسد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دربیم - راک  هب  حالص  قح و  ياههار  ریغ  رد  ار  نآ  هک  یسک  رب  تسا و  زیاج  نآ  نتخاس 
هسینک و اـسیلک و  نتخاـس  شلیاـسو و  نتخاـس  اـنغ و  دـننام  دـشاب ؛ یهن  دروـم  مارح و  تعنـص  هکنآ  رگم  رگید . تاـهج  رد  هن  تـسا ،
هدـننک و تسم  بارـش و  نتخاس  نآ و  دـننام  دوع و  فد و  نتخاس  لثم  و  یناحور - ناویح و  لثم  حور - اـب  ِدوجوم  یـشاقن  هناخـشتآ و 

«. تسادخ زا  قیفوت  تسین و  زیاج  تسا و  مارح  نآ  شزومآ  نتخاس و  سپ  درادن ، ار  یلالح  راک  چیه  یگتسیاش  هک  یلیاسو 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رگید  ياج  رد  ( 20 - ) 31803 - 587

نآ رب  ناشياهراک  ياـههیاپ  تسا و  مدرم  تحلـصم  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  نادـب  هچنآره  دـنک - تمحر  ار  وت  دـنوادخ  هک - نادـب  »
ۀمه سپ  نتفرگ ، راک  هب  ندش و  کلام  جاودزا و  یندیشوپ و  یندیشون و  یندروخ و  زا  نیزگیاج - نودب  ِتحلـصم  تاهج  زا  راوتـسا -

. تسا لالح  نآ  ۀیراع  ششخب و  شورف و  دیرخ و  اهنیا 
هتفرگ رارق  یهن  دروم  داسف ، تهج  يارب  يرادهگن  جاودزا و  ندیشوپ و  ندیـشون و  ندروخ و  تهج  زا  تسا و  یهابت  نآ  رد  هچنآره  و 

سپ نآ ، هب  هیبش  بارـش و  ناگدنرد و  تشوگ  شحاوف و  اهیتشز و  یمامت  يراوخابر و  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  دننام  تسا ؛
دنکیم ». هابت  ار  یناسنا  شقن  دناسریم و  نایز  مسج  هب  تسا و  مارح 

: تسا هدمآ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  رد  ( 21 - ) 31804 - 588
دنک ». شتآ  دراو  ار  وا  اجک  زا  درادن  كاب  زین ]  ] دنوادخ دروآ ، تسد  هب  لام  یهار  هچ  زا  هک  دشاب  هتشادن  كاب  سکره  رذوبا ! يا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دنکیم  تیاور  لیضف  نب  دمحم  ( 22 - ) 31805 - 589 « 1»
تسا ». تراجت  نآ  دنک ، زاغآ  نآ  اب  ار  شايزور  بلط ]  ] ناسنا هک  زیچ  ره  »

______________________________

. دشن تفای  یسوط  خیش  یلامالا  باتک  رد  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهشرافس  رد  ترابع  نیا  (. 1)
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حالـصا ندرک ] کلا  اـب   ] ار درآ  نم  دیـسرپیم : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  يدرم  مدینـش  : » دـیوگیم لاـضف  نبا  ( 23 - ) 31806 - 590
شورف دـیرخ و  هک  يزیچ  ره  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسین ! اور  راـک  نیا  دـنیوگیم  مدرم  مشورفیم و  منکیم و 

درادن ». یلاکشا  دشاب ، هتشاد  ادخ  زا  ياورپ  ناسنا  هک  یماگنه  دوشیم ،
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  اّشو  ( 24 - ) 31807 - 591

تسوا ». بسک  راک و  رد  ناسنا  ةراچ  هار  »
دنوادخ یتسار  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 25 - ) 31808 - 592

دراد ». تسود  ار  نیما  ِلغاش  ناسنا 
دراد ». تسود  ار  لغاش  نمؤم  یلاعت ، دنوادخ  یتسار  هب  : » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

ور يراک  چـیه  هب  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  یـصخش  ( 26 - ) 31809 - 593
! مروآیمن تسد  هب  یفاک  دمآرد  مسریمن و  فده  هب  موشیمن و ] ّقفوم   ] راک نآ  رد  هکنیا  رگم  مروآیمن ،

! یغابد تفگ : درم  نآ  هدب ! همادا  ار  نامه  سپ  يداد ، ماجنا  تسرد  رابکی  هک  ار  يراک  رگنب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هدب »! همادا  ار  یغابد  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دازآ هدرب  هقدص و  چیه  دنوادخ  دروآ ، تسد  هب  یمارح  لام  سکره  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ثیدح  رد 
یقاب شگرم  زا  سپ  لام  نآ  زا  هچنآره  دسیونیم و  هانگ  شیارب  اهنیا  شاداپ  دادعت  هب  دریذپیمن و  يو  زا  ار  ياهرمع  جـح و  ندرک و 

تبحم و رد  دنک ، اهر  ار  نآ  دنوادخ  میب  زا  دروآ و  تسد  هب  یمارح  لام  دناوتب  سکره  و  دوب . دهاوخ  شتآ  يوس  هب  يو  ۀشوت  دـنامب ،
دنربب ». تشهب  هب  ار  وا  دوشیم  هداد  روتسد  دوب و  دهاوخ  دنوادخ  ینابرهم 

. دراد تبسانم  ام  ثحب  عوضوم  اب  هک  رگنب  زین  ار  باب  نآ  ثیداحا  ریاس  و  « 1»
شدوـخ حیحـص ]  ] هار رد  زج  يرواـین و  تسد  هب  لـالح  هار  زا  زج  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تلاـم  قـح  و  تشذـگ ...« : تباـث  ثیدـح  رد  و 

«2 .« » ینکن فرصم 
«3 .« » دشاب كاپ  شدمآرد  بسک  هار  هک  تسا  یسک  نمؤم  : » تشذگ مدآ  ثیدح  رد 

هدـنیآ ياهباب  زا  يرایـسب  هدـنیآ و  باب  ثیداحا  رد  تشذـگ و  ثحب  نیا  اب  بساـنم  يزور ، بلط  ياـهباب  زا  باب 3  ثیداـحا  رد  و 
. دمآ دهاوخ  دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم 

______________________________

ثیدح 4. جح ، بوجو  ياهباب  زا  باب 10  (. 1)
ثیدح 1. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 56  (. 2)

ثیدح 42. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 64  (. 3)
337 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لالح لام  اب  نآ  طالتخا  مکح  نآ و  قافنا  هقدص و  زاوج  مدع  هدش و  هدیرخ  مارح  بسک  اب  هچنآ  ندوبن  لالح  باب 2 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
و دینک ! قافنا  میدروآ ، نوریب  امش  يارب  نیمز  زا  هچنآ  زا  ناتياهدمآرد و  بوخ  كاپ و  ياهششخب  زا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
زاینیب و دنوادخ  دینادب  و  دیریگیمن . ار  نآ  یشوپمشچ ، نودب  لیم و  اب  زین  دوخ  هکنآ  لاح  دینیزگن و  رب  ار  كاپان  دیلپ و  قافنا ، يارب 

. تسا هدوتس 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


يزینک ای  هعرزم  يدزد ، ای  ینزهار  لوپ  اب  یـصخش  : » تشون مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 31810 - 594 « 1»
؟ تسا لالح  يو  رب  هدیرخ ، يدزد  ینزهار و  لوپ  اب  هک  يزینک  نآ  اب  یکیدزن  هعرزم و  نآ  تالوصحم  ایآ  درخیم .

: دومرف موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تسین ». زیاج  زین ]  ] شندرب راک  هب  تسین و  يریخ  تسا ، مارح  شاهشیر  لصا و  هک  يزیچ  رد 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  لیعامسا  ( 2 - ) 31811 - 595
تیلوؤسم تسا و  لالح  يو  يارب  نآ  اب  شزیمآ  دهد ، رارق  شرسمه  ۀیرهم  ای  درخب  يزینک  نآ  اب  دنک و  تقرـس  مهرد  رازه  يدرم  رگا  »

تسوا ». رب  لام  نآ 
راکهانگ وا  و  : » تسا هدش  هدوزفا  هلمج  نیا  نایاپ  رد  تسا و  هدمآ  هتشذگ  ثیدح  ریظن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تسا ».
رگا یتح  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف نامثع - ياهشـشخب  ندـنادرگزاب  دروم  رد  هغالبلا - جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 3 - ) 31812 - 596

رد اریز  منادرگیم ؛ زاب  ار  اهنآ  هدـیدرگ ، بحاصت  نازینک  هدـش و  جاودزا  نانز  اب  اـهنآ  ۀلیـسو  هب  هک  مباـیب  یلاـح  رد  ار  اـهلام ]  ] نآ
تسا ». رتگنت  رتتخس و  وا  رب  ملظ  دهد ، رارق  انگنت  رد  ار  وا  تلادع  سکره  تسا و  شمارآ  شرتسگ و  تلادع 

______________________________

.267 هرقب 2 / (. 1)
 339 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دینیزگن ، رب  قافنا  يارب  ار  كاپان  دیلپ و  و  هیآ : نیا  ریسفت  رد  ( 4 - ) 31813 - 597
نانآ دنوادخ  سپ  دندادیم ؛ هقدص  اهنآ  زا  دنتشاد و  رایتخا  رد  تیلهاج  نامز  يابر  زا  یلاوما  هک  دش  لزان  ییاههورگ  ةرابرد  هیآ  نیا  »

دنهد ». هقدص  لالح  كاپ و  لام  زا  داد  روتسد  تشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ار 
کی زا  یـشخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  اّذـح  هدـیبع  وبا  ( 5 - ) 31814 - 598

: دومرف ثیدح 
تسین و هتفریذپ  يو  زا  دنک ، قافنا  نآ  زا  رگا  اریز  دروآیم ؛ تسد  هب  یلام  مارح  هار  زا  هک  یسک  درادن ، او  نیسحت  یتفگش و  هب  ار  وت  »

دوب ». دهاوخ  شتآ  يوس  هب  يو  ۀشوت  دراذگ ، یقاب  هچنآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رباج  ( 6 - ) 31815 - 599

(. درک تنعل  . ) دنک تنعل  ار  شلوپ  ةدنروخ  هدنشورف و  یقاس و  هدنرشفا و  هدنشون و  بارش و  دنوادخ  »
یلام نآ  شورف  زا  دوب و  متراجت  بارش  هک  مدوب  یسک  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  يدرگنابایب  برع 

؟ تسا دنمدوس  نم  لاح  هب  ایآ  منک ، فرصم  ادخ  تعاطا  هار  رد  ار  لام  نیا  رگا  مدروآ . تسد  هب 
شزرا دـنوادخ  دزن  ياهشپ  لاب  ةزادـن  هب ا  ینک  فرـصم  داهج  جـح و  هار  رد  ار  نآ  رگا  یتح ] : ] دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دریذپیمن »! ار  هزیکاپ  زج  دنوادخ  اریز  درادن ؛
، جح بوجو  ياهباب  زا  باب 10  دکوم و  بحتـسم  یلام  قوقح  ياهباب  زا  باب 30  تالغ و  تاکز  ياـهباب  زا  باب 4  ثیداحا  رد 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تشذگ  یبلاطم 
دنک ». فرصم  قحان  رد  دروآ و  تسد  هب  لالح  ریغ  هار  زا  ار  یلام  هک  تسا  یسک  لیخب  یتسار  هب  : » تشذگ یلعالا  دبع  ثیدح  رد  و 
نانآ زا  دننک ، فرـصم  دنوادخ  ياهروتـسد  هار  رد  دنریگب و  ار  دـنوادخ  یهن  دروم  لاوما  رگا  و  : » تشذـگ لیعامـسا  ثیدـح  رد  و  « 1»

«2 .« » دننک قافنا  قح  هار  رد  دنروآ و  تسد  هب  قح  هار  زا  ار ] لام   ] هکنیا ات  دریذپیمن ،
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. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  نیشیپ ، باب  ثیداحا  رد  و 
هدرب جح و  هار  رد  ار  نارگمتس  زا  هدمآ  تسد  هب  لام  زا  یشخب  هک  یـسک  : » دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیدح  ثیدح  رد  و 

«3 .« » دهدیمن یشاداپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، قافنا  یکین  ندرک و  دازآ 
: دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامیلس  نب  هللادبع  ثیدح  رد  و 

تیاهدمآرد نیرتكاپ  زا  دیاب  ینکیم ، میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب  هک  ياهیده  و  اهشـشخب و ...  اههزیاج و  »
«4 .« » دشاب

______________________________

ثیدح 38. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 42  (. 1)
ثیدح 18. هدیدنسپ ، ياهراک  ماجنا  ياهباب  زا  باب 3  (. 2)

ثیدح 7. اوران ، اور و  بسک  ياهباب  زا  باب 39   328 / 22 (. 3)

ثیدح 1. اوران ، اور و  بسک  ياهباب  زا  باب 41   368 / 22 (. 4)
 341 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يزینک نآ  اب  ای  دـهد  رارق  ینز  هیرهم  ار  نآ  دـنک و  تقرـس  ار  یلام  سکره  : » تسا هدـمآ  مئاـعد  ثیدـح  رد  و  « 1  » رگنب ار  باب 42  و 
«2 .« » تسوا رب  شهانگ  لام و  تیلوؤسم  تسا و  لالح  شیارب  نآ  اب  شزیمآ  درخب ،

رمخ تهج  هب  لقن ، لمح و  يریگبآ و  نتشاک و  نمث و  شورف و  دیرخ و  تمرح  باب 3 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
رتگرزب ناشدوس  زا  ناشهانگ  تسا و  دـنمدوس  مدرم  يارب  تساهنآ و  رد  یگرزب  هاـنگ  وگب : دنـسرپیم . راـمق  بارـش و  ةراـبرد  وت  زا 

«3 . » تسا
، دـینک يرود  اهنآ  زا  سپ  دنتـسه ، ناطیـش  راک  زا  دـیلپ و  رامق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بارـش و  انامه  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا 

! دیوش راگتسر  هک  دشاب 
نایاپ امـش  ایآ  سپ  دراد ، ناتزاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  دنک و  داجیا  ینمـشد  هنیک و  امـش  نایم  رامق  بارـش و  اب  دهاوخیم  ناطیـش  انامه 

«4 « ؟ دیهدیمن
بارـش هب  ار  روگنا  مالغ  دـشورفب . روگنا  بآ  ای  روگنا  ات  تشاذـگ  شناتـسکات  رد  ار  شناـمالغ  زا  یکی  یـصخش  ( 1 - ) 31816 - 600

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ارجام  نیا  ةرابرد  تخورف . درک و  لیدبت 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسین ! هتسیاش  نآ  لوپ  »

. دروآ هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  بارش  کشم  ود  فیقث  ۀلیبق  زا  يدرم  بارش ، تمرح  زا  سپ  »
مارح زین ]  ] ار نآ  نمث  هتبلا  هدرک ، مارح  ار  بارـش  هک  یـسک  نآ  دومرف : دنتخیر و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. تسا هدرک 
دهد ». هقدص  ار  نآ  نمث  هک  تسا  نیا  هتخورف  مالغ  هچنآ  اب  راک  نیرترب  نامگیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

بآ دراشفب و  ار  شیاهروگنا  داد  روتـسد  شمالغ  هب  یـصخش  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  بویا  وبا  ( 2 - ) 31817 - 601
. دروآ شبحاص  دزن  ار  نآ  نمث  هاگنآ  تخورف . درک و  لیدبت  بارش  هب  ار  اهنآ  مالغ  دشورفب . ار  اهنآ 

دهدب ». هقدص  ار  نآ  نمث  هک  تسا  نیا  نم  دزن  راک  نیرتبوبحم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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______________________________

.408 / 22 (. 1)
ثیدح 1. ناگدرب ، جاودزا  باب 32  (. 2)

.219 هرقب 2 / (. 3)
.91 - 90 هدئام 5 / (. 4)

 343 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! تسا مارح  بارش  : » دومرف ترضح  نآ  دروآ . هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  یبارش  کشم  يرادمیمت  ( 3 - ) 31818 - 602

؟ موش دنمهرهب  نآ  نمث  زا  مشورفن و  ار  نآ  ایآ  تفگ : میمت 
هدرک مارح  ناشیا  رب  دنوادخ  هک  دنفـسوگ  واگ و  ياههیپ  يوس  هب  نانآ  دنک ! تنعل  ار  دوهی  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یتسار هب  دندیرخ . یکاروخ  داوم  نآ  نمث  اب  دنتخورف و  ار  نآ  هاگنآ  دـندرک ، لیدـبت  نغور  هب  بوذ و  ار  اهنآ  دـندروآ و  يور  دوب -
تسا »! مارح  زین ]  ] نآ نمث  تسا و  مارح  بارش 

: دنکیم تیاور  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  مالسلا - هیلع  نانمؤم  ریما  ( 4 - ) 31819 - 603
: دومرف درک و  یهن  بارش  ندناشون  بارش و  شورف ) و   ) دیرخ درن و  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  «و 

لمح هدننک و  لمح  نآ و  نمث  ةدنروخ  رادیرخ و  هدنـشورف و  یقاس و  هدنـشون و  هدـنزاس و  نآ و  ِتخرد ]  ] ةدـنناشن بارـش و  دـنوادخ 
درک ».) تنعل  ای   ) دنک تنعل  ار  شیوس  هب  هدش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1»
نیا ۀـمادا  تسا »...  هدـش  هتخاـس  شیارب  هک  یـسک  نآ و  ةدـنزاس  درک و  تنعل  ار  بارـش  هژیو  روـط  هب  دـنوادخ  تـسا و  مارح  بارـش  »

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ،
 ... تسا روگنا  زا  بارش  لصا  هک  نادب  تشون : نم  هب  ياهمان  رد  مردپ  : » دیوگیم قودص  موحرم  ( 5 - ) 31820 - 604

درک و مارح  ار  ياهدننک  تسم  یندیـشون  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک و  مارح  ار  بارـش  اهنت  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - و 
هدنزاس و نآ و  نمث  ةدنروخ  رادیرخ و  هدنـشورف و  شیوس و  هب  هدـش  لمح  هدـننک و  لمح  نابهگن و  نآ و  تخرد ]  ] ةدـنناشن بارش و 

درک ». تنعل  ار  شاهدنشون  هدنناشون و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 6 - ) 31821 - 605

لمح هدننک و  لمح  هدنشون و  و  یقاس ] هدنناشون /[  و  شیارب ] هدش  هتخاس  هدنزاس و  و   ] شیارب هدش  هدرشف  هدنرشفا و  بارش و  دنوادخ  »
درک ».) تنعل   ) دنک تنعل  ار  شیوس  هب  هدش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 7 - ) 31822 - 606
، هدنشون رادیرخ ، هدنشورف ، نآ ، نابهگن  نآ ، تخرد ]  ] ةدنناشن درک : تنعل  ار  هورگ ]  ] هد بارش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

نآ ». ةدنناشون  شیوس و  هب  هدش  لمح  هدننک ، لمح  هدنرشفا ، نآ ، نمث  ةدنروخ 
______________________________

. تسا هدمآ  زامن  تاقوا  ياهباب  زا  باب 45  رد  ثیدح  نیا  (. 1)
 345 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دنکیم تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  ( 8 - ) 31823 - 607
رادـیرخ و هدنـشورف و  و  شیارب ] هدـش  هتخاـس  هدـنزاس و   ] شیارب هدـش  هدرـشف  هدنرـشفا و  بارـش و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
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درک ». تنعل  ار  شیوس  هب  هدش  لمح  هدننک و  لمح  هدنشون و  نآ و  نمث  ةدنروخ  هدنناشون و 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 9 - ) 31824 - 608

ره هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک و  مارح  ار  بارـش  اهنت  یلاـعت - كراـبت و  دـنوادخ - دـنک - تمحر  ار  وت  دـنوادخ  هک - نادـب  »
بارـش سپ  درک ؛ تنعل  ار  نآ  رد  هدننک  فرـصت  هدنزاس و ...  هدنناشن و  بارـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  ار . يروآیتسم  ۀـباشون 

دنناگدش ». تنعل  شناگدنشون  تسا و  نوعلم  هباشون  تسا ، نوعلم 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ینایم  شخب 

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 10 - ) 31825 - 609
هدنشورف و  ار . يروآیتسم  ۀباشون  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک و  مارح  ار  بارـش  اهنت  یلاعت - كرابت و  دنوادخ  هک - نادب  »

درک ». تنعل  ار  شاهدنشون  هدنناشون و  نآ و  نمث  ةدنروخ  رادیرخ و  و 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 11 - ) 31826 - 610

، ندیـشون زا  شیپ  هک  دناشونیم  وا  هب  یتبرـش  اهمدژک  هایـس و  ياهرام  رهز  زا  تمایق  رد  یلاعت  دنوادخ  دشون ، بارـش  ایند  رد  سکره  »
لها يو ] نفعت  يوب  و   ] دشاپیم مه  زا  رادرم - دـننامه  شتـسوپو - تشوگ  ندیـشون  زا  سپ  دزیریم و  فرظ  رد  شاهرهچ  ياهتشوگ 

. دننکفا شتآ  رد  ار  وا  دوشیم  هداد  روتسد  هاگنآ  درازآیم ، ار  تمایق 
هدننک و لمح  رادیرخ و  هدنشورف و  و  شیارب ] هدش  هتخاس  هدنزاس و   ] شیارب هدش  هدرشف  هدنرشفا و  هدنناشون و  هدنشون و  هک  شاب  هاگآ 
زا ار  ياهرمع  جح و  هزور و  زامن و  چیه  دـنوادخ  تسا و  ناسکی  هانگ  ییاوسر و  گنن و  رد  نآ  نمث  ةدـنروخ  شیوس و  هب  هدـش  لمح 

 ... دناشونب خزود  كرچ ] دیدص /[  زا  یتبرش  ایند ، رد  بارش  ۀعرج  ره  ربارب  رد  هک  تسا  دنوادخ  قح  دنک و  هبوت  ات  دریذپیمن  نانآ 
هکنیا ات  دریذپیمن  ار  ياهزور  هرمع و  جح و  زامن و  چیه  بارـش ، ةدنزاس  نارگید و  يارب  نآ  رادیرخ  هدنـشورف و  زا  دنوادخ  هک  نادـب 

ددرگ »...  زاب  دنک و  هبوت  نآ  زا 
اب هزرابم  ياـهباب  زا  باب 11  زا  يددـعتم  ثیداحا  داـهج و  ياـهباب  زا  باب 77  ثیداحا  تاـساجن و  ياـهباب  زا  باب 7  ثیداـحا  رد 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 1  ثیداحا  سفن و 
یبلاطم اههباشون ، ياهباب  زا  بارـش  ندیـشون  تمرح  باب  هیرهم و  ياـهباب  زا  باـب 5  باوبا و  نیمه  زا  و 10  باب 7  ثیداـحا  رد  و 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم 
347 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وجبآ شورف  دیرخ و  تمرح  باب 4 

؟ تسیچ وجبآ  ةرابرد  ناترظن  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  رفعج  نب  نامیلس  ( 1 - ) 31827 - 611
[ روشک  ] هناخ تموکح و  رگا  هک  نامیلس ! يا  شاب ، هاگآ  شونن . ار  نآ  نامیلس ، يا  هتخانشان ! تسا  یبارش  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

متشکیم ». ار  شاهدنشورف  مدزیم و  هنایزات  ار  شاهدنشون  دوب ، نم  رایتخا  رد 
تسا یبارـش  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ . عاقف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  ( 2 - ) 31828 - 612

ار شاهدنـشون  متـشکیم و  ار  شاهدنـشورف  دوب ، نم  رایتخا  رد  تموکح  ای  روشک ]  ] هناخ رگا  نامیلـس ! يا  شونن ! ار  نآ  سپ  هتخانـشان !
مدزیم ». هنایزات 

خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  وجبآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ياهماـن  ۀلیـسو  هب  : » دـیوگیم اّـشو  ( 3 - ) 31829 - 613
: تشون
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. تسا راوخبارش  دننامه  دشونب ، ار  نآ  سک  ره  تسا و  بارش  نآ  تسا و  مارح 
متـشکیم و ار  شاهدنـشورف  دوـب ، نم  راـیتخا  رد  روـشک ]  ] هناـخ رگا  دوـمرف : نم  هب  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  : » هـک دـیوگیم  اّـشو  زین  و 

مدزیم ». هنایزات  ار  شاهدنشون 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناذاز  ( 4 - ) 31830 - 614

مدیچیمرب ». نآ  زا  ار  وجبآ - ینعی  بارش - نیا  متشاد ، طلست  ناناملسم  ياهرازاب  رب  نم  رگا  »
. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران  اور و  ياهدمآرد  باب 1  ثیداحا  تاساجن و  ياهباب  زا  باب 7  ثیداحا  رد 

. دمآ دهاوخ  دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  اههباشون  ياهباب  زا  باب 43  ثیداحا  رد  و 
349 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

روگنا بآ  شورف  تمرح  هیـسن و  روط  هب  اهنآ  شورف  تهارک  دزاـسیم و  رمخ  هک  یـسک  هب  اـمرخ  روگنا و  روگنا و  بآ  نتخورف  زاوج  باب 5 
دوشن ریخبت  نآ  موسود  دیآ و  شوج  هب  هک  یماگنه 

هب لیدـبت  ای  نتخپ  يارب  هک  ياهدیـشوجن  روگنا  بآ  لوپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 1 - ) 31830 - 615
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دوشیم ، هدیرخ  بارش 

درادن ». یلاکشا  یشورفب ، ار  نآ  ندوب  لالح  لاح  رد  بارش و  هب  ندش  لیدبت  زا  شیپ  هاگ  ره 
تیاهراک دنوادخ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  رمحا  بوقعی  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم ازعموبا  ( 2 - ) 31831 - 616
رادهدـهع مرگید  ردارب  هک  میراد  یغاـب  هعرزم و  دراذـگ . یقاـب  نم  نماد  رد  یمیتـی  كدوک  دُرم و  هک  متـشاد  يردارب  دـهد ! ناـماس  ار 

مهـس نم  دهدیم . هراجا  مدـنگ  لباقم  رد  ار  نیمز  دزاسیم و  بارـش  نآ  اب  هک  دـشورفیم  یـسک  هب  روگنا  بآ  يو  تسا . نآ  ياهراک 
؟ منک هچ  میتی  مهس  اب  یلو  مریگیمن  ار  مدوخ 

هراجا فصن  موس و  کی  مراهچ و  کی  هب  هکنآ  رگم  ریگن ، وا  زا  ار  مدـنگ  ربارب  رد  نیمز  ةراجا  زا  میتی  مهـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ریگب ». نآ  زا  ار  میتی  مهس  درادن ، یلاکشا  دزاسیم  بارش  نآ  اب  هک  یسک  هب  روگنا  بآ  شورف  یلو  دهد .

نآ اب  هک  یسک  هب  روگنا  بآ  شورف  ةرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم هعافر  ( 3 - ) 31832 - 617
دزاـسیم دـیلپ  بارـش  نآ  اـب  هک  یـسک  هب  ار  ناـميامرخ  اـم  رگم  تسا ؛ لـالح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش . لاؤس  دزاـسیم ، بارش 

میشورفیمن »؟
 351 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لاـس ره  مراد . روـگنا  تخرد  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـصخش  هـک  دـنکیم  تـیاور  سمهکوـبا  ( 4 - ) 31833 - 618
. مشورفیم ار  نآ  ندمآ  شوج  هب  زا  شیپ  مزیریم و  ییاههرمخ  رد  مراشفیم ، ار  نآ  ياهروگنا 

دوخ يامرخ  زین  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسین . لالح  نآ  شورف  دشوجب ، رگا  سپ  درادن . یلاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دزاسیم ». بارش  نآ  اب  مینادیم  هک  میشورفیم  یسک  هب  ار 

يروگنا تخرد  هک  یـصخش  ةرابرد  يو  زا  متـشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگیم هنیذا  نب  رمع  ( 5 - ) 31834 - 619
: دومرف ماما  تسا ؟ زیاج  دزاسیم ، هدننکتسم  ۀباشون  ای  بارش  نآ  اب  دنادیم  هک  یسک  هب  امرخ  روگنا و  شورف  ایآ  هک : مدیسرپ  دراد 

درادن ». یلاکشا  نآ  شورف  سپ  تخورف  دوب ، لالح  شندیماشآ  ندروخ و  هک  ینامز  رد  لالح و  تروص  هب  ار  نآ  انامه 
بآ شمـشک و  امرخ ، روگنا ، شورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 31835 - 620

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  دزاسیم ، بارش  نآ  زا  هک  یسک  هب  روگنا 
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دنک ». لیدبت  مارح  هب  ار  نآ  يرتشم  هک  درادن  وا  هب  یطبر  دشورفب و  لالح  تروص  هب  هاگ  ره  درادن ، لاکشا 
لاؤس دنکیم ، لیدبت  مارح  هب  ار  نآ  هک  یسک  هب  روگنا  بآ  شورف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  دمحم  ( 7 - ) 31836 - 621

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک .
دـنادرگ و رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دـنکیم ، لیدـبت  مارح  هب  وا  یـشورفیم و  لـالح  تروـص  هب  وـت  درادـن . لاکـشا  »

دنک ». شدوبان 
نم تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یـصخش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دـیوگیم یثراـح  هفیلخ  نب  دـیزی  ( 8 - ) 31837 - 622

. مراد روگنا  تخرد 
! شورفب روگنا  تروص  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! درخیم ار  نآ  زاسبارش  تفگ : درم  نآ 
. شورفب روگنا  بآ  تروص  هب  ار  نآ  نیاربانب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم بارش  هب  لیدبت  نم  کشم  نامه  رد  درخیم و  نم  زا  ار  روگنا  بآ  تفگ : درم  نآ 
شیوخ تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  سپ  تسا ، هدرک  لیدـبت  مارح  هب  ار  نآ  وا  ياهتخورف و  لـالح  تروص  هب  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

نمث تروص  نیا  رد  هک  راذگن ؛ یقاب  ندش  بارـش  نامز  ات  ار  شلوپ  دومرف : هاگنآ  درک ، توکـس  یتخل  مالـسلا  هیلع  ماما  دنادرگ . رود 
ینکیم ». تفایرد  ار  بارش 

لاؤس دزاسیم ، بارـش  نآ  اب  هک  یـسک  هب  روگنا  بآ  شورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یبلح  ( 9 - ) 31838 - 623
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش .

منیبیمن ». یلاکشا  زین  یلوا  ةرابرد  مراد و  تسود  رتشیب  ار  نیا  دزاسیم . هکرس  ای  دزپیم  ار  نآ  هک  شورفب  یسک  هب 
 353 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بارش هب  شلیدبت  روگنا و  بآ  شورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگیم رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 10 - ) 31839 - 624
هب ار  نآ  دنادیم  هک  دشورفب  یسک  هب  ار  شاهویم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نآ  لوپ  تفایرد  زا  شیپ  يرتشم ] ۀلیسو  هب  ]

دشورفب ». يدقن  تروص  هب  اهنت  دشاب ، روگنا  بآ  رگا  یلو  درادن . لاکشا  دنکیم ، لیدبت  مارح  بارش 
.« درمشیم دنسپان  هیسن  تروص  هب  ار  روگنا  بآ  شورف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم یثراح  هفیلخ  نب  دیزی  ( 11 - ) 31840 - 625

دنیآـشوخان ار  نآ  ياهیـسن  شورف  لـیلد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  حیـضوت  : » دـیامرفیم یـسوط  خیـش  موحرم 
تسین ». مارح  راک  نیا  دنچره  دشاب ، هدش  لیدبت  بارش  هب  هکنیا  زا  نمث  تفایرد  لاح  رد  تسین  نمیا  هک  دنادیم 

درادن ». لاکشا  دنکیم ، لیدبت  بارش  هب  ار  نآ  هک  یسک  هب  روگنا  بآ  شورف  و  : » دمآ دهاوخ  زا  یسیع  دنزرف  ثیدح  رد 
لاکـشا دزاسیم ، بارـش  نآ  اب  هک  یـسک  هب  روگنا  بآ  شورف  و  : » دـمآ دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  بوقعی  ثیدـح  رد  و  « 1»

«2 .« » ریگب نآ  زا  ار  میتی  مهس  درادن .

كوخ رمخ و  نمث  زا  بلط  تفایرد  باب 6 

بارـش و نم ، بلط  رادقم  هب  يو  مراکبلط . مهرد  يرادـقم  یـسک  زا  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هرارز  ( 1 - ) 31841 - 626
. دزادرپیم ار  نآ  دشورفیم و  كوخ 

ریگب »! ار  نآ  دومرف : ای  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا راکبلط  لوپ  يرگید  صخـش  زا  هک  مدیـسرپ  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 2 - ) 31842 - 627

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنک تفایرد  ار  شیوخ  بلط  لوپ  نآ  زا  راکبلط  ایآ  دشورفیم . كوخ  بارش و  راکبلط  ناگدید  لباقم  رد  راکهدب  صخش 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

ثیدح 3. هعرازم ، ياهباب  زا  باب 8  (. 1)
. تشذگ باب  نیمه  مّود  ثیدح  رد  ثیدح  نیا  ثیدح 6 ؛ هعرازم ، ياهباب  زا  باب 12  (. 2)

 355 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
كوخ بارـش و  يو  میتسه . راکبلط  یـصخش  زا  ام  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمعثخ  يایحی  نب  دـمحم  ( 3 - ) 31843 - 628

. دزادرپیم ار  ام  یهدب  دشورفیم و 
تسین ». وت  رب  يزیچ  نآ  هانگ  زا  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مهرد يرادـقم  ناملـسم ] ریغ   ] یّمذ صخـش  کـی  زا  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  روـصنم  نب  بوـقعی  ( 4 - ) 31844 - 629
؟ تسا لالح  نم  رب  نآ  نتفرگ  ایآ  دشورفیم . كوخ  بارش و  نم  ناگدید  ربارب  رد  وا  مراکبلط و 

دنکیم ». تخادرپ  وت  هب  ار  نآ  وا  یتسه و  راکبلط  وا  زا  مهرد  اهنت  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد راکهدب - تسا . راکبلط  مهرد  يرادـقم  يرگید  زا  یـصخش  : » تفگ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 31845 - 630

. دنکیم تخادرپ  وا  هب  دشورفیم و  كوخ  ای  بارش  راکبلط - ناگدید  ربارب 
.« تسا مارح  هدنشورف  يارب  لالح و  راکبلط  يارب  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا زیاج  اهنآ  نمث  نتفرگ  دوش ، ناملسم  دشورفب و  كوخ  رمخ و  رفاک  هچنانچ  باب 7 

ای بارـش  يرگید ) هب   ) یحیـسم درم  ود  زا  یکی  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج  نـب  یلع  ( 1 - ) 31846 - 631
. دنوشیم ناملسم  ود  ره  نآ ، نمث  تفایرد  زا  شیپ  هاگنآ  دشورفیم . هیسن  تروص  هب  كوخ 

؟ تسا لالح  شیارب  لوپ  نآ  مالسا ، زا  سپ  ایآ 
دنک ». تفایرد  ار  نآ  درادن  لاکشا  تسا و  راکبلط  نمث  وا  يارب  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا شیپ  دـشورفیم و  هیـسن  تروص  هب  كوخ  ای  بارـش  هک  یتشترز  صخـش  ةراـبرد  هدـنیآ - باـب  زا  مود  ثیدـح  سنوی - ثیدـح  رد 
: دمآ دهاوخ  دوشیم ، ناملسم  نآ  نمث  تفایرد 

تسوا ». ِلام  شیاهمهرد  »
357 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

كوخ و دروآ و  مالسا  هک  یسک  مکح  دراد و  رمخ  كوخ و  دروآ و  مالسا  هک  یسک  مکح  كوخ و  يوم  اب  بسک  مکح  كوخ و  شورف  تمرح  باب 8 
دنکیم توف  سپس  دراد و  رمخ 

هک یحیسم  صخش  : » دیسرپ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یخرب  ۀطـساو  اب  ریمع  یبا  نبا  ( 1 - ) 31847 - 632
؟ دزادرپب ار  شایهدب  دشورفب و  ار  شناکوخ  بارش و  دناوتیم  ایآ  دوشیم . ناملسم  دراد ، كوخ  يدادعت  بارش و  یهدب و  يرادقم 

هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هاگنآ دشورفیم ، يدیـسررس  ات  هیـسن  ار  كوخ  ای  بارـش  یتشترز  صخـش  : » دیـسرپ سنوی  زا  رارم  نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 31848 - 633
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. دوشیم ناملسم  نآ ، نمث  تفایرد  زا  شیپ 
. تسوا لام  شیاهمهرد  تفگ : سنوی 

اهكوخ بارش و  نآ  یهدب و  يرادقم  دوخ  زا  دریمیم و  هاگنآ  دوشیم و  ناملـسم  دراد ، كوخ  يدادعت  رمخ و  هک  يدرم  دیـسرپ : و 
. دراذگیم یقاب  ار 

رد شدوخ  و  دزادرپیم . ار  شایهدـب  دـشورفیم و  ار  شیاهكوخ  بارـش و  شناملـسم  ریغ  يایلوا  زا  یکی  ای  ناراکبلط  تفگ : سنوی 
درادن »! ار  اهنآ  نتشادهگن  نتخورف و  قح  تایح ، لاح 

! نک هعجارم  سپ  دنکیم ؛ تلالد  شیوم  زا  هدافتسا  مکح  كوخ و  شورف  تمرح  رب  یبلاطم  تاساجن ، ياهباب  زا  باب 11  ثیداحا  رد 
تلالد ثحب  نیا  رب  یبلاطم  زین  اـهیکاروخ  ياـهباب  زا  باب 2  نیـشیپ و  باب  اوراـن و  اور و  ياـهبسک  باوبا  زا  باب 6  ثیداـحا  رد  و 

. دنکیم

اههراکدب ياهترجا  تمرح  باب 9 

تسا ». مارح  دیلپ و  يراکش - گس  زج  گس - نمث  هیناز و  دزم  هک  نادب  و  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 1 - ) 31849 - 634
زا اههراکدب  ترجا  هک  تسا ، يرایسب  عاونا  دیلپ ] مارح و   ] تحس : » دمآ دهاوخ  هدنیآ  باب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رامع  ثیدح  رد 

تساهنآ ».
. دنکیم تلالد  اههراکدب  ترجا  يدیلپ  رب  هک  تسا  یبلاطم  نآ  رد  اریز  رگنب ؛ ار  هدنیآ  باب  ثیداحا  ریاس  و 

359 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عورشمان لام  عاونا  باب 10 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 1  » دنتسه مارح  دیلپ و  لام  ةدنروخ  رایسب  و  وت ] هب   ] نتسب غورد  يارب  هدنهدشوگ  رایسب  نانآ 

. دنهدیم ماجنا  هچنآ  تسا ، دب  رایسب  هچ  دنباتشیم ؛ مارح  دیلپ و  لام  ندروخ  زواجت و  هانگ و  رد  نانآ  زا  يرایسب  ینیبیم 
ماـجنا هچنآ  تسا  تشز  رایـسب  هچ  دـنرادیمنزاب ، مارح  دـیلپ و  ندروخ  هاـنگ و  نانخـس  زا  ار  ناـنآ  يدوهی  یحیـسم و  نادنمـشناد  ارچ 

«. 2  » دنهدیم
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ . تنایخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ناورم  نب  رامع  ( 1 - ) 31850 - 635
يرایسب عاونا  عورشمان  لام  تسا و  عورشمان  نآ  دننام  میتی و  لام  فرصت  تسا و  عورشمان  دوش و  تنایخ  ماما  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  نآ 

رد نتفرگ  هوشر  اما  و  نآ . تمرح  نتـسناد  زا  سپ  ابر  روآیتسم و  ياههباشون  بارـش و  نمث  اههراکدـب ، ترجا  تساـهنآ : زا  هک  تسا 
تسا ». شربمایپ  گرزب و  يادخ  هب  رفک  نآ  قیقحت  هب  تواضق ،

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ . تنایخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ناورم  نب  رامع  ( 2 - ) 31851 - 636
هک تسا  يرایسب  عاونا  عورشمان  لام  تسا و  عورشمان  میتی ، لام  فرصت  تسا و  عورـشمان  دوش و  تنایخ  ماما  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  نآ 

اههراکدب »....  ترجا  نایضاق و  ترجا  دیآیم و  تسد  هب  رگمتس  نارازگراک  ياهراک  زا  هچنآ  تسا : هلمج  نآ  زا 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  ( 3 - ) 31852 - 637

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


( نآ دننام   ) كانههبش عورشمان ، لام  فرصت  و  نآ ) دننام   ) كانههبش میتی ، لام  فرصت  دوش و  تنایخ  ماما  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  لولغ  »
تسا ».
______________________________

.42 هدئام 5 / (. 1)
.63 - 62 هدئام 5 / (. 2)

 361 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب هک  تسا  يزیچ  ره  لولغ  دومرف : مدرک . لاؤس  لولغ  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] يو زا  : » دیوگیم هعامـس  ( 4 - ) 31853 - 638

هدننک تماجح  دمآرد  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، يرایسب  عاونا  عورشمان  لام  تسا و  نآ  دننام  میتی و  لام  فرصت  دوش و  تنایخ  ماما 
تسا ». دنوادخ  هب  رفک  تواضق ، رد  هوشر  یلو  بارش ؛ نمث  هیناز و  ترجا  و 

: دومرف مالسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] هک دنکیم  تیاور  هعامس  ( 5 - ) 31854 - 639
بارش ». نمث  هیناز و  ترجا  رگتماجح و  دمآرد  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يرایسب  عاونا  عورشمان  لام  »

نآ ترثک  لیلد  هب  تسین ؛ ضراعت  رد  میدروآ ، رتشیپ  هک  ياهتـشذگ  رابخا  اب  تسا و  ردان  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم یـسوط  خیـش  موحرم 
نآ زا  يرود  هورکم و  یلو  تسین  مارح  دـنچره  رگتماجح  دـمآرد  هک  میتفگ  رتشیپ  هکنآ  رب  هوالع  ثیدـح . نیا  ندوب  رداـن  راـبخا و 

تسا ». هتسیاش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  ( 6 - ) 31855 - 640

یلو بارـش ؛ نمث  هیناز و  ترجا  دـنک ، طرـش  هک  یماگنه  رگتماجح  دـمآرد  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يرایـسب  عاونا  عورـشمان  لام  »
تسا ». گرزب  يادخ  هب  رفک  نآ  يرواد ، رد  هوشر 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  یشایع  ریسفت  رد 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

361 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
، ثیدح نیا  ۀمادا  هیناز و »...  ترجا  و  ناهانگ ) بسک   ) رگتماجح دمآرد  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یناوارف  ياههنوگ  عورـشمان  لام  »

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه 
يدایز عاونا  عورـشمان  لام  انامه  : » هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا ، هدـمآ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 7 - ) 31856 - 641

تسا ». دنوادخ  هب  يزرورفک  نآ  يرواد ، رد  هوشر  یلو  دراد ؛
، تسا عورـشمان  هیناز  نز  ترجا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هک تسا  هدمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 8 - ) 31857 - 642

عورشمان رادرم  ياهب  تسا و  عورشمان  وگشیپ  ترجا  تسا ، عورـشمان  بارـش  نمث  تسا ، عورـشمان  يراکـش - گس  زا  ریغ  گس - ياهب 
تسا ». گرزب  دنوادخ  هب  ندیزرو  رفک  نآ  سپ  يرواد ، رد  هوشر  یلو  تسا ؛

تسا ». عورشمان  هدنناوخ ] ناوخزاوآ /[  نز  درم و  ترجا  هک  هدش  تیاور  و  : » تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ( 9 - ) 31858 - 643
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هتابن  نب  غبصا  ( 10 - ) 31859 - 644

وا  ) زا ار  دوخ  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دراد ، هاگن  رود  لاح ، ضرع  يارب  عوجر  باـبرا  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  يرادـمامز  مکاـح و  ره  »
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تسا ». كرشم  يو  دریگب ، هوشر  رگا  تسا و  راکتنایخ  دریگب ، ياهیده  رگا  دناشوپیم و  شیاهزاین  زا  و )
 363 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 11 - ) 31860 - 645
ریگلاف ». ترجا  يرواد و  رد  هوشر  راکانز و  نز  ۀیرهم  و  كوخ )  ) بارش نمث  گس و  ياهب  رادرم و  ياهب  عورشمان ، لام  »
. تسا هدماین  نآ  رد  بارش » نمث   » ۀلمج میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تسا و  هدش  شرازگ  نوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 12 - ) 31861 - 646
ترجا لیک ، ترجا  وگـشیپ ، ترجا  رگتماجح ، دـمآرد  راکانز ، نز  ۀـیرهم  روتـس ، ندرک  روراـب  ياـهب  رادرم ، ياـهب  عورـشمان : لاـم  زا  »

هن دریگب  یترجا  دوخ  لمع  تباـب  هک   ] دـنک نزو  هناـمیپ و  ار  نآ  وزارت  بحاـص  هناـمیپ و  بحاـص  دوخ  هکنیا  رگم  وزارت  و  « 1  » نوطرف
ياهب ندـش - یغابد  زا  شیپ  رادرم - تسوپ  ناگدـنرد و  تسوپ  نومیم و  ياهب  درن ، ياـهب  جنرطـش ، ياـهب  وزارت .] هناـمیپ و  دوخ  تباـب 
ترجا كوخ و  نمث  سانـشهفایق و  ترجا  نابنادـنز و  ترجا  دـنکیمن ، يرای  ار  وت  شاداپ  اب  زج  هک  یناـبهگن  نابـساپ و  ترجا  گـس ،

دزم و اب  زج  هک  نآرق  يراق  ترجا  دـسریمن ، نانآ  باسح  هب  شاداـپ  اـب  زج  هک  موق  ناـیم  سرباـسح  ترجا  رگوداـج ، ترجا  یـضاق و 
ۀیده نتفرگ  سپزاب  ةزیگنا  اب  هک  ياهیده  دوش ، هداد  يرمتـسم  نانآ  هب  لاملا  تیب  زا  هک  درادـن  لاکـشا  یلو  دـناوخیمن ، نآرق  ترجا ،
هچنآ و  دنوادخ : نخس  و  « 2  » نکم ناسحا  یـسک ] هب   ] نتفرگ رتشیب  ةزیگنا  اب  دنوادخ : نخـس  ریـسفت ]  ] تسا نیا  و  دوشیم . هداد  يرتهب 

شدوخ زا  شیب  ایند  ثاریم  زا  نآ  اب  هک  تسا  ياهیدـه  نآ  و  ددرگیمن . دایز  دـنوادخ  دزن  ددرگ ، نوزفا  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیهدیم  ابر 
لاملا تیب  زا  هک  یضاق  رگم  یـضاق - ترجا  درادن - لاکـشا  نآ  هب  فلع  ندرک  هیده  رن - ناویح  ۀفطن  يرواد ، رد  هوشر  دوشیم . بلط 

دنک ». تفایرد  يرمتسم  لاملا  تیب  زا  هک  یسک  رگم  وگ - ناذا  ترجا  و  دریگب - قوقح 
______________________________

تـسام تسد  هب  هچنآ  رد  نوطرف  : » تسا هدـمآ  لئاسولا  كردتـسم  یقرواپ  رد  میتفاین . ار  نوطرف »  » ةژاو يانعم  تغل  ياـهباتک  رد  (. 1)
هداد رارق  هدـنرب  يارب  هک  دـشاب  ياهزیاج  دوصقم  دـیاش  تساهنآ . ریغ  رتش و  يراوسبسا و  ۀـقباسم  يانعم  هب  طارف  تغل : ياـهباتکزا 
دراد لامتحا  تسا . هدـمآ  نآ  رـس  رب  ترجا  ةژاو  اریز  تسین ؛ راگزاس  ثیدـح  اب  لامتحا  نیا  یلو  . 69 لئاسولا 13 / كردتسم  دوشیم ؛

م. دشاب - یسراف  نوغرف  برعم  نوطرف 
.6 رثدم 74 / (. 2)

 365 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هحلط  نب  هللادبع  ( 13 - ) 31862 - 647

، نازاـسهربقم ترجا ] ، ] گـس ياـهب  وگـشیپ ، ترجا  راـکانز ، نز  ۀـیرهم  يرواد ، رد  هوشر  تسا : عورـشمان  لاـم  ندروـخ  زا  زیچ  تفه  »
نتفرگ ». ترجا  شاهدشمگ  ندرک  ادیپ  تباب  نیشنارحص  نیشنرداچ و  زا  نازاسهمّسجم و  ترجا ] ]

رد هوشر  نآ  دومرف : ماما  مدرک . لاؤس  عورـشمان  لام  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم دقرف  نب  دـیزی  ( 14 - ) 31863 - 648
تسا ». يرواد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوعسم و  نبا  زا  ( 15 - ) 31864 - 649
تسا ». يرواد  رد  هوشر  نآ  عورشمان ، لام  »

مارح لام  رایـسب  دـنوادخ : نخـس  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  ( 16 - ) 31865 - 650
: دومرف هک  تسا  هدمآ  دنروخیم ،

دریذپیم ». ار  شاهیده  هاگنآ  دنکیم و  هدروآرب  ار  شاینید  ردارب  زاین  هک  تسا  یسک  دوصقم ] » ]
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زا سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  بارـش  نمث  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ریـصبوبا  ( 17 - ) 31866 - 651
ار نآ  شورف  روتـسد  تسخن ]  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش . هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یبارـش  کشم  بارـش ، تمرح 

: داد ادن  ار  وا  رس  تشپ  زا  ترضح  نآ  تشادرب ، ماگ  شورف  يارب  هدننکهیده  هک  یتقو  یلو  دومرف  رداص 
نیمز يور  ار  نآ  داد  روتـسد  هاـگنآ  درک . مارح  زین ]  ] ار نآ  نمث  درک ، مارح  ار  شندیـشون  هـک  سک  نآ  بارـش ، کـشم  بحاـص  يا 

: دومرف دنتخیر و 
تسا ». عورشمان  لام  زا  يراکش ، ریغ  گس  ياهب  راکانز و  نز  ۀیرهم  بارش ، ياهب 

هیلع نیـسح  ماما  زا  مالـسلا - هیلع  داجـس  ماما  شردپ - زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يراصنا  نمحرلادـبع  نب  مساق  ( 18 - ) 31867 - 652
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا 

هاگنآ  درک . هیکت  نآ  هب  دومن و  تساوخرد  ار  شنامک  درک ، حتف  ار  ربیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  »
 367 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دوب هدومن  يراـی  ار  يو  نآ  اـب  دوب و  هدرک  تیاـنع  يو  هب  دـنوادخ  هک  ار  يزوریپ  دروآ و  ياـجب  ار  شیاـنث  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ 
گـس ياهب  زا  الط و  رتشگنا  زا  و  رن - ناویح  ۀفطن  ینعی  نایاپراهچ - دمآرد  زا  راکانز و  نز  ۀیرهم  زا  درک : یهن  زیچ  ُهن  زا  دش و  روآدای 
غـالا يور  رب  هک  يریرح  هچراـپ  زا  و  دـیوگیم : ثیدـح  نارگـشرازگ  زا  یکی  هبرعوـبا -  ) دـنتخادنایم راوسرتـش  ریز  هـک  یکـشت  زا  و 

هرقن و الط و  اب  الط  ۀلماعم  زا  ناگدنرد و  تشوگ  ندروخ  زا  دشیم و  هتفاب  ماش  رد  هک  یسابل  یـسق - سابل  ندیـشوپ  زا  و  دنتخادنایم )
ناگراتس ».] عاضوا  زا  ندرک  ییوگشیپ   ] ناگراتس رد  نتسیرگن  زا  دشاب و  ياهدوزفا  ناشنایم  هک  هرقن  اب 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاضف  نبا 
تسا ». رگتماجح  بسک  راکانز و  نز  ۀیرهم  گس و  ياهب  دمآرد ، نیرتدب  : » دومرف هلآ  هیلع و 

یبلاطم اهباب  نیمه  زا  باب 15  ثیداحا  زا  يرایسب  و  ثیدح 6 ) اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 14   ) مالسالا مئاعد  ثیدح  رد 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ 

تسا ». مارح  دیلپ و  هدنناوخ ، زینک  گس و  ياهب  : » دنکیم تلالد  هک  دمآ  دهاوخ  بوقعی  ثیدح  رد  و 
يزور يرواد  يارب  مکاح  زا  هک  هیرق  ود  نایم  رد  ِیـضاق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنکیم  تیاور  هک  نانـس  نبا  ثیدـح  رد  و 

«1 .«» تسا عورشمان  نآ ، : » دومرف ماما  دش . لاؤس  دریگیم ،

ناکما دنفـسوگ و  زا  هدش  ادج  ياههبند  هیپ و  شورف  مدع  يرتشم و  هب  مالعا  اب  ییانـشور  يارب  سجن  دماج  عیام و  نغور  شورف  زاوج  باب 11 
ییانشور زا  ةدافتسا 

. دریمیم لسع  ای  عیام  نغور  ای  دماج  نغور  رد  یشوم  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  متفگ  : » تفگ بهو  نب  هیواعم  ( 1 - ) 31868 - 653
يارب عیام  نغور  یلو  دوشیم ] هدروخ  هدـنامیقاب  و   ] دوشیم هتفرگ  شفارطا  شوم و  دـماج ، نغور  لـسع و  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دوشیم ». هدافتسا  ییانشور 
دنک ». هدافتسا  ییانشور  يارب  نآ  زا  ات  ینکیم  مالعا  رادیرخ  هب  یشورفیم و  ار  نآ  : » دومرف عیام  نغور  نیا  شورف  ةرابرد  و 

______________________________

ثیدح 4. تواضق ، ياهباب  زا  باب 15  (. 1)
 369 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک عیام  نغور  شورف  ةرابرد  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دننکیم  تیاور  نارگید  بهو و  نب  هیواعم  ( 2 - ) 31869 - 654

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دییامرفیم هچ  تسا ، هدرم  شوم  نآ  رد 
دنک »! هدافتسا  ییانشور  يارب  ات  نک  مالعا  رادیرخ  هب  شورفب و  ار  نآ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

، تسا هدرم  شوم  نآ  رد  هک  عیام  نغور  ای  دـماج  نغور  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 3 - ) 31870 - 655
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک ، لاؤس 

ییانـشور يارب  ار  نآ  تسا ، عیام  ناور و  رگا  دوشیم و  هدروخ  نآ  ةدنامیقاب  هتخیر و  رود  نآ  فارطا  شوم و  تسا ، دماج  نغور  رگا 
نک ». مالعا  نارادیرخ  هب  شورف  ماگنه  هدافتسا و 

ةرابرد مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  روضح  رد  شورفنغور  ِجرعا  دیعـس  : » دـیوگیم قلاخلادـبع  نب  لیعامـسا  ( 4 - ) 31871 - 656
؟ دنک هچ  اهنآ  اب  هک  درک  لاؤس  هدرم ، اهنآ  رد  شوم  هک  لسع  دماج و  نغور  عیام و  نغور 

- زین نغور  و  هن ! ندروخ  یلو  درخب ؛ ییانشور  يارب  ات  ینک  نایب  شیارب  هک  شورفب  یسک  هب  اهنت  ار  عیام  نغور  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دوشیم و هتـشادرب  نآ  ریز  فارطا و  ياـهنغور  دراد ، رارق  نآ  يـالاب  رد  شوم  تسا و  دـماج  رگا  تسا و  روـطنیمه  دـشاب - عیاـم  رگا 

تسا ». روطنیمه  زین  رادموم  لسع  تسین و  نآ  رد  یلاکشا  سپس 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 5 - ) 31872 - 657

رگا روخب و  ار  هدنامیقاب  زیرب و  رود  ار  شفارطا  ياهنغور  شوم و  تسا  دماج ، رگا  سپ  دریمب ، دـتفیب و  دـماج  نغور  رد  شوم  هاگره  »
تسا ». نآ  لثم  زین ]  ] عیام نغور  نک و  هدافتسا  ییانشور  يارب  روخن و  ار  نآ  تسا ، عیام 

نانمؤم ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعجلا  باـتک  رد  ( 6 - ) 31873 - 658
: دومرف دریمب - دتفیب و  نآ  رد  يرادهدنهج  نوخ  ناویح  هک  ینغور  عیام و  نغور  ةرابرد  مالسلا - هیلع 

ای درک  ادیپ  سامت  سابل  اب  هاگ  ره  دیوشب و  ار  شتـسد  دیاب  درک ، لصاح  سامت  نآ  اب  سک  ره  دـینک و  هدافتـسا  ییانـشور  يارب  نآ  زا  »
نآ اب  ار  شتسد  ای  هتخیر  نآ  هب  نغور  هک  ار  سابل  زا  یـشخب  دیاب  سپ  تخیر ، سابل  هب  نآ  زا  يرادقم  ای  درک  كاپ  سابل  اب  ار  شتـسد 

دیوشب »! ار  تمسق  نآ  اهنت  هدرک ، كاپ 
: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 31874 - 659

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هداتفا ، نآ  رد  شوم  هک  ینغور  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
نآ زا  هابت و  نآ  ماـمت  تسا ، عیاـم  رگا  دوشیم و  هدروخ  هدـنامیقاب  هتخیر و  رود  شفارطا  ياـهنغور  شوم و  تسا ، دـماج  نغور  رگا  »

دوشیم ». هدافتسا  ییانشور  يارب 
هیلع یلع  دـش . لاؤس  دـنریمیم ، اهنآ  رد  تاناویح  هک  عیام  نغور  و  ریـش ، لسع ، نغور ، ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  : » دومرف و 

: دومرف مالسلا 
دوشیم ». هدافتسا  ییانشور  يارب  نغور  نوتیز و  نغور  هتخیر و  ریش  دشاب ، عیام  رگا 

: دومرف درادن ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ره  كریجریج و  سگم و  برقع و  هایس و  کسوس  ةرابرد  و 
دنکیمن ». دساف  ار  نآ  دریمب ، اذغ  رد  رگا  »

دزاسب ». نوباص  نآ  اب  دناوتیم  دهاوخب ، رگا  : » دومرف عیام  نغور  ةرابرد  و 
 371 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 8 - ) 31875 - 660
درادن ». لاکشا  شندروخ  : » دومرف دریمب ، نآ  رد  « 1  » راوخکشجنگ برقع و  هایس و  کسوس  هک  ییاذغ  ةرابرد 

الاب و تمـسق  زا  دـشاب ، دـماج  دریمب و  نغور - رد  ای  عیام  نغور  رد  اـی  لـسع  رد  شروخ - رد  يرادهدـنهج  نوخ  ناویح  رگا  : » دومرف و 
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دوشیمن ». هتخورف  دوشیم و  هدافتسا  ییانشور  يارب  دوشیمن و  هدروخ  دشاب ، عیام  رگا  دوشیم و  هدروخ  هدنامیقاب  يرود و  نآ  نییاپ 
رد يرادهدنهج  نوخ  ناویح  هک  یعیام  نغور  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » تسا هدمآ  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 9 - ) 31876 - 661

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  دریمیم ، نآ 
دزاسب ». نوباص  نآ  اب  ات  دشورفیم  یسک  هب  صوصخ  هب  ار  عیام  نغور 

. تسین نآ  رد  صوصخ » هب   » هک توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  زین  يدنوار  رداون  رد  ثیدح  نیا 
لاح رد  ار  شنادنفـسوگ  ياههبند  هک  يراددنفـسوگ  صخـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم یطنزب  ( 10 - ) 31877 - 662

؟ دنک هدافتسا  دناوتیم  هدش  هدیرب  ياههبند  زا  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  دیربیم ، ناشندوب  هدنز 
دشورفیمن ». دروخیمن و  ار  اهنآ  یلو  دنکیم  هدافتسا  ییانشور  يارب  بوذ و  ار  اهنآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 31878 - 663
حبذ ناویح  دوشیمن و  هدروـخ  تسا و  رادرم  نآ  سپ  ددرگ ، ادـج  نآ  زا  ناوـیح ، ندـش  حـبذ  زا  شیپ  دوـش و  هدـیرب  ناوـیح  زا  هچنآ  »

دوشیم ». هدروخ  نآ  ةدنامیقاب  دسرب ، نآ  هیکذت  هب  رگا  ددرگیم و ،
: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ( 12 - ) 31879 - 664

سجن اذـغ  نآ  دریمن ، اذـغ  رد  يروآ و  نوریب  هدـنز  ار  نآ  دـتفیب و  اذـغ  رد  یناویح  رگا  : » دـنیوگیم مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ 
دوشیمن ». شورف ) و   ) دیرخ هدروخ و  دریمب ، رگا  دوشیم و  هدروخ  دوشیمن و 

: تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 13 - ) 31880 - 665
دنکیم ». مارح  زین ]  ] ار شیاهب  دنک ، مارح  ار  يزیچ  دنوادخ  هاگ  ره  یتسار  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دندروخ ». ار  شیاهب  دنتخورف و  ار  نآ  یلو  دیدرگ  مارح  نانآ  رب  اههیپ  دنک ، تنعل  ار  دوهی  دنوادخ  : » دومرف زین  و  ( 14 - ) 31881 - 666
، تسا نآ  رد  مدرم  تحلـصم  تاهج  زا  یتهج  زا  هچنآ  ره  و  : » تشذـگ لوقعلا  فحت  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  نیا  و 

«2 .« » تسا لالح  شندرب  راک  هب  شورف و  دیرخ و  اهنیا  ۀمه  سپ 
. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  هدنیآ  باب  ود  ثیداحا  رد  و 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  زین  اهیکاروخ  ياهباب  زا  باب 10 و 29  رد  و 
______________________________

م. دراد - هدنهج  نوخ  درص  نوچ  دشاب  كریجریج  يانعم  هب  رارص  نآ  حیحص  دیاش  (. 1)
ثیدح 16. اوران ، اور و  بسک  ياهباب  زا  باب 1   188 / 22 (. 2)

373 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

سجن بآ  اب  هدش  ریمخ  درآ  مکح  رادرم و  اب  طولخم  ةدش  حبذ  ناویح  شورف  مکح  رادرم و  شورف  تمرح  باب 12 

: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 31882 - 667
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »

تـالوضف شورف  زا  بارـش و  نمث  زا  رن و  ناوـیح  ۀـفطن  اـهتب و  كوـخ و  نوـخ و  رادرم و  شورف  زا  دازآ و  ياـهناسنا  شورف  زا  هـلآ 
تسا ». رادرم  اهنیا  دومرف : درک و  یهن  تاناویح 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  حوتفلاوبا  ریسفت  رد  ( 2 - ) 31883 - 668
دینکن »! هدافتسا  زین ]  ] رادرم بصع  تسوپ و  زا  یتح ] » ]
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: تسا هدمآ  راونالا  راحب  باتک  رد  ( 3 - ) 31884 - 669
هزاـجا ار  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ  زا  رادرم ، رد  ندـناوخ  زاـمن  شورف و  دـیرخ و  تمرح  »
هدـناوخ زامن  نآ  رد  یلو  دوشیم -) مرگ  و   ) دـچیپیم دوخ  هب  شیاـهسابل  يور  رب  ار  سجن  ساـبل  ناـسنا  هک  هنوگناـمه  دـناهدومرف -

دنکیمن ». كاپ  ار  رادرم  زا  يزیچ  رگید ، ياهراک  نتسش و  ندرک و  یغابد  و  دوشیمن .
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 4 - ) 31885 - 670

دروخیم ». ار  شیاهب  دشورفیم و  رادرم  ةدنرامش  لالح  هب  ار  نآ  دوش ، طولخم  يرادرم  هدش و  حبذ  ناویح  هاگره  »
: دیوگیم یبلح  ( 5 - ) 31886 - 671

اب اهنآ  یلو  دراذگیم  ادج  ار  رادرم  هدش و  حبذ  ناویح  هک  دش  لاؤس  يراددنفسوگ  واگ و  صخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ هچ  اهنآ  اب  دنوشیم ، طولخم  مه 

درادن »! یلاکشا  سپ  دروخیم . ار  شیاهب  دشورفیم و  رادرم  ةدنرامشلالح  هب 
: تسا هدمآ  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 6 - ) 31887 - 672

ای ناـپوچ  رب  ود  نآ  هدـش و  هدـیرب  رـس  يرگید  دنفـسوگ  هدـش و  هدـنک  يدنفـسوگ  تسوـپ  دـش : لاؤـس  مالــسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  »
. دسانشیمنزاب رادرم  زا  ار  هدش  حبذ  تسا و  هدش  هابتشا  شنابحاص 

زادنیب ». اهگس  دزن  ار  ود  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 375 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 31888 - 673
. دوشیم هتخاس  نیتسوپ  اهنآ  زا  طولخم و  مه  اب  رادرم  هدش و  حبذ  دنفسوگ  تسوپ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »

نکن و شورف  دیرخ و  ار  نآ  سپ  تسا ، رادرم  نآ  هک  یتسناد  رگا  ناوخن و  زامن  نآ  رد  يدیشوپ ، ار  اهنآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شورفب ». رخب و  یتسنادن ، رگا 

یبلاطم ثیدـح 16 ) اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 1   ) لوقعلا فحت  ثیدـح  تاساجن و  ياهباب  زا  باب 8 و 38  ثیداحا  رد 
. درکیم تلالد  ثحب  نیا  رب 

. دنکیم تلالد  رادرم  ياهب  تمرح  رب  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10  ثیداحا  زا  يرایسب  و 

تسا هداتفا  نآ  رد  شوم  هک  ینغور  شورف  باب 13 

: دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 31889 - 674
. مدرک لاؤس  تسا ، هدرم  شوم  نآ  رد  هک  ینغور  ةرمُخ  هرابرد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  »

شورفن ». زین ]  ] ناملسم هب  نکن و  یلامنغور  نآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نوریب ندرم  زا  شیپ  دـتفایم و  نغور  ةرمُخ  رد  هک  یـشوم  : » دیـسرپ مالـسلا  هـیلع  مظاـک  ماـما  زا  رفعج  نـب  یلع  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

؟ تخورف ناملسم  هب  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  دوشیم ، هدروآ 
«1 !« » نک یلامنغور  نآ  زا  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یهام تسوپ  زا  هدافتسا  زاوج  دوش و  حبذ  هک  هاگنآ  تشوگمارح  ناویح  تسوپ  شورف  زاوج  باب 14 
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: دیوگیم زاسنیز  دلخموبا  ( 1 - ) 31890 - 675
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنتسه ! هناخ  رانک  رد  رفن  ود  تفگ : دش و  دراو  بتعم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  »

. مشورفیم گنلپ  تسوپ  متسه و  زاسنیز  يدرم  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندش . لخاد  درم  ود  نآ  نک ! لخاد  ار  اهنآ 
؟ دناهدش یغابد  اهنآ  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

! يرآ تفگ : درم  نآ 
درادن ». یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

ثیدح 10. تاساجن ، ياهباب  زا  باب 12  (. 1)
 377 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیوگیم یبراحم  حیرذ  ( 2 - ) 31891 - 676
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دننیشنیم ، اهنآ  يور  رب  هک  یناگدنرد  تسوپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »

تسا ». هدش  هداد  هزاجا  اهنآ  رد  سپ  دینک ، یغابد  ار  اهنآ 
: دیوگیم جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 3 - ) 31892 - 677

لاؤس دشورفیم ، نم  هب  ندوب  حبذ  طرـش  هب  مرادن و  دامتعا  وا  هب  دایز  هک  یـسک  زا  نیتسوپ  ندـیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
؟ مشورفب ار  نآ  طرش  نیمه  هب  مناوتیم  زین  نم  ایآ  هک  مدرک 

تسا ». هدش  حبذ  نیا  هدش  هتفگ  نم  هب  ییوگب : هکنآ  رگم  شورفن  يرادن ، قوثو  ندوب  حبذ  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یهام تسوپ  زا  دوشیم ، هدیمان  نفس  هک  ار  ریشمش  هتسد  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگیم لقیـص  مساقلاوبا  ( 4 - ) 31893 - 678

: تشون خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ تشوگمارح  ام  رظن  زا  هکنیا  اب  تسا  زیاـج  نآ  اـب  ندرک  راـک  اـیآ  مزاـسیم . يزبآ ] ناویح  ]
درادن »! لاکشا 

. تشذگ ثیدح 8  تاساجن  ياهباب  زا  باب 8  رد  رتشیپ  ثیدح  نیا  ریظن 
: دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 31894 - 679

یغابد اهنآ و  تسوپ  نتخورف  ایآ  دـنریمیم . یـصخش  نارتش  دنفـسوگ و  واگ و  زا  یخرب  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  مردارب  زا  »
دناوخن ». زامن  نآ  رد  دیشوپ ، رگا  و  هن ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  اهنآ  ندیشوپ  ندرک و 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 31895 - 680
تسا ». ناگدنرد  تسوپ  ياهب  عورشمان ، لام  زا  »

ناگدنرد و تسوپ  نومیم و  ياهب  و  رادرم ...  ياهب  عورشمان ، لام  زا  : » تشذگ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تایرفعجلا  باتک  ثیدح  رد 
تسا ». رادرم  تسوپ 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 12  ثیداحا  رد  و  « 1»

نایاپراهچ هبرگ و  شورف  زاوج  انثتسا و  دراوم  زا  ریغ  اهگس  شورف  تمرح  باب 15 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیادم  حارج  ( 1 - ) 31896 - 681
تسا ». بارش  نمث  عورشمان ، لام  زا  »

. درک یهن  گس  ياهب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 
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______________________________

ثیدح 12. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10   214 / 22 (. 1)
 379 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عورـشمان گس  ياهب  و  دومرف ...« : یثیدح  نمـض  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یناساق  نب  یلع  ( 2 - ) 31897 - 682
تسا ».

رد عورشمان  تسا و  عورشمان  گس  ياهب  دومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم اشو  یلع  نب  نسح  ( 3 - ) 31898 - 683
تسا ». منهج  شتآ 

مالسلا هیلع  ماما  مدیـسرپ . يراکـش  ریغ  گس  ياهب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم يرماع  هللادبعوبا  ( 4 - ) 31899 - 684
درادن »! لاکشا  يراکش  ياهگس  یلو  تسا  عورشمان  دومرف :

: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ملسم و  نب  دمحم  ( 5 - ) 31900 - 685
درادن ». لاکشا  هبرگ  ياهب  تسا و  عورشمان  يراکشریغ  گس  ياهب  »

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  يراکش  گس  ياهب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ریصبوبا  ( 6 - ) 31901 - 686
تسا ». عورشمان  شیاهب  يراکش  ریغ  یلو  درادن  لاکشا  شیاهب 

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 7 - ) 31902 - 687
يراکش ». گس  رگم  تسا ، عورشمان  گس  ياهب  هیناز و  نز  ترجا  هک  نادب  «و 

: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 31903 - 688
درادن ». لاکشا  يراکش  گس  ياهب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  و  درک »! یهن  هدنزگ  گس  ياهب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

: تسا هدمآ  طوسبملا  باتک  رد  ( 9 - ) 31904 - 689
تسا ». روطنیمه  هناخ  گس  هلگ و  گس  هک  هدش  تیاور  تسا و  زیاج  يراکش  گس  شورف  »

 381 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: تسا هدمآ  یثیدح  نمض  رد  یلاوعلا  باتک  رد  ( 10 - ) 31905 - 690

يو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . هزاجا  تساوخرد  داتـسیا و  هناخ  نوریب  دـش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  لـیئربج  »
رد ناگتشرف  هورگ  ام  تفگ : لیئربج  تسا ؟ هدش  هچ  تفگ : دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشن . لخاد  لیئربج  یلو  داد  هزاجا 

! میوشیمن لخاد  دشاب ، ریوصت  گس و  نآ  رد  هک  ياهناخ 
درک مهاوخن  اهر  ار  یگـس  هنیدم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتفای . یگـس  اهقاتا  زا  یکی  رد  ناهگان  دندرک ، وجتـسج 

اهگس اب  هنوگچ  دش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـندرک . رارف  هنیدـم  يالاب  تمـسق  هب  اهگس  مشکب . ار  نآ  هکنآ  رگم 
؟ دیدومرف رداص  ار  اهنآ  نتشک  روتسد  امش  هک  یلاح  رد  مینک  راکش 

. دش لزان  یحو  دوشیم ، هدافتسا  اهنآ  زا  هک  ییاهگس  نتشادهگن  ةرابرد  ات  دش  تکاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ار اهنآ  يرادـهگن  درک و  انثتـسا  ار  هعرزم  ياهگس  هلگ و  ياهگس  يراکـش و  ياـهگس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگنآ 

داد ». هزاجا 
ره يراکـش و  گس  يرادـهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  یثیدـح  نمـض  رد  عفاروبا  ( 11 - ) 31906 - 691

«. داد هزاجا  ناناملسم  هب  ار  هعرزم  ناتسب و  هناخ و  گس  هلگ و  گس  لثم  تسا  عفن  نآ  رد  هک  یگس 
ياهب تمرح  رب  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10  زا  يددعتم  ثیداحا  باب 1 و  ثیدح 16  لوقعلا  فحت  ثیدح  رد 
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. تشذگ گس 
تسا ». عورشمان  يراکشریغ  گس  ياهب  : » تشذگ باب 10  ثیدح 8  رد  و 

«2 .« » تسا عورشمان  لام  زا  يراکش  ریغ  گس  ياهب  : » تشذگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ثیدح  رد  و  « 1»
«3 .« » تسا عورشمان  ناوخهزاوآ ، زینک  گس و  ياهب  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  میهاربا  ثیدح  رد  و 

«4 .« » تسا منهج  شتآ  رد  عورشمان  گس  ياهب  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اشو  ثیدح  رد  و 

نومیم شورف  زاوج  مدع  لیف و  ياهناوختسا  يراکش و  ناگدنرپ  گنلپ و  شورف  زاوج  باب 16 

؟ تسا زیاج  يراکش  ناگدنرپ  گنلپ و  تراجت  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم مساق  نب  صیع  ( 1 - ) 31907 - 692
يرآ »! دومرف : ماما 

______________________________

ثیدح 8. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10   213 / 22 (. 1)
ثیدح 17. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10   216 / 22 (. 2)

ثیدح 10. اوران ، اور و  ياهبسک  زا  باب 20   242 / 22 (. 3)

ثیدح 11. اوران ، اور و  ياهبسک  زا  باب 20   242 / 22 (. 4)
 383 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ اب  هک  لیف  ياهناوختسا  شورف  دیرخ و  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگیم دعـس  نب  دیمحلادبع  ( 2 - ) 31908 - 693
؟ تسا زیاج  دنزاسیم ، هناش 

تشاد ». نآ  زا  ییاههناش  ای  هناش  نم  ردپ  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 31909 - 694

؟ تسا زیاج  هدنرد  تاناویح  تسوپ  رب  ندش  راوس  نتخورف و  ایآ  مدیسرپ : مظاک  ماما  مردارب  زا  »
دوشن ». نآ  رب  هدجس  هک  یتقو  ات  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ناگنیزوب شورف  دیرخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمـسم  ( 4 - ) 31910 - 695
. درک یهن 

تلالد شندرب  راـک  هب  لـیف و  ياهناوختـسا  شورف  زاوج  رب  هک  تشذـگ  یبلاـطم  شیر ، رـس و  يوم  ياـهباب  زا  باب 17  ثیداـحا  رد 
. دنکیم

ناسنا ریغ  ناسنا و  عوفدم  شورف  مکح  باب 17 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  براضم  نب  دمحم  ( 1 - ) 31911 - 696
درادن ». لاکشا  عوفدم ، شورف  »

. تسا هدرک  لمح  رتش  دنفسوگ و  واگ و  زا  نایاپراهچ  عوفدم  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  لضفم  زا  نانس  نب  دمحم  شرازگ  هب  لضفم  دیحوت  رد  ( 2 - ) 31912 - 697

دنمـشزرا و ياـهزیچ  زا  ریگ ] تربع   ] ینکیم و هدـهاشم  گرزب  کـچوک و  تاـقولخم  رد  هک  اـهزاین  عاونا  زا  ریگ  تربـع  دـنپ و  سپ  »
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نیا اب  تسا . هدـش  عمج  نآ  رد  مه  اب  تساجن  یگیامورف و  هک  تسا  یتاعوفدـم  نیگرـس و  اهزیچ  نیرتشزرایب  نیرتتسپ و  شزرایب .
چیه هک  يروط  هب  دوشیمن ؛ نآ  نیزگیاج  زیچ  چیه  هک  تسا  یهاگیاج  ناهایگ ، اهيزبس و  اهتشک و  ۀـمه  هب  تبـسن  نآ  هاگیاج  لاح 

زا درامـشیم و  دیلپ  ار  اهنآ  ناسنا  هک  یتاعوفدم  نامه  دنکیمن . دشر  دوشیمن و  زبس  یناویح ، دوک  نیگرـس و  نودـب  ناهایگ  زا  کی 
ساسا  رب  اهزیچ  تیعقوم  هاگیاج و  هک  نادب  و  تسا . دونشخان  اهنآ  هب  ندش  کیدزن 

 385 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رازاب رد  هک  بسک  رازاب  رد  یـشزرامک  زیچ  اـسب  هچ  دنتـسه و  رازاـب  ود  رد  تواـفتم  تمیق  ود  ود ، نآ  هکلب  تسین  اـهنآ  يداـم  تمیق 

زا ایمیک ، ناگدنیوج  رگا  سپ  رامـشن . کچوک  یلومعم  رازاب  رد  نآ  كدـنا  ياهب  لیلد  هب  ار  يزیچ  رابتعا  سپ  تسا ؛ دنمـشزرا  شناد 
«. دوزفا دنهاوخ  نآ  تمیق  رب  دیرخ و  دنهاوخ  اهب  نیرتنارگ  هب  ار  نآ  دندرگ ، هاگآ  تسا  تاعوفدم  رد  هچنآ 

: دیوگیم نارهم  نب  هعامس  ( 3 - ) 31913 - 698
؟ دییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  مشورفیم ، تاعوفدم  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  یصخش  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  »

. تسا مارح  شیاهب  نآ و  نتخورف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  تاعوفدم ، نتخورف  دومرف : و 

تسا ». عورشمان  لام  زا  تاعوفدم  ياهب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعش  نب  بوقعی  ( 4 - ) 31914 - 699
. تسا هدرک  لمح  ناسنا  تاعوفدم  رب  ار  ثیدح  نیا  خیش  موحرم 

دزاسیم طبرب  زاس  بیلص و  هک  یسک  هب  بوچ  شورف  مکح  باب 18 

: دیوگیم هنیذا  نب  رمع  ( 1 - ) 31915 - 700
مالـسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دـشورفیم ، زاس  طبرب  هب  بوچ  هک  یـسک  ةراـبرد  نآ  رد  متـشون و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  ياهماـن  »

! درادن لاکشا  دومرف :
هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دشورفیم ، زاسبیلص  هب  بوچ  هک  یسک  ةرابرد  زین ] [و 

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 31916 - 701
تسین ». زیاج  بیلص  ةدنزاس  هب  درادن و  لاکشا  طبرب  ةدنزاس  هب  بوچ  شورف  »

زاسبیلص و هب  ار  زوت )  ) توت بوچ  تسا  زیاج  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ریرج  نب  ورمع  ( 3 - ) 31917 - 702
هن »! دومرف : ماما  مشورفب ؟ زاستب 
 387 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناـمهیم زا  هک  يزیچ  وا  دیـسر و  ناـمهیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  يزور  : » دـمآ دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  ثیدـح  رد 
نآ اب  ات  مشورفیم  راجن  هب  مروآیم و  نوریب  ار  شیاهریت  زا  یکی  موریم ، قاتا  فقـس  غارـس  هب  تفگ  دوخ  اب  تشادن . دـنک ، ییاریذـپ 

یلحم هب  تشادرب ، ار  شیاهسابل  زا  یکی  هاگنآ  دش . فرـصنم  رکف  نیا  زا  تعرـس ] هب   ] یلو منکیم ] ییاریذپ  نامهیم  زا  و   ] دزاسب تب 
. دروآ ياجب  زامن  تعکر  ود  تفر و 

هب دروآ و  میهاربا  ۀناخ  ِرد  هب  ار  نآ  یناسنا  لکـش  هب  تخیر و  میهاربا  سابل  رد  يرادقم  هسام  گنـس  زا  دـمآ و  ياهتـشرف  زامن ، زا  سپ 
سپ دـندوشگ ، یتـقو  دـنتفرگ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ةداوناـخ  ریگب ! ار  نآ  تسا ، میهاربا  ساـبل  نیا  تـفگ : يو  رـسمه 

«1  ....«» تسا هتفای  لیدبت  تّرذ  هب  هسام  هک  دندید  ناهگان 
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نآرق رد  یتح  انغ  تمرح  باب 19 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 2  » دنتسه لوئسم  اهنآ  زا  کی  ره  لد ، مشچ و  شوگ و  اریز  نکن ؛ يوریپ  يرادن  ملع  نادب  هچنآ  زا 

. میدیرفاین يزاب  هب  تساهنآ ، نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  ام  و 
زغم اـت  میبوکیم  لـطاب  رب  ار  قح  هکلب  میدوب  هدـنهدماجنا  رگا  میدـیزگیمرب ، یمرگرـس  دوخ  دزن  زا  میوـش ، مرگرـس  میتـساوخیم  رگا 

«. 3  » دینکیم فیصوت  هچنآ  رطاخ  هب  تسامش  رب  ياو  دوشیم و  دوبان  لطاب  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنکشب ، ار  شرس 
«. 4  » دینک يرود  لطاب  نخس  زا  دینک و  يرود  اهتب - زا  يدیلپ - زا 

، دـنوشیم ورهبور  ياهدوهیب  راـک  اـب  هک  یماـگنه  دـنهدیمن و  غورد  هب  یهاوگ  قحاـن و  هب  تداهـش  هک  ناـنآ  و  ناـمحر ... ] ناگدـنب  ]
«. 5  » دنرذگیم هناراوگرزب 

هب ار  ادخ  هار  دننک و  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] یهاگآ نودب  ات  دنرخیم  هدننکمرگرـس  راتفگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و 
«. 6  » تسا ياهدننکراوخ  باذع  ناشيارب  نانآ  دنریگیم . هرخسم 

يرود اهتب - زا  يدیلپ - زا  مدرک : لاؤس  ادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ماحـش  دیز  ( 1 - ) 31918 - 703
. دینک يرود  قحان  نخس  زا  دینک و 

______________________________

ثیدح 6. اهیکاروخ ، ياهباب  زا  باب 140  (. 1)
.36 ءارسا 17 / (. 2)

.16 - 18 ءایبنا 21 / (. 3)
.30 جح 22 / (. 4)

.72 ناقرف 25 / (. 5)
.6 نامقل 31 / (. 6)

 389 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسانغ ». روزلا ، لوق  تسا و  جنرطش  ناثوالا ، نم  سجرلا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  نوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 
تسانغ »! دوصقم ] : » ] دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  قوف  ۀیآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 2 - ) 31919 - 704

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دینک ! يرود  قحان  نخس  زا  و  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  یسرن  دیز  ( 3 - ) 31920 - 705
تسا »....  رازیب  اهنآ  ۀمه  زا  نمؤم  تسانغ و  دوصقم ] » ]

: دیوگیم یثیدح  نمض  رد  مزح  نب  رمع  نب  دمحم  ( 4 - ) 31921 - 706
. دینک يرود  قحان  نخس  زا  دینک ، يرود  انغ  زا  انغ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدش . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دراو  »

نم شدوصقم  هک  متـسناد  دـش و  گنت  نم  رب  سلجم  هکنیا  اـت  دـینک . يرود  دـینک ، يرود  اـنغ  زا  تفگیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
متسه ».

: دیوگیم یلعالا  دبع  ( 5 - ) 31922 - 707
. دینک يرود  لطاب  نخس  زا  دینک و  يرود  اهتب - زا  يدیلپ - زا  سپ  مدرک : لاؤس  هیآ  نیا  ریسفت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
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. تسانغ روزلا ، لوق  تسا و  جنرطش  ناثوالا ، نم  سجرلا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
:؟] تسیچ  ] ادخ نخس  نیا  ریسفت ] : ] متفگ

. دنرخیم هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و 
تسا ». نآ  زا  انغ  دومرف : ماما 

و و دینک . يرود  لطاب  نخس  زا  و  دنوادخ : نخـس  نیا  ریـسفت  ةرابرد  دوعـسم  نبا  سابع و  نبا  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 6 - ) 31923 - 708
، دنرخیم هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب 

تسانغ ». دوصقم  دنتفگ : هک  هدش  تیاور 
، روزلا لوق  تسا و  جنرطـش  ناـثوالا ، نم  سجرلا  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ماـشه  ( 7 - ) 31924 - 709

تسانغ ».
 391 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قداص ماما  زا  دنوشیمن ، رـضاح  لطاب  سلجم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  و  دنوادخ : نخـس  نیا  ریـسفت  رد  حابـصلا  وبا  ( 8 - ) 31925 - 710
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع 

تسانغ ». دوصقم ] » ]
: دش لاؤس  هیآ  نیا  ریسفت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 31926 - 711

، دـنوشیم وربور  ياهدوهیب  راک  اب  هاگ  ره  دـنباییمن و  روضح  لـطاب  سلاـجم ]  ] رد هک  دنتـسه  یناـسک  و  ناـمحر ... ] يادـخ  ناگدـنب  ]
. دنرذگیم هناراوگرزب 

تسا ». جنرطش  انغ و  نآ ، قیداصم  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ملسم  نب  دمحم  ( 10 - ) 31927 - 712

هک دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تسا . هداد  نآ  رب  شتآ  ةدـعو  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  انغ 
باذع ناشيا  رب  نانآ  دنریگیم ، هرخـسم  هب  ار  ادـخ  هار  دـننک و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  یهاگآ  نودـب  ار ] مدرم   ] ات دـنرخیم  هدوهیب  نخس 

تسا ». ياهدننکراوخ 
. تسا هدمآ  ثیدح  نیا  ریظن  زین  اضرلا  هقف  باتک  رد 

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 11 - ) 31928 - 713
دنوادخ و  تسانغ . اهادص  نیرتدب  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  هدرک  شتآ  هب  دیدهت  ار  نآ  دـنوادخ  اریز  زیهرپب ؛ انغ  زا  »

ات دنرخیم  هدوهیب  نخـس  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و  دیامرفیم : زین ]  ] تسانغ و نآ  و  دینک . يرود  لطاب  نخـس  زا  دـیامرفیم :
نخس و  تسا . ياهدننک  راوخ  باذع  ناشيارب  نانآ  دنریگیم . هرخـسم  هب  ار  ادخ  هار  دننک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  یهاگآ  نودب  ار ] مدرم  ]

تسانغ ». ریسفت  رد  هدوهیب ،
مدرم زا  یخرب  و  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  هک  تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 12 - ) 31929 - 714

 .... دننک هارمگ  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دنرخیم  هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک 
تسا ». هداد  شتآ  ةدعو  نآ  رب  دنوادخ  قیقحت  هب  تسانغ ؛ نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دش لاؤس  انغ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم اشو  ( 13 - ) 31930 - 715
: تسا دنوادخ  نخس  نیا ] قادصم   ] نآ دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دننک ». هارمگ  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دنرخیم  هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و 
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: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم دمحم  نب  نارهم  ( 14 - ) 31931 - 716

: دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  انغ 
دننک ». هارمگ  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم  نآ  اب   ] ات دنرخیم ، هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و 

: تسا هدمآ  دنرخیم ،...  هدوهیب  نخس  هک  یناسک  ادخ ... : نخس  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ( 15 - ) 31932 - 717
ماما زا  نآ  تسا و  نارگید  دوعسم و  نبا  سابع و  نبا  رظن  نیا  تسانغ و  هدوهیب  نخس  زا  دوصقم  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  نارـسفم  رتشیب  »

: دنیامرفیم هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب 
تسا ». نآ  قیداصم ]  ] زا انغ 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نوراه  نب  نسح  ( 16 - ) 31933 - 718
یناسک مدرم ، زا  یخرب  و  دیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  دـنکیمن و  تمحر ]  ] رظن نآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یـسلجم  انغ 

دننک ». هارمگ  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم  نآ  اب   ] ات دنرخیم  هدوهیب  نخس  هک  دنتسه 
اب  ] دـنوادخ هک  تسا  یـسلجم  انغ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 17 - ) 31934 - 719

دروآیم ». لابند  هب  یتسدگنت  دهدیم و  هجیتن  ییورود  انغ  تسادخ و  تاقولخم  نیرتدیلپ  انغ  درگنیمن و  شلها  هب  تمحر ]
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 18 - ) 31935 - 720

ناوخ ». زاوآ  و  دنکیمن ...  رظن  تمحر ] اب   ] نانآ هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  هورگ  جنپ  »
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 19 - ) 31936 - 721

، ناناوخ انغ  نازاون ، لبط  دنتفاین : دوخ  نایم  رد  ار  هورگ  راهچ  حبـص  ماگنه  دـش . دراو  باذـع  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  رب  بش  کی  رد  »
ياج هب  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  تسا و  هدش  شرازگ  زین  يرگید  ياهدنـس  اب  ثیدح  نیا  راوخابر . نافارـص  یکاروخ و  داوم  ِنارکتحم 

تسا ». هدمآ  ناگدننک  لیک  نازاون ، لبط 
زا نم  روضح  رد  : » دیوگیم صخـش  نآ  هک  دنکیم  تیاور  دربیم ، مان  ار  يو  هک  یـصخش  زا  ینیدم  نب  دـمحم  ( 20 - ) 31937 - 722

تسا ». هدینادرگ  يور  اهنآ  لها  زا  دنوادخ  هک  دیوشن  ییاههناخ  دراو  دومرف : ماما  دش . لاؤس  انغ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 395 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ماحش  دیز  ( 21 - ) 31938 - 723
ددرگیمن » نآ  دراو  هتشرف  دوشیمن و  تباجا  نآ  رد  اعد  تسین و  تبیصم  الب و  زا  نمیا  انغ  ۀناخ  »
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 22 - ) 31939 - 724

دهدیم ». هفوکش  لخن  هک  هنوگنامه  دنایوریم ، قافن  لد  رد  انغ  »
هک هنوگنامه  دنایوریم ، ییورود  لد  رد  انغ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 23 - ) 31940 - 725

دنایوریم ». يزبس  بآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هماسا  وبا  ( 24 - ) 31941 - 726

تسا ». قافن  ۀنال  انغ  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نوراه  نب  نسح  ( 25 - ) 31942 - 727

دراد ». یپ  رد  یتسدگنت  دراذگیم و  ياج  رب  قافن  انغ  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 26 - ) 31943 - 728
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تسانز ». اب  ناسنا  یطابترا  لپ  انغ  »
هزاـجا ار  اـنغ  امـش  دـیوگیم : مشاـه - نب  میهاربا  یـسابع - متفگ : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  : » دـیوگیم سنوی  ( 27 - ) 31944 - 729

هب يدرم  متفگ : يو  هب  دیـسرپ ، انغ  ةرابرد  نم  زا  متفگن . وا  هب  هنوگنیا  نم  دـیوگیم . غورد  قیدـنز  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیاهداد .
مه زا  لطاب  قح و  هک  یماگنه  درم ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک . لاؤس  انغ  ةرابرد  وا  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح 

؟ دوب دهاوخ  اجک  انغ  ددرگ ، ادج 
 397 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدرک ». يرواد  قح ] هب   ] قیقحت هب  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لطاب . اب  تفگ : درم  نآ 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  هلمج  نیا  اهنآ  زا  یکی  نایاپ  رد  تسا و  هدـش  شرازگ  نوگانوگ  ياهدنـس  اب  تواـفت  یکدـنا  اـب  ثیدـح  نیا 

: تسا هدش  هفاضا 
دوب ». هنوگنیا  وا  اب  نم  نخس  »

هب مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . لاؤس  انغ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 28 - ) 31945 - 730
: دومرف هدننکلاؤس 

: تفگ درم  نآ  ینیبیم ؟ اجک  رد  ار  انغ  دوشیم ، ادج  لطاب  قح و  نایم  هک  یماگنه  هراچیب ! يا  »
! تسا لطاب  هارمه  دنگوس ! ادخ  هب  موش ، تیادف 

تسا »! یفاک  تیارب  بلطم  نیمه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یلص مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  زاس  نیتسوپ  نامیلس  ( 29 - ) 31946 - 731

انغ تروص  هب  ار  نآرق  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ندـیرب  يرواد و  نتخورف  نید و  ندرمـش  کبـس  زا  نم  قـیقحت  هب  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا 
مکانمیب ». امش  رب  تسین ، ناتنیرترب  نید  رد  هک  یسک  نتشاد  مدقم  ندناوخ و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یملید  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ( 30 - ) 31947 - 732
! دوشیم راکشآ  الب  لوزن  نیمز و  رد  نتفر  ورف  نم ، تما  نایم  رد  »

؟ دوب دهاوخ  ینامز  هچ  رد  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : نارای 
ادخ هب  ددرگ . عیاش  راکشآ و  يراوخبارش  ناوخ و  هزاوآ  نانز  یقیـسوم و  تالآ  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هنیزوب و ناهاگحبـص  دـننکیم و  يرپس  ار  بش  يزاـب  لاـح  رد  ینیب و  دوخ  رورغ و  يداـش و  زا  تسمرـس  نم  تما  زا  یهورگ  دـنگوس 
ریرح ». ندیشوپ  يراوخابر و  يراوخبارش و  ناوخ و  هزاوآ  نانز  هب  نتخادرپ  مارح و  ندرمش  لالح  لیلد  هب  دنوشیم ، كوخ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هماما  وبا  ( 31 - ) 31948 - 733
ۀنیس هب  اپ  تشپ  اب  هتسویپ  هک  دزیگنایمرب  ناطیش  ود  شاهناش  ود  رب  دنوادخ  هکنآ  رگم  درکن  دنلب  انغ  تروص  هب  ار  شیادص  سکچیه  »

درادرب ». تسد  هکنیا  ات  دنبوکیم  وا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هللادبع  نبا  رباج  ( 32 - ) 31949 - 734

، درک طوبه  یتقو  دـناوخ و  انغ  دروخ ، تخرد  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یماگنه  دوب . ناوخ  دورـس  رگهحون و  ناوخانغ ، نیتسخن  سیلبا  »
درک ». هحون  تشهب ، ياهتمعن  يروآدای  لیلد  هب  دش  ناهنپ  نیمز  يور  یتقو  و  دناوخ . دورس 
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دنک دصق  ار  انغ  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  : » درک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 33 - ) 31950 - 735

؟ دنیشنب نآ  ياپ  و 
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هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يا : » دـیامرفیم تماـیق  زور  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ربـخ  رد  : » دـیوگیم باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 34 - ) 31951 - 736

دیناونشب ». يو  هب  ار  نم  رب  يانث  شیاتس و  سپ  تسا ، هدرک  ظفح  انغ  زا  ار  شنابز  شوگ و  سکره  نم ، ناگتشرف 
. مدرک لاؤس  لطاب ] نخس  روزلا /[  لوق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نامثع  نب  دامح  ( 35 - ) 31952 - 737

تسا ». ناوخزاوآ  هب  ناسنا  نتفگ  نیرفآ  نآ ، قیداصم ]  ] زا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 36 - ) 31953 - 738

تسا ». عورشمان  ناوخ ، زاوآ  درم  نز و  ترجا  هک  هدش  تیاور  »
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دنکیم  تیاور  دالخ  نب  رمعم  ( 37 - ) 31954 - 739

. مدمآ نوریب  لزنم  زا  یلع  نب  یسیع  نب  دواد  اب  رادید  يارب  متشاد ، نت  هب  نشخ  سابل  ود  هک  یلاح  رد  »
: متفگ يو  هب  مدرک . دروخرب  زینک  ود  هارمه  ینزریپ  هب  هار  نایم  رد  تشاد . تنوکس  نومیم  رئب  رد  دواد 

! تسین اهنآ  رادیرخ  وت  لاثما  یلو  يرآ ، داد : خساپ  نزریپ  یشورفیم ؟ ار  زینک  ود  نیا  ایآ  نزریپ ، يا 
؟ ارچ مدیسرپ :

هب يو  مدش . دراو  یـسیع  نب  دواد  رب  ات  متـشذگ  اجنآ  زا  تسا . ین  ةدـنزاون  يرگید  هدـنناوخ و  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  يارب  تفگ : نزریپ 
: تفگ شنارای  هب  يو  مدمآ ، نوریب  دواد  دزن  زا  هک  یماگنه  داد . ياج  مدوخ  هتسیاش ]  ] هاگیاج سلجم و  يالاب  رد  ارم  درک و  مارتحا  نم 

دنرادنپیم ». ۀعاطالا  بجاو  ار  يو  قارع  لها  هک  تسا  یسک  یسوم ، نب  یلع  وا  دیسانشیم ، ار  صخش  نیا  ایآ 
تنـس لـها  متفگ : ترـضح  هب  مدرک و  لاؤـس  اـنغ  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم یلعالادـبع  ( 38 - ) 31955 - 740

: دوش هتفگ  هک  تسا  هداد  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنرادنپیم 
! میتسرفیم دورد  امش  رب  دیتسرف ! دورد  ام  رب  دیتسرف ! دورد  ام  رب  ناتدزن ، میدمآ  ناتدزن ، میدمآ 

: دیامرفیم دنوادخ  دنیوگیم ، غورد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یمرگرـس دوخ  دزن  زا  میوش ، مرگرـس  میتساوخیم  رگا  میدـیرفاین . ندرک  يزاب  لاح  رد  تساهنآ ، ناـیم  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم  و 

دوشیم و دوبان  لطاب  ماگنه  نآ  رد  دنکـشب و  ار  شرـس  زغم  ات  میبوکیم  لطاب  رب  ار  قح  هکلب  میدوب . هدـنهد  ماـجنا  رگا  میدـیزگیمرب ،
! دینکیم فیصوت  هچنآ  رطاخ  هب  تسامش ، رب  ياو 

روضح سلجم  رد  هک  دوب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دـنکیم ! فیـصوت  هچنآ  زا  ینالف  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
تشادن ».

 401 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لاؤس انغ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم يو  دوب . فورعم  ذیبن  ندیـشون  انغ و  رد  دابع  یبا  نب  دمحم  ( 39 - ) 31956 - 741

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .
و دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ياهدنیـشن  ایآ  تسا . یمرگرـس  وهل و  لطاب و  قیداصم  زا  نآ  یلو  دـنراد ، یتبثم ]  ] رظن نآ  ةرابرد  زاجح  لها 

دنرذگیم ». هناراوگرزب  دنوشیم ، ورهبور  هدوهیب  راک  اب  هک  یماگنه 
تسین و زیاج  انغ  شورف  دـیرخ و  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 40 - ) 31957 - 742

تسا ». رفک  نآ  شزومآ  قافن و  نآ  هب  نداد  شوگ 
نازینک ندـیرخ  اـنغ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  نمـض  رد  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 41 - ) 31958 - 743
هزاجا ییارـسهحون  رد  زج  ار  اـنغ  ترـضح  نآ  و  تسا . عورـشمان  قیداـصم ]  ] زا هدـنناوخ  نازینک  ترجا  : » دومرف درک و  یهن  ناوخهزاوآ 
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هب داد  هزاجا  اهیسورع  رد  ناوراک و  يارب  ندناوخ  دورس  رد  ار  انغ  ترضح  نآ  زین  يرواین و  نابز  رب  یلطاب  نخس  هکنآ  طرش  هب  دادن ،
دنرواین ». نابز  رب  یلطاب  نخس  دنونشن و  ار  نآ  مرحمان  نادرم  هکنآ  طرش 

دیع رد  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  انغ  ةرابرد  مالسلا - امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 42 - ) 31959 - 744
دنزن ». رس  یهانگ  نآ  اب  هک  یتقو  ات  درادن  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  يداش  مسارم  نابرق و  رطف و 

هداد روتـسد  نآ  هب  هک  یتـقو  اـت  : » تسا نیا  نآ  یناـیاپ  شخب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، هدـمآ  زین  رفعج  نب  یلع  باـتک  رد  ثیدـح  نیا 
دوشن ».

: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 43 - ) 31960 - 745
منایانشآ زا  یکی  رب  متفر و  هنیدم  هب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةداز  يا  : » تفگ دمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  نایعیـش  زا  یکی  »

هب نآ  ةدـهاشم  زا  مدـید و  شاهناخ  رد  ار  وهل  تالآ  مامت  نامز  نیا  رد  مدـش . دراو  متخانـشیمن ، وهل  ياهراک  زا  کی  چـیه  هب  ار  وا  هک 
. مدوب هدشن  راچد  نآ  هب  نونکات  هک  مدش  راتفرگ  یتریح  تهب و 

! نک راتفر  یکین  هب  نانآ  اب  یتسه ، تناتسود  اب  یتقو  ات  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ راک  نیا  ةرابرد  ناترظن  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  يا  تفگ : درم  نآ 

درادن ». لاکشا  تسا ، نآ  دننام  یسورع و  مسارم  رد  هچنآ  یلو  تسا  مارح  راک  نیا  يارب  ینازینک  نداد  رارق  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم تلالد  انغ  تمرح  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  يرادازع ، ياهباب  باب 8  زا  يددعتم  ثیداحا  رد 

دارفا تـسد  رد  تورث  لاـم و  و   ] اـهتمینغ یماـگنه  تشذـگ ...« : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـیفنح  نـب  دـمحم  ثیدـح  رد 
، ناگدنیآ دـنزاونیم و  روبنط  یقیـسوم و  تالآ  دـنهدیم و  رارق  یگدـنناوخ  يارب  ار  ینازینک  و  ددرگیم ...  تسد  هب  تسد  يدودـعم ]

دیاب  ماگنه  نیا  رد  سپ  دننکیم ، تنعل  ار  تما  نیا  ناگتشذگ 
 403 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوب ». ناویح  هب  ناسنا  ندش  خسم  ای  نیمز  رد  نتفرورف  ای  خرس  ياهداب  رظتنم 
. تسا هدمآ  تاینغملا  تانیقلا »  » ياج هب  اهنت  تسا ؛ نآ  ریظن  بولقلا  داشرا  هلسرم  دیعس و  نب  ییحی  ثیدح  « 1»

«2 .« » رات نتخاون  انغ و  دننام  تسا ؛ دنسپان  درادیمزاب ، ادخ  دای  زا  هک  ییاهیمرگرس  : » تشذگ شمعا  ثیدح  رد  و 
ار نآ  دنزومآیم و  نآرق  ادخ  ریغ  يارب  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  تشذگ ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ثیدح  رد  و 

«3 .« » داب اهنآ  رب  نم  تما  زا  ادخ  تنعل  سپ  دنناوخیم ، انغ  نآرق  اب  دنهدیم و  رارق  نیگنهآ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  نآرق ، لیاضف  ياهباب  زا  باب 14  ثیداحا  رد  و 

«4 .« » دروآیم یتسدگنت  انغ  هب  نداد  شوگ  رایسبو  تشذگ ...« : نانمؤم  ریما  زا  دیعس  ثیدح  رد  و 
ندرب يارب  ار  دوخ  یصخش  هک  تسا  نیا  ریظن  هراجا  مارح  تاهج  و  تشذگ ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  ثیدح  رد  و 

بارش »....  اهطبرب و  اهین ، اهتب ، اهریوصت ، ندرب  ای  دهد ...  هراجا  تسا ، مارح  يو  رب  هک  يزیچ 
ره جنرطش و  اهین ، اهطبرب ، دننام  دزیخیم ؛ رب  نآ  زا  داسف  اهنت  تسا و  مارح  لک  هک  درک  مارح  ار  یتعنـص  دنوادخ  انامه  : » نخـس نیا  و 

«5 .« » رگید وهل  تلآ 
«6 «. » دوع فد و  نتخاس  انغ و  دننام  دشاب ؛ یهن  دروم  ای  مارح  تعنص  هکنآ  رگم  تشذگ ...« : يوضر  ثیدح  رد  و 

قداص ماما  زا  عیبر  یبا  ثیدح  رد  و  دـمآ . دـهاوخ  دـنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  باب 21 و 22  هدـنیآ و  باب  ثیداحا  رد  و 
«7 (!« » وشن نآ  کیدزن   ) دیهدن ماجنا  سپ  تسین  يریخ  انغ  رد  : » دمآ دهاوخ  نخس  نیا  مالسلا  هیلع 

 ... تسا نمشد  اهنآ  اب  دنوادخ  دننوعلم و  ادص  ود  : » دمآ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسالا  مئاعد  ثیدح  رد  و 
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«8 .« » انغ ییارسهحون و 
اهین و روبنط و  وهل و  تالآ  هکنیا  يارب  تخیگنارب و  نایناهج  يارب  یتمحر  ارم  دـنوادخ  اـنامه  : » دـمآ دـهاوخ  عیبر  یبا  ثیدـح  رد  و 

«9 .« » منک دوبان  ار  اهتب  تیلهاج و  روما 
«10 .« » تسین زیاج  ناناوخزاوآ ، تداهش  و  هدازانز ...  تداهش  ماهتا و  دروم  صخش  تداهش  : » دمآ دهاوخ  مالسالا  مئاعد  ثیدح  رد  و 

______________________________

ثیدح 12. دجاسم ، ياهباب  زا  باب 32  (. 1)
ثیدح 11. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 11  (. 2)
ثیدح 12. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 12  (. 3)

ثیدح 23. يزور ، بلط  ياهباب  زا  باب 6   71 / 22 (. 4)
ثیدح 16. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 1   190 - 189 / 22 (. 5)

ثیدح 19. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 1   195 / 22 (. 6)
ثیدح 2. اوران ، اور و  ياهبسک  باب 23   257 / 22 (. 7)

(. 34429  ) ثیدح 15 اوران ، اور و  ياهبسک  باب 48   437 / 22 (. 8)
ثیدح 1. اههباشون ، باب 35  (. 9)

ثیدح 15. اهتداهش ، باب 24  (. 10)
405 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رما یناوخزاوآ  هب  ار  اهنآ  هک  یسک  يارب  رگم  اهنآ  شورف  دیرخ و  شزومآ و  تمرح  و  نآ ، يانثتسا  دراوم  ناوخهزاوآ و  نز  بسک  تمرح  باب 20 
درادیم زاب  هکلب  دنکیمن 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
هب ار  ادخ  هار  دننک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  یهاگآ  نودب  ار ] مدرم  نآ  اب   ] ات دنرخیم  هدننکمرگرس  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب 

«. 1  » تسا ياهدننکراوخ  باذع  ناشيارب  نانآ  دنریگیم ، هرخسم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدنناوخ  نازینک  دمآرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ریصبوبا  ( 1 - ) 31961 - 746

نآ درادن و  لاکـشا  دنوشیم ، توعد  یـسورع  سلاجم  هب  هک  ییاهنآ  تسا و  مارح  دنوشیم ، دراو  ناشسلجم  رد  نادرم  هک  زا  ییاهنآ 
«. دننک فرحنم  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم  نآ  اب   ] ات دنرخیم  هدوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و  تسا : دنوادخ  نخس  ریسفت ] ]

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 2 - ) 31962 - 747
درادن ». لاکشا  دنوشیمن  دراو  وا  سلجم  رد  نادرم  دننکیم و  رازگرب  یسورع  مسارم  هک  ياهدنناوخ  زینک  ترجا  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 3 - ) 31963 - 748
 ... هک ياهدنناوخ  زینک  ترجا  دنکیم و  يرگهحون  هدرم  يارب  هک  يرگهحون  نز  ترجا  »

درادن ». لاکشا 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننام  ثیدح ، نیا  ۀمادا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 4 - ) 31964 - 749
درادن ». لاکشا  شدمآرد  دنکیم ، رازگرب  یسورع  مسارم  هک  ياهدنناوخ  نز  »
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سوباق  نب  رصن  ( 5 - ) 31965 - 750
تسا ». نوعلم  دروخب  شدمآرد  زا  هک  یسک  تسا و  نوعلم  هدنناوخ ، زینک  »

______________________________

.6 نامقل 31 / (. 1)
 407 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سوباق  نب  رصن  ( 6 - ) 31966 - 751
دهد هانپ  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  نوعلم  ناوخهزاوآ ، تسا و  نوعلم  رگوداج ، تسا و  نوعلم  نهاک ،] وگشیپ /[  تسا و  نوعلم  مجنم ، »

تسا ». نوعلم  دنک ، يرادربهرهب  شدمآرد  زا  و 
تسا ». شتآ  رد  رفاک ، تسا و  رفاک  دننام  رگوداج ، تسا و  رگوداج  دننام  نهاک ، تسا و  نهاک  دننام  مجنم ، : » دومرف و 

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 7 - ) 31967 - 752
تسا ». مارح  هدنناوخ  نز  دمآرد  هک ، نادب  »

میـشورفب و ار  شاهدـنناوخ  نازینک  درک : تیـصو  گرم  ماـگنه  رمع  نب  قاحـسا  : » دـیوگیم دـالبلا  یبا  نب  میهاربا  ( 8 - ) 31968 - 753
مظاک ماما  تمدخ  ار  نآ  متخورف و  مهرد  رازه  دصیس  ار  شنازینک  قاحسا ، گرم  زا  سپ  میربب . مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  ار  ناشلوپ 

هتخورف شاهدنناوخ  نازینک  درک ، تیصو  گرم  ماگنه  رمع  نب  قاحسا  مان  هب  امش  نارادتسود  زا  یکی  متفگ : يو  هب  مدرب و  مالـسلا  هیلع 
. دوش هداد  لیوحت  امش  هب  اهنآ  لوپ  دنوش و 

. تساهنآ لوپ  مهرد  رازه  دصیس  نیا  متخورف و  ار  اهنآ  نم  و 
اهنآ هب  نداد  شوگ  تسا و  رفک  نازینک  شزومآ  تسا و  مارح  نیا  یتـسار  هب  مرادـن . لوـپ  نیا  هب  يزاـین  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسا ». مارح  ناشياهب  تسا و  ییورود 
ماما كرابم  تسد  هب  ار  ماهمان  هک  مدومن  تساوخرد  يرمع ، ناـمثع  نب  دـمحم  زا  : » دـیوگیم بوقعی  نب  قاحـسا  ( 9 - ) 31969 - 754

بحاص ناميالوم  طخ  اب  ياهمان  سپ  دوب . هدـیدرگ  لکـشم  نم  رب  هک  مدوب  هدرک  لاؤس  یلیاـسم  زا  هماـن  نآ  رد  دـناسرب . جـع )  ) ناـمز
تسا ». مارح  ناوخهزاوآ  زینک  ياهب  و  يدیسرپ ...  نآ  ةرابرد  هچنآ  دیسر : متسد  هب  نومضم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نامزلا 

امـش نارادتـسود  زا  يدرم  مدرگ ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هب  : » دـیوگیم دـالبلا  یبا  نـب  مـیهاربا  ( 10 - ) 31970 - 755
. تسا هدرک  تیصو  امش  يارب  ار  اهنآ  ثلث  تسا و  رانید  رازه  هدراهچ  ناشتمیق  هک  دراد  هدنناوخ  زینک  يدادعت 

تسا ». عورشمان  هدنناوخ ، زینک  گس و  ياهب  مرادن ؛ نآ  هب  يزاین  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 409 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالـسلا هیلع  ماما  دش . لاؤس  هدنناوخ  زینک  ندیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم اّشو  یلع  نب  نسح  ( 11 - ) 31971 - 756
تسا عورشمان  گس ، ياهب  تسا و  گس  ياهب  دننامه  يزینک  نینچ  ياهب  دنکیم . مرگرس  ار  وا  هک  دراد  يزینک  یصخش  یهاگ  دومرف :

تسا ». شتآ  رد  مارح  و 
لاؤس هدـنناوخ  نازینک  نتخورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  : » دـیوگیم يرطاط  دـمحم  نب ) دیعـس  ( ) 12 - ) 31972 - 757

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک .
تسا ». روآقافن  ناشزاوآ  هب  نداد  شوگ  تسا و  رفک  اهنآ  شزومآ  تسا و  مارح  اهنآ  شورف  دیرخ و 

شورف دیرخ و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 13 - ) 31973 - 758
تسا ». مارح  ناشياهب  تسین و  لالح  هدنناوخ  نازینک 
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: تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 14 - ) 31974 - 759
درک ». یهن  هدنناوخ  نازینک  ياهب  زا  يرادربهرهب  تراجت و  شورف و  دیرخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

: تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 15 - ) 31975 - 760
ار نآ  رگا  تسین  وت  رب  يزیچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  ادـصشوخ  زینک  ندـیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  يدرم  »

تسا ». مارح  انغ  یلو  تسین ؛ انغ  هک  یلیاضف  دهز و  نایب  نآرق و  توالت  هلیسو  هب  ینعی  دزادنیب ؛ تشهب  دای  هب  ار  وت  ات  يرخب 
دیرخ و ةرابرد  مدرگ ، تیادف  متفگ : مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگیم يرونید  نسح  نب  هللادبع  ( 16 - ) 31976 - 761

؟ دییامرفیم هچ  نایحیسم  زا  یحیسم  زینک  شورف 
! نک شورف  دیرخ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لالح تیارب  دومرف : یفخم  تروص  هب  درک و  هاگن  نم  هب  هاگنآ  درک ، توکـس  یکدـنا  مالـسلا  هیلع  ماما  میامن ! زین  یکیدزن  ایآ  متفگ :
. تسا

تسا و يزور  بلط  راک  نیا  زا  نم  فدـه  منک ؟ يرادـیرخ  دـناوخیم ، انغ  بوخ  هک  ار  يزینک  ای  هدـنناوخ  زینک  مدرگ ! تیادـف  متفگ :
. مرادن يرگید  فده 

شورفب »! رخب و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
و دیآیم ...  دورف  نانآ  رب  الب  دنهد ، ماجنا  ار  راک  هدزناپ  نم  تما  هاگره  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یملید  ثیدح  رد 

دنریگب ». هدنناوخ  نازینک 
«1»
______________________________

ثیدح 12. دجاسم ، ياهباب  باب 32  (. 1)
 411 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ار  نآ  درک و  تیـصو  نم  هب  گرم  ماـگنه  تشاد . یتسدهریچ  اـبیز و  يهدـنناوخ  زینک  مردارب  : » تفگ هک  تشذـگ  دیعـس  ثیدـح  رد 
ایآ تسه ؟ ياهدـنام  هار  رد  ایآ  هد : رـس  ادـن  تسیاب و  دوسـالارجح  دزن  شورفب و  ار  زینک  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  ماـما  درک . هیدـه  هبعک 

شخبب ». نک و  لاؤس  نانآ  زا  دمآ ، وت  دزن  سک  ره  سپ  تسه ؟ هبعک  نارئاز  نایم  رد  يدنمزاین 
نیا رب  یبلاطم  هدنیآ ، باب  و  ( 37  ) رمعم ثیدح  هژیو  هب  هتشذگ و  باب  ثیداحا  رد  اوران و  اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 1  رگنب  و  « 1»

. دنکیم تلالد  ثحب 
. مدرک لاؤس  ارسهحون  هدنناوخزینک و  دمآرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دمآ  دهاوخ  هعامس  ثیدح  رد  و 

«2 . » درمش دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

اهنآ شورف  دیرخ و  وهل و  تالآ  عاونا  ندرب  راک  هب  تمرح  باب 21 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
رب یمرگرـس  دوخ  دزن  زا  میوش ، مرگرـس  میتساوخیم  رگا  میدیرفاین . ندرک  يزاب  لاح  رد  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  و 

«3 . » میدوب هدنهد  ماجنا  رگا  میدیزگیم .
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 1 - ) 31977 - 762

مرادیم ». زاب  اهلبط  اهکبنت و  ین و  صقر و  زا  ار  امش  »
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زا ار  مدوخ  تما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 2 - ) 31978 - 763
مرادیم ». زاب  اهلبط  اهکبنت و  يزاونین و  ین و 

کبنت ین و  صقر و  زا  ار  متما  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 31979 - 764
مرادیم ». زاب  رات  و 

______________________________

ثیدح 3. رعاشملا ، ؤدب  ياهباب  باب 19  (. 1)
(. 32421  ) ثیدح 7 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 48   436 / 22 (. 2)

.17 - 16 ایبنا 21 / (. 3)
 413 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا ندیـصقر و  ندز و  فد  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک تـسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 31980 - 765
سورع هکنآ  طرـش  هب  یـسورع  دـقع و  رد  رگم  تسین  زیاج  ندز  فد  درک و  یهن  نآ  هب  نداد  شوگ  نتفای و  روضح  يزاـب و  هنوگره 

دنوشن ». لخاد  نانز  سلجم  رد  نادرم  دشاب و  هرکاب 
یتـسار هب  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بـطق  ( 5 - ) 31981 - 766

درک ». مارح  ار  ياهچیزاب  ره  ین و  کبنت و  فد و  دنوادخ 
ندیرد اههرهچ و  ندیـشارخ  اب  تبیـصم  ماگنه  ییادص  میاهدـش : یهن  راکهابت  قمحا و  يادـص  ود  زا  ام  : » دومرف و  ( 6 - ) 31982 - 767

دنتسه ». ناطیش  ياهین  ود ، نآ  اهین و  اب  بعل  وهل و  اب  هارمه  تمعن  رد  ییادص  اهنابیرگ و 
و : » دوشیم هنوگنیا  نآ  يانعم  هک  تسا  هدمآ  همغن  تمعن ، ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدش  تیاور  زین  يرگید  دنس  اب  ثیدح  نیا 

بعل »...  وهل و  ۀمغن  ماگنه  ییادص 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هماما  وبا  ( 7 - ) 31983 - 768

اهرات و و  برط ] تالآ  فزاعم /[  اهین و  داد  روتـسد  نم  هب  تخیگنا و  رب  نایناهج  يارب  تمحر  تیاده و  يارب  ارم  دنوادخ  قیقحت ، هب  »
تسا »...  مارح  یقیسوم ، ياهتلآ  اب  تراجت  تمیق و  شورف و  دیرخ و  انامه  منک ...  دوبان  ار  تیلهاج  روما  اهتب و 

دناوخیم و زامن  ار  بش  مامت  ترضح  نآ  مدرک . يرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  ار  یبش  : » دیوگیم فون  ( 8 - ) 31984 - 769
هب اـهمشچ  نتفر  باوـخ  هب  بش و  شمارآ  زا  سپ  درکیم . توـالت  نآرق  تسیرگنیم و  نامـسآ  هب  تفریم ، نوریب  تعاـس  هب  تعاـس 

! رادیب ای  یباوخ  فون ! يا  دومرف : دمآ و  نم  غارس 
! مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يا  مراد ، رظن  ریز  ار  امش  منامشچ  اب  مرادیب و  متفگ : خساپ 

شکاخ شرف و  ار  نیمز  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  ترخآ . هب  ناقاتشم  ایند و  رد  نادهاز  لاح  هب  اشوخ  فون ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
هب مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دننامه  ایند  زا  دـنداد و  رارق  ور  سابل  ار  اعد  ریز و  سابل  ار  نآرق  شوخ و  يوب  ار  شبآ  باوختخر و  ار 
نم ياههناخ  زا  ياهناـخ  دراو  وگب : لیئارـسا  ینب  فارـشا  هب  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  دـنوادخ  قیقحت ، هب  دـندیرب . یلک 

زا يدـحا  زا  امـش و  زا  يدـحا  زا  ییاعد  نم  هک  دـینادب  وگب : نانآ  هب  و  كاپ . ناتـسد  عشاخ و  نامـشچ  كاپ و  ياهبلق  اب  رگم  دـنوشن 
. درک مهاوخن  باجتسم  دشاب ، وا  رب  یملظ  هک  مقلخ 

 415 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نایم رد  تموکح  یتاعالطا  رومام  رازگراک و  ای  نابـساپ  ای  رعاش  ای  ریگ ] مهد  کی  تاـیلام /[  لوصو  روماـم  هکنیا  زا  زیهرپب  فون ! يا 

: دومرف هاگنآ  تسیرگن ، نامسآ  هب  دمآ و  نوریب  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  یشاب ؛ لبط  ای  روبنط  ةدنزاون  ای  مدرم 
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رومام ياعد  ای  رعاش  ياعد  ای  مدرم  نایم  رد  تموکح  یتاعالطا  رومام  ياعد  رگم  دوشیمن  در  ییاعد  چـیه  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نیا 
زاونلبط ». ای  روبنط  ةدنزاون  ای  نابساپ  ای  تایلام  لوصو 

: دیوگیم فون  هک  هدرک  تیاور  دیفم  موحرم 
دنکیم »...  دمآ  تفر و  شلزنم  زا  دایز  ترضح  نآ  مدرک  هدهاشم  سپ  مدرک . يرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  ار  یبش  »

: دومرف فون  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  ات  تسا  نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  ۀمادا 
دواد اریز  نک ؛ نینچ  یـشابن ، زاونروبنط  زاونلبط و  رعاش و  مدرم و  ناـیم  رد  تموکح  سوساـج  هدـنیامن و  هک  یناوتیم  رگا  فون ! يا  »

هک ییادـخ - هب  تفگ : سپـس  تسیرگن ، نامـسآ  فارطا  هب  دـمآ و  نوریب  اهبش  زا  یبش  ناـیناهج - راـگدرورپ  ةداتـسرف  مالـسلا - هیلع 
هکنآ رگم  دوشیمن  نآ  رد  دنوادخ  زا  تساوخرد  هب  قفوم  یناملـسم  ةدـنب  هک  تسا  ینامز  نامز ، نیا  دـنگوس ! تسا - دواد  راگدرورپ 

زاونروبنط ». ای  زاونلبط  ای  رعاش  ای  تموکح  یتاعالطا  رومأم  زج  دنکیم ، تیانع  يو  هب  ار  شاهتساوخ  دنوادخ 
. دش لاؤس  جاودزا  مسارم  ریغ  رد  وهل  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 31985 - 770

: درک توالت  ار  ادخ  نخس  نیا  تسناد و  دنسپان  تشز و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 
یمرگرـس دوخ  دزن  زا  میوش ، مرگرـس  میتساوخیم  رگا  میدـیرفاین . ندرک  يزاب  لاح  رد  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم  «و 

ياو و  دوشیم . دوبان  لطاب  ماگنه  نآ  رد  دنکـشب و  ار  شزغم  ات  میبوکیم  لطاب  رب  ار  قح  هکلب  میدوب ؛ هدنهد  ماجنا  رگا  میدـیزگیمرب .
دینکیم ». فیصوت  هچنآ  رطاخ  هب  تسامش  رب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 10 - ) 31986 - 771
دنتسه تسد  هب  زرگ  هتشرف  رازه  داتفه  شرس  يالاب  دوشیم و  روشحم  تسد  رد  شتآ  زا  يروبنط  هایس و  ةرهچ  اب  تمایق  رد  زاونروبنط  »

هنوگناـمه زین ]  ] راـکانز دوشیم و  روشحم  شربـق  زا  رک  گـنگ و  روک و  ناوخاـنغ  دـننزیم و  شتروص  رـس و  رب  ناـشياهزرگ  اـب  هک 
نآ ». لثم  نزفد  هنوگنامه و  زاونین  دوشیم و  روشحم 

 417 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریرج  نب  قاحسا  ( 11 - ) 31987 - 772

ار شیاهوضع  زا  کیره  ردنفق »  » مان هب  یناطیـش  دنوش ، نآ  لخاد  نادرم  دوش و  هتخاون  طبرب  زور  لهچ  یـصخش  ۀناخ  رد  هک  یماگنه  »
هب هک  يروط  هب  ددنبیم ؛ رب  تخر  يو  زا  تریغ  راک  نیا  اب  دمدیم . رابکی  نآ  رد  دـهدیم و  رارق  هناخبحاص  ندـب  زا  وضع  نآ  لثم  رب 

دوشیمن ». نوگرگد  وا  دوشیم و  زواجت  شنانز 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دواد  وبا  ( 12 - ) 31988 - 773

زا يوضع  چـیه  سپ  دـنکیم ؛ طلـسم  يو  رب  ار  ردـنفق »  » ماـن هب  یناطیـش  دـنوادخ  دوش ، هتخاون  طـبرب  شاهناـخ  رد  زور  لـهچ  سکره  »
زا دوشیم و  هتفرگ  وا  زا  ایح  مرـش و  داتفا ، قافتا  نیا  هک  یماگنه  دنیـشنیم . نآ  يور  هکنآ  رگم  دراذـگیمن  یقاـب  ار  شندـب  ياـضعا 

درادن ». یکاب  چیه  دوشیم ، هتفگ  وا  هب  هچنآ  دیوگیم و  هچنآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  بیبح  نب  یسوم  ( 13 - ) 31989 - 774

«. دنکیمن زارفارس  كاپ و  « 1 ، » دهدیم رس  يراز  هیرگ و  ربکتم  دنکیم و  ادص  طبرب  ناشنایم  رد  هک  ار  یتما  دنوادخ  »
هتـسکش ار  یطبرب  هک  دش  تیاکـش  يدرم  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  : » هک تسا  هدـمآ  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 14 - ) 31990 - 775

درک ». لطاب  ار  يوعد  نیا  ترضح  نآ  دوب .
درکن ». موکحم  يزیچ  تخادرپ  هب  ار  درم  نآ  و  : » تسا هدش  هدوزفا  هلمج  نیا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 

نداد شوگ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رمخلا  حیابق  ۀلاسر  رد  یکتشد  نیدلا  ردص  دیـس  ( 15 - ) 31991 - 776
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تسا ». هریبک  ناهانگ  زا  اهرات ، هب 
تشادزاب و نیا  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیم . يداش  برط و  روبنط ، اب  یـصخش  دینـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدـش  شرازگ  و 

. درک هبوت  درم  نآ  دنک و  هبوت  تساوخ  يو  زا  هاگنآ  تسکش . ار  شروبنط 
؟ دیوگیم هچ  دوشیم ، هتخاون  یتقو  روبنط  ینادیم  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

. تسا رتهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیشناج  تفگ : درم  نآ 
لخاد يدوز  هب  نم . اب  نیشنمه  يا  دش ! یهاوخ  نامیـشپ  يدوزب  دش ! یهاوخ  نامیـشپ  يدوزب  دیوگیم : روبنط  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

نم ». ةدنزاون  يا  دش ! یهاوخ  خزود 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوادیص  بیلک  ( 16 - ) 31992 - 777

دنایوریم ». يزبس  بآ  هک  هنوگنامه  دنایوریم ، قافن  لد  رد  دوع  نتخاون  »
______________________________

.« دراد هراشا  رگهحون  نانز  نایم  رد  رخافت  هب  ایوگ  : » دیامرفیم یفاو  رد  ضیف  موحرم  (. 1)
 419 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 17 - ) 31993 - 778
نآ لاـثما  جنرطـش و  فزعم و  دـننامه  وـهل  تـالآ  زا  یکی  اـی  دوـع  اـی  روـبنط  شاهناـخ  رد  زور  لـهچ  سک  ره  هک  مـینکیم  تـیاور  «و 

تسا و هدرم  قساف  راکهبت و  دریمب ، زور  لهچ  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . هدیدرگ  هارمه  ادخ  بناج  زا  یمـشخ  اب  نامگیب  دنک ، يرادهگن 
تسا »! یهاگیاج  دب  هچ  تسا و  شتآ  شهاگیاج 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 18 - ) 31994 - 779
موق لمع  هک  یناسک  هیلع  دـنهدیم و  تداهـش  دوش ، تداهـش  تساوخرد  نانآ  زا  هکنآ  نودـب  هک  دوشیم  اـپرب  یهورگ  يارب  تماـیق  »

دنزاونیم ». وهل  تالآ  هریاد و  هک  یناسک  هیلع  دنهدیم و  ماجنا  ار  طول 
: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 19 - ) 31995 - 780

یهن اهنیا  ۀمه  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  اریز  نک ؛ يرود  يرامق  ره  رـشع و  ۀعبرا  اهرتشگنا و  اب  يزاب  وهل و  تالآ  مامت  زا  «و 
دناهدرک ».

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  ( 20 - ) 31996 - 781
تهج هب  سیلبا  دندش و  عمج  یناکم  رد  مه  اب  اهنآ  دندش . نامداش  يو  نادقف  رد  لیباق  سیلبا و  مالـسلا  هیلع  مدآ  تشذـگرد  زا  سپ  »

نآ زا  ناـسنا  نیمز  رد  هک  يوهل  هنوگ  ره  سپ  درک . وهل  تـالآ  فزاـعم و  نتخاون  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  مدآ  تشذـگرد  رد  یناـمداش 
تساجنآ ». زا  دربیم ، تذل 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 21 - ) 31997 - 782
نیا رد  مدادیم . شوگ  نانآ  هب  مدوب و  هداتـسیا  نارگیزاب  نازاونلبط و  ناگدـنزاون و  رانک  رد  زور  کی  مدوب ، یلاسدرخ  كدوک  یتقو  »

تتامـش هرخـسم و  ار  مدآ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دـیاش  ورب ! تفگ : تفرگ و  ار  متـسد  نم ، ندـید  اب  درک و  دروخرب  نم  اب  مردـپ  لاح 
. دندرک

؟ تسیچ نآ  يارجام  ناج ! ردپ  يا  مدرک : ضرع  مردپ  هب 
زا ندش  نوریب  ماگنه  مدآ  هب  نداد  تتامـش  ندرک و  هرخـسم  يارب  ناطیـش  انامه  ینیبیم ، هک  ار  انغ  بعل و  وهل و  نیا  ۀمه  دومرف : مردپ 

تسا ». هتخاس  تشهب 
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رقاب ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ییاط  رماع  ( 22 - ) 31998 - 783
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع 

: تفگ تساخ و  اپب  ماش  لها  زا  يدرم  دوب ، هفوک  عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یتقو  زور  کی  »
! مراد ییاهشسرپ  امش  زا  نم  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  يا 

 ... سرپب يریگدای  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپ . هیبعار  رتوبک  زاوآ  يانعم  زا  دوخ ، ياهشسرپ  لالخ  رد  صخش  نآ 

دنکیم ». نیرفن  اهدوع ، اهین و  هدنناوخ و  نازینک  یقیسوم و  وهل و  تالآ  لها  هب 
 421 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالـسلا هیلع  ماما  دـش . لاؤس  ناگیامورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  يرایـس  ( 23 - ) 31999 - 784
دزاونب ». روبنط  دشونب و  بارش  هک  یسک  : » دومرف

لاؤس نآ  دننام  رشع و  ۀعبرا  اب  ندرک  يزاب  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 24 - ) 32000 - 785
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک .

تسین ». ینتشاد  تسود  هدیدنسپ و  يزادناریت ، يراوس و  بسا  ۀقباسم  زج  يزاب  چیه  »
یمرگرـس و يارب  هک  یـسک  ةرابرد  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  یـسرن  دـیز  ( 25 - ) 32001 - 786

: دومرف دوریم ، راکش  هب  ینارذگشوخ 
اب ار  وا  تسا . رانکرب  اهنیا  ۀـمه  زا  نمؤم  قیقحت ، هب  و  تسا ....  هتـشاد  زاب  وهل  زا  ار  وا  ترخآ  بلط  تسا . رانکرب  اـهراک  نیا  زا  نمؤم  »

تهارمه ناطیـش  ینکیم ، يزاب  ناگوچ  هک  یماگنه  دروآیم . لابند  هب  قاـفن  بلق و  تواـسق  وهل  ناـمگیب  راـک ! هچ  یمرگرـس  وهل و 
دزادنا و نیمز  رب  شبـسا  ار  هک  ره  و  يرادن . شاداپ  دوش ، دراو  ياهمدـص  وت  هب  هار  نیا  رد  رگا  دـنزیرگیم و  وت  زا  ناگتـشرف  دودیم و 

دوشیم ». شتآ  دراو  دریمب ،
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 26 - ) 32002 - 787

تسا ». سونأم  ّدج  اب  دنکیم و  اهر  ار  وهل  نمؤم  »
دنمشیدنا لقاع و  دشاب ، ینارذگشوخ  وهل و  یمرگرس و  هب  دنمزآ  يزاب و  نادرگرس  قشاع و  هک  یسک  : » دومرف و  ( 27 - ) 32003 - 788

تسین ».
: دیامرفیم هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  شباتک  رد  ماّرو  ( 28 - ) 32004 - 789

نانآ زا  تکرب  ددرگیمن و  تباجا  ناـشياعد  دـنوشیمن و  دراو  ناگتـشرف  دـشاب ، درن  اـی  روبنط  اـی  فد  اـی  بارـش  هک  ياهناـخ  نآ  رد  »
دوشیم ». هتشادرب 

ریما هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شدج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یلع  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 29 - ) 32005 - 790
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم 

تسا ». رامق  قیداصم ]  ] زا نآ ، سپ  دراد ، زاب  ادخ  دای  زا  هچنآ  ره  »
 423 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب ندرک  يزاب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 30 - ) 32006 - 791
تسا ». ناسکی  يراوخابر  و  يزاب ] رتوبک   ] رتوبک يارب  ندز  توس  و  ساط ] بعک /[ 

: مرادیم زاب  راکهبت  قمحا و  يادص  ود  زا  نم  یلو  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  فیرش  ثیدح  رد 
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ناطیش ». ۀلان  بعل و  وهل و  زاوآ  همغن و  ماگنه  ییادص 
«2 . » تسا هدمآ  ناطیش » ياهین  ، » ناطیش ۀلان  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دوب ؛ ثیدح  نیا  ریظن  زین  رباج  ثیدح  « 1»

نانآ رب  الب  دـنهد ، ماجنا  ار  راک  هدزناپ  نم  تما  هک  یماگنه  : » تشذـگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلع  نب  دـمحم  ثیدـح  رد 
ياهداب رظتنم  دیاب  ماگنه  نیا  رد  دننک ، تنعل  ار  دوخ  ناگتشذگ  تما ، نیا  ناگدنیآ  دنزاونب و  یقیـسوم  وهل و  تالآ  و  دیآیم ...  دورف 

«3 .« » دنشاب ناویح  تروص  هب  ندش  خسم  ای  نیمز  رد  نتفر  ورف  ای  خرس 
زاب ادخ  رکذ  زا  هک  یقیـسوم  وهل و  تالآ  و  دـنوادخ ...  هب  كرـش  اهنآ  تسا و  مارح  هریبک  ناهانگ  و  : » تشذـگ شمعا  ثیدـح  رد  و 

«4 .« » دنتسه دنسپان  هورکم و  دنرادیم ،
«5 .« » تسا یقیسوم  وهل و  تالآ  هب  نتخادرپ  و  ناسنا ...  نتشک  هریبک ) ناهانگ   ) اهنآ و  : » تشذگ ناذاش  نب  لضف  ثیدح  رد  و 

هب شیارگ  یقیـسوم و  وهل و  تالآ  هدنناوخ و  نازینک  کبنت و  و  : » تشذـگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ثیدـح  رد  و 
مهرد و رانید و  اب  ار  نانآ  زا  یکی  سکره  هک  شاب  هاگآ  دوشیم . عیاش  راکشآ و  یقیسوم  تالآ  ریاس  ین و  فد و  روبنط و  ناگدنزاون 

ماگنه نآ  رد  تسا . هدرک  انز  شردام  اب  هبترم  داتفه  هبعک  لخاد  رد  ایوگ  دـنک ، تیامح  کـمک و  اـهزیچ  رگید  كاـشوپ و  یکاروخ و 
رد دنوشیم و  طلسم  نابوخ  رب  رارشا  دوشیم و  ماجنا  ناهانگ  دوشیم و  هتـسکش  اهتمرح  دندرگیم و  اهراک  رادهدهع  نم  تما  نادب ،

دنرامشیم »....  کین  ار  یقیسوم  وهل و  تالآ  ناگدنزاون  دننکیم و  تاهابم  رگیدکی  رب  كاشوپ 
ددرگیم هدهاشم  اج ] همه  رد  . ] دوشیم راکشآ  عیاش و  یقیسوم  وهل و  تالآ  ینیبیم  و  تشذگ ...« : نخس  نیا  زا  نارمح  ثیدح  رد  و 

درادن ». ار  اهنآ  زا  يریگولج  تراسج  تأرج و  يدحا  درادیمن و  زاب  ار  اهنآ  زا  يدحا  يدحا ، یلو 
زا شاب و  رذـح  رب  سپ  دوشیم ...  عیاش  راکـشآ و  هنیدـم  هکم و  رد  یقیـسوم  وهل و  تـالآ  ینیبیم  و  : » تشذـگ نخـس  نیا  نینچمه  و 

«6 .« » نک تاجن  تساوخرد  دنوادخ 
هتـسیاش اهنآ  رب  ندرک  مالـس  هک  یناسک  سپ  تسین ...  هتـسیاش  هورگ  شـش  هب  ندرک  مالـس  : » تشذگ نخـس  نیا  زا  غبـصا  ثیدح  رد 

دنتسه ». ین  فد و  اب  ناگدنزاون  ناراوخبارش و  جنرطش و  درن و  اب  ناگدننکيزاب  يراصن و  دوهی و  تسین :
______________________________

ثیدح 14 و 15. يرادازع ، ياهباب  باب 8  (. 1)

ثیدح 14 و 15. يرادازع ، ياهباب  باب 8  (. 2)
ثیدح 12. دجاسم ، ياهباب  باب 38  (. 3)

ثیدح 11 و 13. سفن ، اب  هزرابم  باب 11  (. 4)

ثیدح 11 و 13. سفن ، اب  هزرابم  باب 11  (. 5)

ثیدح 12 و 33. سفن ، اب  هزرابم  باب 12  (. 6)
 425 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 19 و 22 و 23  و  « 1  » لوقعلا فحت  ثیدح  رد  و 
نآ قیقحت ، هب  دروآ  يور  ین  هب  تمعن  نآ  نامز  رد  دهد و  یتمعن  سکره  هب  دنوادخ  : » دمآ دـهاوخ  نخـس  نیا  زا  ینارفعز  ثیدـح  رد 
«2 .« » تسا هدرک  یساپسان  ار  نآ  قیقحت ، هب  دروآ  ارسهحون  تبیصم  نآ  رد  دسر و  یتبیصم  سکره  هب  تسا و  هدرک  یساپسان  ار  تمعن 

بسا و تیبرت  زیچ : هس  رد  رگم  تسا  لـطاب  نمؤـم  یمرگرـس  وـهل و  ره  : » دـمآ دـهاوخ  نخـس  نـیا  زا  لیعامـسا  نـب  یلع  ثیدـح  رد  و 
«3 .« » شرسمه اب  ندرک  يزاب  نامک و  اب  يزادناریت 
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اهوهل انغ و  هب  نداد  شوگ  تمرح  باب 22 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«4 . » دنتسه لوئسم  اهنآ  ۀمه  بلق ، مشچ و  شوگ و  نامگیب 

«5 . » دنرذگیم هناراوگرزب  دنوشیم ، ور  هب  ور  هدوهیب  راک  اب  هک  یماگنه  دنهدیمن و  لطاب  هب  یهاوگ  قحان و  هب  تداهش  هک  یناسک  و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هسبنع  ( 1 - ) 32007 - 792

دنایوریم ». هایگ  بآ  هک  هنوگنامه  دنایوریم ، قافن  لد  رد  یقیسوم ] و   ] وهل انغ و  هب  نداد  شوگ  »
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  ثیدح  رد  ( 2 - ) 32008 - 793
ناطلس ». هاگراب  هب  نتفر  راکش و  يوجتسج  وهل و  هب  نداد  شوگ  دروآیم : بلق  تواسق  زیچ  هس  مالسلا ! هیلع  یلع  يا  »

هیلع ماما  میتفر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  اجنآ  رد  میدرک و  تماقا  هنیدـم  رد  راـبکی  : » دـیوگیم زازخ  بویا  وبا  ( 3 - ) 32009 - 794
؟ دیدرک لزنم  اجک  دیسرپ : مالسلا 

! هدنناوخ نازینک  بحاص  ینالف  دزن  میتفگ :
نخس نیا  زا  ام  دنگوس ! ادخ  هب  یلو ] میتفر  نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  زا  : ] دیوگیم بویا  وبا  دیشاب ! راوگرزب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

مالسلا هیلع  ماما  يوس  هب  رگید  راب  ور  نیا  زا  دینک ! یکین  يو  هب  دیامرفیم : هک  میدرک  نامگ  میدشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هجوتم 
! میدشن ناتروظنم  هجوتم  دیشاب ، راوگرزب  دیدومرف : هکنیا  زا  ام  میتفگ : ترضح  هب  میتشگزاب و 

هناراوگرزب دـنوشیم ، ورهبور  هدوهیب  اب  هاـگ  ره  و  دـیامرفیم : نآرق  رد  هک  دیاهدینـشن  ار  دـنوادخ  نخـس  اـیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دنرذگیم

______________________________

(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 1   186 / 22 (. 1)
ثیدح 12. اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 48  (. 2)
ثیدح 7. يزادناریت ، یناودبسا و  ياهباب  باب 1  (. 3)

.36 ءارسا 17 / (. 4)

.72 ناقرف 25 / (. 5)
 427 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنیدـم هب  هفوک  زا  یهورگ  هک  دـش  رادربـخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 32010 - 795
؟ دیدرک نینچ  نیا  هنوگچ  : » دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دناهدیزگ . ینکس  یناوخانغ  ۀناخ  رد  دناهدمآ و 

یپ عوضوم  نیا  هب  اجنآ  رد  تماقا  زا  سپ  هکنآ  رب  هوـالع  میتفاـین ؛ يرگید  ياـج  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف  يا  دـنتفگ : ناـنآ 
! میدرب

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  دیشاب ؛ راوگرزب  سپ  تسا ، رارق  نیا  زا  نایرج  رگا  دیشاب ! هاگآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنرذگیم ». هناراوگرزب  دنوشیم ، ورهبور  هدوهیب  اب  هاگره  و 

. درک لاؤس  انغ  هب  نداد  شوگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 32011 - 796

. دنتـسه لوئـسم  اهنآ  ۀـمه  لد ، مشچ و  شوگ و  ناـمگیب  درک : توـالت  ار  هیآ  نیا  تشاد و  زاـب  راـک  نیا  زا  ار  يو  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تفرگ ». دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  هدید ، هچنآ  زا  مشچ  هتسب و  لد  نادب  هچنآ  زا  لد  هدینش و  هچنآ  زا  شوگ  دومرف : هاگنآ 
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مردام ردـپ و  درک : ضرع  ترـضح  هب  یـصخش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دـیوگیم دایز  نب  هدعـسم  ( 6 - ) 32012 - 797
ار نازینک  نآ  زاوآ  دوع و  نتخاون  يادـص  موریم ، تلاوت  هب  نم  یتـقو  دـنراد و  ناوخاـنغ  ياـهزینک  اـم  ياـههیاسمه  زا  یخرب  تیادـف !

! مهدیم لوط  ار  تلاوت  رد  نتسشن  نانآ  يادص  ندینش  يارب  یهاگ  لیلد  نیمه  هب  مونشیم و 
! نکن نینچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! مونشیم میاهشوگ  اب  ار  اهنآ  يادص  اهنت  موریمن و  نازینک  نآ  دزن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : صخش  نآ 
اهنآ ۀـمه  لد ، مشچ و  شوگ و  هتبلا  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ياهدینـشن  ایآ  داهد ، ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دنتسه لوئسم 
ادـخ رگا  راـچانب ، ماهدینـشن . برع - ریغ  برع و  يدـحا - زا  ار  نآرق  ۀـیآ  نیا  زگره  اـیوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ، تفگ : صخـش  نآ 

. درک مهاوخ  هبوت  هتبلا  درک و  مهاوخن  رارکت  دهاوخب ،
ماجنا یگرزب  هانگ  ناـمگیب  وت  اریز  ناوخب ؛ زاـمن  داـتفا ، تلد  هب  هک  يرادـقم  هب  نک و  لـسغ  زیخ ، اـپب  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

تـساوخرد تسوا ، دنیاشوخان  هچنآ  زا  يوگ و  ساپـس  ار  يادخ  يدوب . هدرم  لاح  نیا  اب  رگا  یتشاد  يدب  تیعـضو  ردقچ  و  يدادیم .
. تسادخ دنیاشوخان  اهیتشز  اهنت  اریز  نک ؛ هبوت 

دراد ». یلها  يزیچ  ره  هک  ارچ  راذگاو ؛ شلها  هب  ار  اهیتشز  سپ 
. تسا هدش  تیاور  زین  یتوافت  كدنا  رگید و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

 429 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يادص ات  مدادیم  لوط  ار  تلاوت  رد  نتسشن  نم  : » دیوگیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  نسح  مان  هب  یـصخش  ( 7 - ) 32013 - 798

يا دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  متفر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یتقو  زور  کـی  هکنیا  اـت  مونـشب . ار  مناـگیاسمه  زا  یخرب  ياـنغ 
لد نادـب  هچنآ  لد  دـنیبیم ، هچنآ  مشچ  دونـشیم ، هچنآ  شوـگ  دنتـسه . لوئـسم  اـهنآ  ۀـمه  لد ، مـشچ و  شوـگ و  ناـمگیب  نـسح ؛

ددنبیم ».
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

429 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  مداخ  رسای  ( 8 - ) 32014 - 799

، دنادرگ كاپ  انغ  زا  ار  شیوخ  سفن  ایند ] رد   ] هک ره  دنروآیم . رد  تکرح  هب  ار  نآ  اهداب  ادـخ  نامرف  هب  هک  تسا  یتخرد  تشهب  رد  »
دونشیمن ». ار  ادص  نآ  دشاب ، هدرکن  يرود  انغ  زا  سکره  تسا و  هدنیشن  ار  نآ  ریظن  زگره  هک  دونشیم  ییادص  تخرد  نآ  زا 

ماما هک  مدرک  نامگ  هنوگنیا  نم  يدوب ؟ اجک  دیـسرپ : نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگیم دـیمح  نب  مهج  ( 9 - ) 32015 - 800
: متفگ يو  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هاگآ  منتفر  لحم  زا  مالسلا  هیلع 

: دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . هاگن  شنازینک  هب  نم  درب و  شاهناخ  هب  ارم  روز  هب  وا  مدومن . دروخرب  ینالف  اـب  نم  مدرگ ! تیادـف 
؟» یتسه ناما  رد  ادخ  يوس  زا  دوخ  ییاراد  هداوناخ و  رب  ایآ  دنکیمن . هاگن  شلها  اب  تمحر ] اب   ] دنوادخ هک  تسا  یسلجم  نآ 

هیلع ماما  هب  صخش  نآ  خساپ  هدمآ و  زین  مان  رکذ  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  نابز  زا  زین  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ثیدح  نیا 
زا یکی  داد  روتـسد  هاگنآ  درب ، شاهناـخ  هب  ارم  دـیبسچ و  نم  هب  وا  مدرک . دروخرب  ینـالف  اـب  : » تسا هدرک  شرازگ  هنوگنیا  ار  مالـسلا 
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دناوخ »....  انغ  دمآ و  نم  دزن  شنازینک 
صخش نآ  دیـسرپ . ار  شناگتـسب  زا  یکی  لاح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 10 - ) 32016 - 801

دناوخیم انغ  دزیم و  شزینک  اجنآ  رد  درب . شاهناخ  هب  تفرگ و  ار  متـسد  درک ، دروخرب  نم  اب  ینالف  زورید  مدرگ ! تیادف  : » داد خـساپ 
. مدرک يرپس  يو  ۀناخ  رد  ار  بش  ات  نم  و 

؟ یشاب لاح  نآ  رد  دسر و  ارف  گرم ]  ] تاهرابرد ادخ  روتسد  يدیسرتن  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نیرتدب انغ  تسا . هدیرفآ  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نیرتدـیلپ  انغ  دـنکیمن . ماگن  تمحر ] اب   ] شلها هب  دـنوادخ  هک  تسا  یـسلجم  نآ  انامه 

دروآیم ». لابند  هب  قافن  یتسدگنت و  انغ  تسا . تاقولخم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  ( 11 - ) 32017 - 802

ار ادـخ  نامگیب  دـناسریم ، ادـخ  بناـج  زا  هدـنیوگ  نآ  رگا  سپ  تسا . هدـیتسرپ  ار  وا  قیقحت  هب  دـنک ، شوگ  ياهدـنیوگ  هب  سکره  »
تسا ». هدیتسرپ  ار  ناطیش  یتسار  هب  دنکیم ، غالبا  ناطیش  فرط  زا  رگا  هدیتسرپ و 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 19 و 20 و 21  سفن و  اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 56  ثیداحا  رد 
431 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

جنرطش و يزاب  رب  روضح  تمرح  اهنآ و  فرصت  شورف و  دیرخ و  غرممخت و  ودرگ ، ساط ، لثم  رامق ؛ تالآ  درن و  جنرطش و  اب  يزاب  تمرح  باب 23 
اهنآ شورف  دیرخ و  جنرطش و  رگیزاب  رب  مالسا  مکح  درن و 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
. دینکن فرصت  لطاب  تروص  هب  دوخ  نایم  ناتلاوما ، رد 

رتشیب ناشدوس  زا  اهنآ  هانگ  یلو  تسه ؛ مدرم  يارب  یعفانم  گرزب و  هاـنگ  اـهنآ  رد  وگب  دنـسرپیم ، راـمق  بارـش و  ةراـبرد  وت  زا  « 1»
«2 . » تسا

«3 . » تسا قسف  اهنیا  تسا ، هدش  مارح  امش  رب  ریت  ياههبوچ  ساسا  رب  رتش  تشوگ  میسقت  و  ... 
. دیوش راگتسر  دیاش  دینک  يرود  اهنآ  زا  سپ  تسا . ناطیش  راک  زا  يدیلپ  مالزا  ناتب و  رامق و  بارش و  انامه 

«4 . » دراد زاب  ار  امش  ادخ  دای  زا  دنک و  داجیا  امش  نایم  رد  يزوت  هنیک  ینمشد و  رامق ، بارش و  ۀلیسو  هب  دهاوخیم  ناطیش  انامه 
«5 . » دیتسرپیم ار  اهنآ  امش  هک  تسیچ  اههمسجم  نیا  تفگ : شموق  ردپ و  هب  میهاربا  هک  ار  ینامز  روآ ] دای  هب  ]

درک ». یهن  جنرطش  درن و  اب  ندرک  يزاب  زا  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 1 - ) 32018 - 803
هب دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  جنرطـش  درن و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یماش  عیبر  وبا  ( 2 - ) 32019 - 804

! وشن کیدزن  اهنآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپ ، ذیبن  زا  سپس  دیهدن ! ماجنا  تسین ، نآ  رد  يریخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ ، انغ  زا  هاگنآ  عیبروبا 

. تسا مارح  ياهدننک  تسم  ره  درک و  یهن  ياهدننکتسم  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  دوشیم ، هتخاس  ذیبن  بارش و  اهنآ  رد  هک  ییاهفرظ  زا  هاگنآ  عیبر  وبا 

. درک یهن  ریقن  متنح و  تفزم و  ابد و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
؟ تسیچ اهنیا  دیسرپ : عیبر  وبا 

______________________________

.188 هرقب 2 / (. 1)
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.219 هرقب 2 / (. 2)
.3 هدئام 5 / (. 3)

.90 - 91 هدئام 5 / (. 4)
.52 ایبنا 21 / (. 5)

 433 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
[ دوشیم هتفگ  زین   ] زبس يوبس  نآ  هب  تسا و  نزرا )  ) ندرا يوبس  متنح ، تسا و  هرمخ  ّتفزم ، تسودک و  ابد ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

دنتخادنایم ». بارش  نآ  نورد  هاگنآ  دوش و  یهت  نآ  لخاد  ات  دندرکیم  خاروس  ار  بوچ  تیلهاج  لها  تسا . یبوچ  فرظ ]  ] ریقن و 
: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسرن  دیز  ( 3 - ) 32020 - 805

دینک ». يرود  اهتب  زا  يدیلپ ، زا  دومرف : شاهرابرد ]  ] دنوادخ هک  تسا  يزیچ  جنرطش  «و 
تسانغ ». لطاب ، نخس  تسا و  جنرطش  اهتب ، زا  يدیلپ  : » دیوگیم عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 32021 - 806

هیلع رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  مالزا ...  اهتب و  رامق و  بارـش و  انامه  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  ۀـیآ : ریـسفت  رد  ( 5 - ) 32022 - 807
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا 

تسا ییاهتب  باصنا ، تسا و  رسیم  يرامق  ره  جنرطش و  درن و  سپ  رـسیم ، و  تسا ...  بارـش  هدننک  تسم  ۀباشون  ره  سپ  بارـش ، اما  »
ۀمه دـندرکیم . میـسقت  نآ  ساسا  رب  ار  رتش ]  ] تیلهاج نامز  رد  برع  ناکرـشم  هک  تسا  ییاهریت  مـالزا ، دـندیتسرپیم و  ناکرـشم  هک 

بارش دنوادخ  سپ  تسا . ناطیـش  راک  زا  يدیلپ  اهنیا  تسا و  مارح  ِمارح  ادخ  بناج  زا  اهنآ  زا  يرادربهرهب  شورف و  دیرخ و  اهنیا و 
تسا ». هدرک  نایب  اهتب  رانک  رد  ار  رامق  و 

تسا و رامق ] رسیم /[  جنرطش ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  بدنج  نب  ّللادبع 
�

ه ( 6 - ) 32023 - 808
تسا ». رامق ] رسیم /[  درن ،

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  لیعامسا  ( 7 - ) 32024 - 809
تسا ». رامق ] رسیم /[  درن ، جنرطش و  »

يزاب جنرطـش  هک  تشذگ  یهورگ  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هللادـبع  ( 8 - ) 32025 - 810
دیتسرپیم »؟ ار  اهنآ  امش  هک  تسیچ  اههمسجم  نیا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دندرکیم .

. دندرکیم يزاب  جنرطش  هک  درک  دروخرب  یهورگ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  حوتفلاوبا  ریـسفت  رد  ( 9 - ) 32026 - 811
؟ دیتسرپیم ار  نآ  امش  هک  تسیچ  اههمسجم  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. دیشاپ جنرطش  ۀحفص  رب  تشادرب و  كاخ  يرادقم  هاگنآ 
يرادقم دوشیم ، هدوشگ  جنرطـش  ۀحفـص  تقو  ره  دنیوگیم : دننکیم ، يزاب  جنرطـش  اب  هتـسویپ  هک  یناسک  دیوگیم : حوتفلاوبا  خـیش 

دوشیم ». هدید  نآ  رد  كاخ 
 435 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 10 - ) 32027 - 812
دناشکب ». جنرطش  هب  ار  يزاب  هک  یسک  تسا  نوعلم  »

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش ، لاؤس  جنرطش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  دایز  نب  هدعسم  ( 11 - ) 32028 - 813
دنک ». تنعل  ار  نآ  دنوادخ  دینک . راذگاو  نآ  لها  هب  ار  تیسوجم  ياهراک ] » ]

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  يرتخب  نب  صفح  ( 12 - ) 32029 - 814
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تسا ». لطاب  ياهراک ]  ] زا جنرطش  »
: دیوگیم هک  دنکیم  تیاور  نایعیش  زا  یکی  زا  دیزی  نب  بوقعی  ( 13 - ) 32030 - 815

تسا ». لطاب  زا  جنرطش ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  جنرطش  اب  يزاب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
ریما يزاب  نآ  هب  هک  ناوج ] يزاب  بیبش /[  يزاب  جنرطـش و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم هرارز  ( 14 - ) 32031 - 816

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  ییات ، هس  يزاب  دوشیم و  هتفگ 
؟ دنتسه کی  مادک  اب  اهنیا  دنوشیم ، ادج  مه  زا  لطاب  قح و  یتقو  هک  وگب  نم  هب 

! دنتسه لطاب  اب  تفگ : هرارز 
تسین ». اهنآ  رد  يریخ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دمآ و مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  یـصخش  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  نب  دـمحم  ( 15 - ) 32032 - 817
: تفگ

هیلع داجـس  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییوگیم ؟ هچ  دننکیم ، يزاب  نآ  اب  مدرم  هک  جنرطـش  ةرابرد  مالـسلا ، هیلع  رفعج  وبا  يا  »
نخس سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا 

ادخ رکذ  ریغ  يارب  شتوکـس  تسا و  تکاس  سکره  دهدیم و  ماجنا  هدوهیب  وغل و  يراک  دشاب ، ادـخ  رکذ  ریغ  يارب  شنخـس  دـیوگ و 
. تسا لفاغ  دشاب ،

تفر ». تساخ و  اپب  درم  نآ  هدش و  تکاس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ 
: دومرف ماما  مدرک . لاؤس  جنرطش  اب  يزاب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم راتخم  نب  دحاولادبع  ( 16 - ) 32033 - 818

تسا ». رانک  رب  يزاب  زا  نمؤم  قیقحت ، هب  »
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  جنرطش  اب  يزاب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  ریکب 

تسا ». رانکرب  يزاب  زا  نمؤم  قیقحت ، هب  »
 437 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 17 - ) 32034 - 819
تسا ». رامق  رسیم و  ود  ره  درن ، جنرطش و  »

درن : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 18 - ) 32035 - 820
دنتسه ». رامق  رسیم و  زا  جنرطش ، و 

: تفگ ماما  هب  سیردا  میدوب . مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  سیردا ، مردارب  نم و  : » دـیوگیم یمق  کـلملا  دـبع  ( 19 - ) 32036 - 821
؟ تسیچ رسیم  میدرگ ! تیادف 

! تسا جنرطش  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! تسا درن  رسیم ، دنیوگیم  نانآ  متفگ : نم  دیوگیم : کلملا  دبع 

تسه ». زین  درن  و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنناـمه رـشع  ۀـعبرا  جنرطـش و  درن و  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  ماـما  زا  دـالخ  نـب  رمعم  ( 20 - ) 32037 - 822

تسا ». رسیم  زا  دوش ، يزاب  رامق  نآ  اب  هچ  ره  دنرگیدکی و 
: تشون مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  هسبنع  نب  میهاربا  : » دیوگیم یسیع  نب  دمحم  ( 21 - ) 32038 - 823

. دنسرپیم رسیم  رمخ و  ةرابرد  وت  زا  دیهد . حیضوت  نم  يارب  هیآ  نیا  ةرابرد  دینادیم ، حالص  رگا  نم ! يالوم  رورس و  يا 
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؟ تسیچ رسیم  مدرگ ! تیادف 
تسا ». مارح  يروآیتسم  ره  تسا و  رسیم  دوش ، رامق  نآ  اب  هچنآ  ره  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

درن و اب  يزاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهیهن  ثیدـح  رد  ( 22 - ) 32039 - 824
درک ». یهن  دوع ، روبنط و  لبط و  کبنت و  جنرطش و 

تسا ». هدرک  یهن  نآ  زا  مالسلا  هیلع  موصعم  اریز  درن ؛ اب  يزاب  زا  زیهرپب  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 23 - ) 32040 - 825
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 24 - ) 32041 - 826

. تسا هدرک  ار  ادخ  ینامرفان  نامگیب  دنک ، يزاب  درن  اب  سک  ره  »
تسا ». برع  ریغ  رامق  زا  ود  نآ  اریز  هدش ؛ جیار  بعک  ود  نییآ  زا  زیهرپب  و  دومرف : و 

نامگیب دـنک ، يزاـب  درن  اـب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  یلاوع  باـتک  رد  ( 25 - ) 32042 - 827
تسا ». هدرک  ینامرفان  ار  شربمایپ  دنوادخ و 

. تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد 
 439 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یـسک دننام  دنک ، يزاب  درن  اب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا ، هدـمآ  یلاوع  باتک  رد  ( 26 - ) 32043 - 828
تسا ». هدرب  ورف  كوخ  نوخ  تشوگ و  رد  ار  شتسد  هک  تسا 

. تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد 
شتسد ایوگ  دنک ، يزاب ]؟[  ریش  درن  اب  هک  یسک  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  باتک  نامه  رد  ( 27 - ) 32044 - 829

تسا ». هدرب  ورف  كوخ  تشوگ  رد  ار 
، دنک يزاب  جنرطش  درن و  اب  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 28 - ) 32045 - 830

تسا ». هدولآ  كوخ  نوخ  تشوگ و  هب  ار  شتسد  ایوگ 
، تسا هدـش  مارح  امـش  رب  ریت  ياههبوچ  ساسا  رب  رتش  تشوگ  میـسقت  و  ۀـیآ ...« : لیذ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 29 - ) 32046 - 831

عمج نآ  رود  هاگنآ  دـندرکیم . میـسقت  شخب  هد  هب  ار  نآ  تشوگ  ینابرق و  ار  ییاورپ  رتش  تیلهاـج  ناـمز  بارعا  تسا ». قسف  اـهنیا 
. دندادیم یصخش  هب  ار  ریت  ياههبوچ  دندشیم و 

رتش تشوگ  زا  هک  يریت  تفه  دربیمن . مهـس  نآ  يات  هس  تشاد و  مهـس  رتش  نآ  تشوگ  زا  نآ  يات  تفه  دوب ، ددـع  هد  ریت  ياـههبوچ 
سفان مهـس ، هس  لبـسم  مهـس و  ود  مأوت  مهـس ، کی  ذف  دندشیم . هدـیمان  یلعم  بیقر و  سلح ، سفان ، لبـسم ، ماوت ، ذـف ، تشاد ، مهس 

حینم و حفس و  تشادن ، رتش  تشوگ  زا  یمهس  هک  ییاهریت  تشاد . مهس  تفه  یلعم  مهس و  شش  بیقر  مهـس ، جنپ  سلح  مهـس ، راهچ 
سپ تسا ؛ رامق  نیا  دمآیم و  نوریب  ناشمان  هب  چوپ )  ) مهـس نودـب  ياهریت  هک  دوب  یناسک  ةدـهع  هب  رتش  ياهب  دـندشیم . هدـیمان  دـغو 

درک ». مارح  ار  نآ  دنوادخ 
اب نم  مدرگ ! تیادف  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  هرصب  لها  زا  یـصخش  : » دیوگیم یـسیع  نب  دامح  ( 30 - ) 32047 - 832

. منکیم اشامت  ار  اهنآ  هکلب  منکیمن  يزاب  مدوخ  یلو  دننکیم ؛ يزاب  جنرطش  هک  منیشنیم  یهورگ 
دراد »؟ ياهدیاف  هچ  وت  يارب  دنکیمن ، هاگن  تمحر ] اب   ] شلها هب  دنوادخ  هک  یسلجم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يرفعج  نامیلس  ( 31 - ) 32048 - 833
تسا ». شتآ  رد  روضح  دننامه  جنرطش ، يزاب  رد  روضح  »

جنرطش ةرابرد  مدرگ ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم بائر  نبا  ( 32 - ) 32049 - 834
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! تسا كوخ  تشوگ  ةدننک  ور  ریز و  دننامه  نآ ، ياههرهم  ةدنهد  تکرح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دییامرفیم ؟ هچ 
؟ تسا كوخ  تشوگ  ةدننک  ور  ریز و  رب  يزیچ  هچ  مدیسرپ :

دیوشیم »! ار  شتسد  دومرف : ماما 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد  ( 33 - ) 32050 - 835

تسا ». كوخ  تشوگ  ةدنروخ  دننامه  نآ ، رگاشامت  تسا و  نوعلم  جنرطش  اب  هدننکيزاب  »
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رابخالا  عماج  باتک  رد 

تسا ». شردام  جرف  رگشامت  دننامه  نآ ، رگاشامت  تسا و  نوعلم  جنرطش  اب  هدننکيزاب  »
 441 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 34 - ) 32051 - 836
هب ندرک  مالـس  تسا و  كرـش  نآ  اـب  يزاـب  تسا و  رفک  نآ  نتـشادهگن  تسا و  مارح  شلوـپ  ندروـخ  تسا و  مارح  جنرطـش  نتخورف  »
رد ار  شتـسد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـنک ، ادـیپ  سامت  نآ  اب  شتـسد  هک  یـسکو  تسا . هدـننکكاله  ةریبک  هانگ  هانگ و  زابجـنرطش ،

كوخ تشوگ  اـب  ساـمت  رثا  رب  ار  نآ  هک  هنوگناـمه  دـیوشب ؛ ار  شتـسد  هکنآ  اـت  تسین  يزاـمن  يو  يارب  درب و  ورف  كوـخ  تشوـگ 
هب ندرک  مالس  نآ و  اب  يزاب  لاح  رد  جنرطش  هب  هدننکهاگن  زابجنرطش و  و  تسا . شردام  جرف  رگاشامت  دننام  نآ ، رگاشامت  و  دیوشیم .

تسا و هدش  رپ  شتآ  زا  شهاگنمیشن  نامگیب  دنیشنب ، نآ  يزاب  رب  سک  ره  دنتـسه و  ناسکی  هانگ  رد  یگمه  يزاب  لاح  رد  زابجنرطش 
يزاب بیرف  هک  یسک  زابجنرطش ، اب  ینیـشنمه  زا  زیهرپب  و  دوب . دهاوخ  وا  رب  هودنا  ترـسح و  ۀیام  تمایق  رد  هار ، نیا  رد  شرمع  نارذگ 
مـشخ ندمآ  دورف  راظتنا  رد  هظحل  ره  دـناهتفرورف و  ادـخ  بضغ  مشخ و  رد  شلها  هک  تسا  یتاسلج  زا  نآ  اریز  تسا ؛ هدروخ  ار  نآ  اب 

تفرگ ». دهاوخ  رب  رد  نانآ  هارمه  زین  ار  وت  ادخ  مشخ  ینک ،] ینیشنمه  نآ  اب  وت  رگا  و  . ] دنربیم رسب  ادخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 35 - ) 32052 - 837

تسا ». هانگ  تسا ، جنرطش  هب  مرگرس  هک  یصخش  هب  ندرک  مالس  تسا و  كرشم  زاب  جنرطش  »
. درک یهن  درن  نتخورف  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 36 - ) 32053 - 838

ماما زا  دینکن . فرـصت  لطاب  روط  هب  دوخ  نایم  رد  ناتلاوما  رد  و  ۀیآ : ریـسفت  هب  عجار  : » دیوگیم ءاّذح  هدـیبعوبا  ( 37 - ) 32054 - 839
دنوادخ سپ  دـندرکیم ، رامق  ناشنارـسمه  لاوما و  رـس  رب  نارگید  اب  شیرق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص 

تشادزاب ». راک  نیا  زا  ار  نانآ 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  قوف  ۀیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  یشایع  ریسفت  رد 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  درک »...  یهن  رامق  زا  دنوادخ  »
هب دوخ  نایم  رد  ناتلاوما  رد  دنوادخ : نخـس  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  رداونلا  باتک  رد  ( 38 - ) 32055 - 840

تسا ». رامق  نآ  : » دومرف دینکن  فرصت  لطاب  روط 
ارم درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم ملاس  نب  طابسا  ( 39 - ) 32056 - 841

. دینکن فرصت  لطاب  تروص  هب  دوخ  نایم  رد  ناتلاوما  رد  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  نادرگ : هاگآ  هیآ  نیا  ریسفت ]  ] زا
درک ». دصق  ار  رامق  نخس ، نیا  زا  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 40 - ) 32057 - 842
: داتسرفورف

. دینک بانتجا  اهنآ  زا  سپ  تسا ، ناطیش  دیلپ  ياهراک  زا  مالزا  باصنا و  رسیم و  بارش و  انامه 
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؟ تسیچ رسیم  دش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب 

. ودرگ و  ناوختسا ] بعک /[  یتح  دوش  رامق  نآ  اب  هچنآ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟ تسیچ باصنا  دش : هتفگ 

. دندرکیم حبذ  ناشنایادخ  يارب  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟ تسیچ مالزا  دش : هدیسرپ 

دندرکیم ». میسقت  اهنآ  اب  هک  يریت  ياههبوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 41 - ) 32058 - 843

درک و نانآ  زا  يرود  هب  فظوم  ار  ناگدنب  درک و  یهن  رامق  عاونا  ۀـمه  زا  دـنوادخ  قیقحت ، هب  دـنک ) تمحر  ار  وت  دـنوادخ   ) هک نادـب  »
اهرامق و رگید  درن و  جنرطـش و  دننام  دینک ! يرود  نآ  زا  سپ  تسا ، ناطیـش  دیلپ  ياهراک  زا  دومرف : سپ  دیمان . ثیبخ  دـیلپ و  ار  اهنآ 
ور ریز و  نداد و  تکرح  تسا و  كرش  نآ  اب  يزاب  تسا و  گرزب  دنوادخ  هب  رفک  نآ  نتشادهگن  هک  نوچ  تسا ؛ جنرطـش  زا  رتدب  درن 

رگاشامت دننامه  نآ  ةدنهدتکرح  تسا و  رفک  دنکیم ، يزاب  نآ  اب  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  تسا و  هدـننکدوبان  ةریبک  هانگ  شندرک 
هک تسا  یـسک  لَثَم  رامق ، نودـب  نآ  اـب  هدـننکيزاب  لَـثَم  تسا و  راوخكوخ  تشوگ  دـننام  درن ، اـب  هدـننکيزاب  تسا و  شرداـم  جرف 

يراشفاپ انز  رب  هک  تسا  یـسک  لَثَم  دنکیم ، يزاب  اهنیا  زا  یکی  اب  هک  یـسک  لَثَم  و  دراذـگیم . كوخ  تشوگ  نوخ و  رد  ار  شتـسد 
. نک ظفح  بعک ، ماداب و  ودرگ و  اب  ناکدوک  ندرک  يزاب  لثم ]  ] یتح يرامق  ره  رشع و  ۀعبرا  اهرتشگنا و  اب  يزاب  زا  ار  دوخ  و  دنکیم .

شتآ دراو  دریمب ، دزغلب و  شبـسا  یـسک  ره  دـنزیرگیم و  وت  زا  ناگتـشرف  دودیم و  وـت  هارمه  ناطیـش  اریز  يزاـبناگوچ ؛ زا  زیهرپـب  و 
دوشیم ».

زا دینک و  يرود  اهتب  زا  يدیلپ  زا  سپ  دنوادخ : نخـس  نیا  ریـسفت  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 42 - ) 32059 - 844
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دینک . يرود  لطاب  نخس 

. تسانغ لطاب ، نخس  تسا و  جنرطش  اهتب ، زا  يدیلپ 
تسا و هدننکدوبان  ةریبک  هانگ  نآ  شزومآ  تسا و  كرش  نآ  اب  يزاب  تسا و  رفک  جنرطش  نتشادهگن  تسا . جنرطـش  زا  رتدیدش  درن ، و 
هب هدننک  هاگن  تسا و  كوخ  تشوگ  ةدننک  ور  ریز و  دـننامه  نآ ، ةدـننک  ور  ریز و  تسا و  هانگ  نآ  اب  يزاب  هب  مرگرـس  رب  ندرک  مالس 

، تخاب درب و  نودب  زابدرن  لَثَم  تسا و  راوخكوخ  تشوگ  لَثَم  رامق ، تروص  هب  زابدرن  لَثَم  تسا و  شردام  جرف  رگاشامت  دننامه  نآ ،
اهنیا و ۀـمه  تسین و  زیاج  رـشع  ۀـعبرا  اهرتشگنا و  اب  يزاـب  دراذـگیم و  كوخ  نوخ  اـی  تشوگ  رد  ار  شتـسد  هک  تسا  یـسک  لَـثَم 
دنزیرگیم و وت  زا  ناگتشرف  دودیم و  تهارمه  ناطیش  اریز  زیهرپب ؛ جنـس  ندز  زا  تسا و  رامق  ودرگ ، اب  ناکدوک  يزاب  یتح  ناشریاظن 

تسا ». هتفرگ  ارف  ار  وا  دنوادخ  مشخ  نامگیب  دنامب ، یقاب  روبنط  شاهناخ  رد  زور  لهچ  سک  ره 
. دشاب نیشیپ  ثیدح  زا  یشخب  دراد  لامتحا  هک  میدروآ  لیلد  نیا  هب  ار  تمسق  نیا 
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تسا ». رامق  نامه  رسیم ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  اّشو  ( 43 - ) 32060 - 845

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  ثیدح  نیا  ریظن 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  ( 44 - ) 32061 - 846

تسا ». رسیم  نآ  سپ  دوش ، رامق  نآ  اب  هچنآ  ره  رشع و  ۀعبرا  درن و  جنرطش و  انامه  »
: تشون مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  هسبنع  نب  میهاربا  : » دیوگیم یسیع  نب  دمحم  ( 45 - ) 32062 - 847
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لاؤس رـسیم  بارـش و  ةرابرد  وت  زا  دـینادرگ : هاـگآ  دـنوادخ  نخـس  نیا  ریـسفت ]  ] زا ارم  دـینادیم ، حالـص  رگا  نم  يـالوم  رورـس و  يا  »
. دننکیم

تسیچ »؟ رسیم  مدرگ ! تیادف 
تسا ». مارح  ياهدننکتسم  ره  تسا و  رسیم  نآ  سپ  دوش  يزاب  رامق  نآ  اب  هچنآ  ره  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

درب و يزاب و  غرممخت  ودرگ و  اب  ناکدوک  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم راـمع  نب  قاحـسا  ( 46 - ) 32063 - 848 « 1»
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دننکیم . تخاب 

تسا »! مارح  نآ  اریز  روخن ؛ نآ  زا 
هار زا  ناکدوک  هک  ییودرگ  ندروخ  زا  يو  : » هک دنکیم  تیاور  شردپ ) زا   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 47 - ) 32064 - 849

تسا ». مارح  نآ  دومرف : درک و  یهن  دنروآیم ، يزابرامق 
. درخب غرممخت  يو  يارب  ات  داتسرف  ار  شنامالغ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  : » دیوگیم دیعـس  نب  دیمحلادبع  ( 48 - ) 32065 - 850
زا سپ  دروخ . مالـسلا  هیلع  ماما  دروآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  اهنآ  هاگنآ  درک . رامق  اـهنآ  اـب  تفرگ و  غرممخت  ود  اـی  کـی  مـالغ 
درک ». غارفتسا  نآ  رد  ار  غرممخت  تساوخ و  یتشت  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . يزابرامق  زا  اهغرممخت  نیا  تفگ : شنامالغ  زا  یکی  ندروخ 

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 49 - ) 32066 - 851
لَثَم رامق ، تروص  هب  درن  اب  هدـننکيزاب  لَـثَم  اـنامه  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اریز  نک ؛ يرود  درن  اـب  يزاـب  زا  »

و دراذگیم . كوخ  نوخ  ای  تشوگ  رد  ار  شتـسد  هک  تسا  یـسک  لَثَم  رامق  نودب  نآ  اب  هدننکيزاب  لَثَم  تسا و  راوخكوخ  تشوگ 
: تسا هدش  دراو  یهن  هنوگ  ود  جنرطش  ةرابرد  هک  نادب 

فلتخم ثیدح  ود  هاگره  دومرف : هک  ماهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  یلو  قلطم ؛ یهن ]  ] و هلمجلا ] یف  تروص  هب   ] یهن
اهر ار  نآ  تسادخ ، باتک  اب  فلاخم  هچنآ  دـیریگب و  تسا ، نآرق  اب  قفاوم  هچنآ  سپ  دیجنـسب ، ادـخ  باتک  اب  ار  اهنآ  دیـسر ، امـش  هب 

. دینک
. دیزیهرپب لطاب  نخس  زا  دینک و  يرود  اهتب  يدیلپ  زا  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هک  میباییم  ام  هاگنآ 

______________________________

. تسا هدش  رارکت  زین  هرامش 21  رد  ثیدح  نیا  (. 1)
 447 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیا رد  طایتحا  عقاو و  اب  قباطم  رظن  سپ  تسانغ . لطاب  نخـس  تسا و  جنرطـش  اهتب  زا  يدیلپ  زا  دوصقم ]  ] هک تسا  هدـمآ  ریـسفت  رد  و 
. تسا هانگ  نآ  اب  يزاب  تسا و  نآ  زا  شیوخ  نتشادزاب  هراب 

دراو دریمب ، دزغلب و  شبسا  سکره  هک  هدش  تیاور  و  دنزیرگیم . وت  زا  ناگتشرف  دودیم و  تهارمه  ناطیش  اریز  نکن ؛ يزاب  ناگوچ  و 
. دوشیم شتآ 

اهنیا ۀمه  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  اریز  نک ! يرود  يرامق  هنوگ  ره  رـشع و  ۀعبرا  اهرتشگنا و  اب  يزاب  وهل و  تالآ  ۀـمه  زا  و 
دناهدرک ». یهن 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد  ( 50 - ) 32067 - 852
تسا ». مجع  رامق  زا  ود  نیا  اریز  دیزیهرپب ؛ موش  بعک  ود  نیا  زا  »

زا لقث »  » نآ : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  رـسیم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم مداخ  رـسای  ( 51 - ) 32068 - 853
. تسا يزیچ  ره 
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دیآیم ». تسد  هب  نازابرامق - ناراذگورگ - زا  هک  تسا  ییاهمهرد  ریغ  اهمهرد و  نآ  لقثلا »  » نان و دومرف : و 
تسا و هدمآ  هداتفا ] رود  فک و  « ] لفتلا  » ةژاو لقثلا »  » ةژاو ياج  هب  هعیـشلا  لئاسو  رد  درادـن و  دوجو  نان »  » ةژاو راونالا  راحب  ۀیـشاح  رد 

. مدرک لاؤس  رسیم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » تسا هدمآ  هعیشلا  لئاسو  رگید  ياج  رد 
تـسد هب  نازابرامق ]  ] ناراذـگورگ زا  هک  تسا  ییاهمهرد  نآ  لـقث  و  تفگ : و  تسا . يزیچ  ره  زا  لـقث »  » نآ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دیآیم ».
نآ رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  لتـش »  » نآ حیحـص  هابتـشا و  لقثلا ،»  » و لفتلا »  » ًارهاظ : » تسا هدـمآ  راونـالا  راـحب  باـتک  یقرواـپ  رد 

دوشیم ». هداد  ناشرواد  سیئر و  هب  تایلام  ناونع  هب  نآ  زا  یشخب  دوشیم و  يزابرامق 
نتخاب و رامق  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 52 - ) 32069 - 854

تسین ». راوازس  هتسیاش و  «، 1  » يرگتراغ
: دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  يدامتعا  دروم  صخش  زا  ماشه  ( 53 - ) 32070 - 855

تسین هنوگنیا  دنوادخ  شور  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنتسه . اهناسنا  مالزا ، باصنا و  رسیم و  بارش و  زا  دوصقم  هک  هدیـسر  امـش  زا  »
دنک ». باطخ  دننکیمن ، كرد  هک  يزیچ  هب  ار  شقلخ  هک 

ینارذگـشوخ یمرگرـس و  يزابجنرطـش  يزابناگوچ و  راکـش ، اب  هک  متـسه ، يدرم  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دـیز  هک  تشذـگ 
 .... منکیم

رفس لطاب و  شالت  انامه  دور ، راکش  لابند  هب  ییامندوخ  ینارذگشوخ و  یمرگرس ، يارب  سک  ره  دومرف ... : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
وهل و زا  ار  وا  ییوجترخآ  تسا و  رانکرب  اـهنیا  زا  نمؤم  اـنامه  و  دریگب . ار  شاهزور  دـناوخب و  ماـمت  ار  شزاـمن  دـیاب  تسا و  یلطاـب 

«2 .« » تسا هتشادزاب  یمرگرس 
______________________________

- دوشیم هتخیر  داماد  سورع و  رـس  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  ندوبر  يرگتراغ  زا  دوصقم  دمآ ، دهاوخ  هدنیآ  ثیداحا  رد  هک  هنوگنآ  (. 1)
م.

ثیدح 5. رفاسم ، زامن  باب 13  (. 2)
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اب ار  شاهزور  هک  یـسک  رگم  دـنکیم ، دازآ  شتآ  زا  ار  یهورگ  دـنوادخ  ناضمر  هاـم  ِبش  ره  رد  اـنامه  : » تشذـگ رمع  ثیدـح  رد  و 
؟ تسیچ نیهاش  بحاص  دیسرپ : يوار  دشاب . نیهاش  بحاص  ای  زوتهنیک  ای  دنک  راطفا  هدننکتسم 

«1 .« » جنرطش دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم تلالد  رامق  ندوب  هریبک  رب  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  باب 11  زا  يددعتم  ثیداحا  رد  و 

مهارف ار  ناهانگ  ریاس  باکترا  ۀـنیمز  و   ] درادیمرب ار  ناـهانگ  ریاـس  عناوم  هک  یناـهانگ  و  : » تشذـگ نخـس  نیا  دـلاخوبا  ثیدـح  رد  و 
«2 .« » تسا يزابرامق  يراوخبارش و  دزاسیم ]

دوشیم هتخورف  اراکـشآ  بارـش  يدید  دش و  عیاش  راکـشآ و  رامق  يدید  هک ] یماگنه   ] و تشذگ ...« : نخـس  نیا  نارمح  ثیدح  رد  و 
3 ...« 

ناراوخبارش و دنتسه ؛ نامزلا  رخآ  رد  تما  نیا  نایورود  نانآ  تشذگ ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  ثیدح  رد  و 
«4 [.« » نازابرامق  ] نازاببعک

اب هدننکيزاب  رب  و  درک ...  یهن  هورگ  راهچ  هب  ندرک  مالس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تشذگ  دمحا  نب  دمحم  ثیدح  رد  و 
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درن ».
«5 .« » مرادیمزاب نازابجنرطش  هب  ندرک  مالس  زا  ار  امش  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نینچمه  و 

6 جنرطش ». درن و  اب  نانیشنمه  و  تسین ...  راوازس  نانآ  هب  ندرک  مالس  هورگ  شش  : » تشذگ نخس  نیا  غبصا  ثیدح  رد  و 
7 دینکن ». مالس  درن  جنرطش و  نیشنمه  رب  : » تشذگ هدعسم  ثیدح  رد  و 

تسا مارح  نآ  ۀمه  هک  درک  مارح  ار  ياهفرح  تعنـص و  دنوادخ  انامه  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  ثیدح  رد  و 
«8 .« » یمرگرس وهل و  تلآ  ره  جنرطش و  اهین و  طبارب و  دننام  دزیخیمرب ؛ نآ  زا  داسف  اهنت  و 
«9 .« » تسا جنرطش  اهتب  زا  يدیلپ  : » تشذگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماحش  ثیدح  رد  و 

. تشذگ نآ  ریظن  زین  ماشه 11  یلعالادبع 10 و  ثیدح  رد  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنوشیمن ، رضاح  لطاب  سلجم ]  ] رد هک  یناسک  و  ۀیآ : ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مئاعد  ثیدح  رد  و 

«12 .« » تسا جنرطش  انغ و  دوصقم ] » ]
. اوران اور و  ياهبسک  زا  باب 21  رگنب  و 

ار اهنآ  هب  هیبش  هفزعم و  دـننام  وهل  تالآ  زا  یکی  اـی  دوع  اـی  روبنط  شاهناـخ  رد  زور  لـهچ  سک  ره  : » تشذـگ اـضرلا  هقف  باـتک  زا  و 
تسا و شتآ  شهاگیاج  تسا و  هدرم  قساف  راکهبت و  دریمب ، زور  لهچ  تدم  رد  رگا  سپ  هتفرورف ، ادخ  مشخ  رد  قیقحت  هب  درادـهگن ،

«13 .« » تسا یلوحت  ینوگرگد و  دب  هچ 
14 نک ». يرود  رشع  ۀعبرا  اهرتشگنا و  اب  يزاب  وهل و  تالآ  ۀمه  زا  و  : » تشذگ مالسلا  هیلع  موصعم  زا  نخس  نیا  عنقملا  باتک  رد  و 

______________________________

ثیدح 12. ناضمر ، هام  تلیضف  باب 1  (. 1)
ثیدح 27 و 33. سفن ، اب  هزرابم  باب 12  2 و 3 . ( 2)

ثیدح 36. سفن  اب  هزرابم  باب 12  (. 4)
ثیدح 15 و 17 و 18. ترشاعم ، باب 18  5 و 6 و 7 . ( 5)

(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  ياهبسک  باب 1   191 / 22 (. 8)
ثیدح 1 و 5 و 7. اوران ، اور و  ياهبسک  باب 19   231 - 229 / 22 9 و 10 و 11 . ( 9)

(. 31926  ) ثیدح 9 اوران ، اور و  ياهبسک  زا  باب 19   231 / 22 (. 12)
.32004 - 32000 - 31995 - 31993 - 28 - 24 - 19 ثیدح 17 - اوران ، اور و  ياهبسک  زا  باب 21   251 - 249 / 22 13 و 14 . ( 13)

 451 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  لاؤس  نآ  هب  هیبش  رـشع و  ۀـعبرا  اب  يزاب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  هک  تشذـگ  و 

يزادناریت ». يراوسبسا و  ۀقباسم  رگم  تسین  هدیدنسپ  ینتشادتسود و  اهيزاب  زا  کی  چیه  »
دـشاب و درن  اـی  هریاد  اـی  بارـش  نآ  رد  هک  دـنوشیمن  ياهناـخ  دراو  ناگتـشرف  : » تشذـگ نخـس  نـیا  یلاوـعلا  مارو و  ثیدـح  رد  و  « 1»

2 دوشیم ». هتشادرب  نانآ  زا  تکرب  دوشیمن و  باجتسم  ناشياعد 
. درک لالدتسا  ثحب  نیا  رب  ناوتیم  هک  تسا  یبلاطم  يزادناریت  یناودبسا و  ۀقباسم  زا  باب 3  ثیداحا  رد  و 

وجبآ و ندیـشون  زا  دیاب  تسام  هعیـش  سک  ره  سپ  تسـشن ...  جنرطـش  يزاب  رب  نوعلم - دیزی - و  دمآ ...« : دـهاوخ  لضف  ثیدـح  رد  و 
ار دایز  نادناخ  دیزی و  دروآ و  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیاب  دنک ، هاگن  جنرطـش  وجبآ و  هب  سک  ره  دنک و  يرود  جنرطـش  اب  يزاب 

«3 .« » دشاب ناگراتس  دادعت  هب  دنچ  ره  دنکیم ، كاپ  ار  شناهانگ  دنوادخ  هلیسو  نیا  هب  دنک . تنعل 
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مالـسلا هیلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  هبایـس  نبا  ثیدح  رد  دـمآ و  دـهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  اهتداهـش ، زا  باب 24  ثیداـحا  یخرب  رد  و 
مارح رامق و  اهنیا  ریغ  دنباییم و  روضح  يزادناریت  يراوسرتش و  ینوادبسا و  ۀقباسم  رد  يراذگورگ  رد  ناگتشرف  : » دومرفیم هتسویپ 

«4 .« » تسا

دنکشب تسین ، لالح  اهنآ  اب  بسک  هک  ار  نآ  لثم  طبرب و  هک  یسک  مکح  باب 24 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32071 - 856
تسین ». وا  رب  يزیچ  هراب  نیا  رد  دنادرگ ، دوبان  ار  نآ  درب و  شروی  تسا ، مارح  نآ  اب  ندرکراک  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  رب  سک  ره  »

. درک لطاب  ار  تیاکش  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیدرگ . تیاکش  دوب ، هتسکش  ار  یطبرب  هک  يدرم  ةرابرد  ترضح  نآ  هب  و 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 32072 - 857

قیقحت هب  دنک ، خاروس  ار  بارـش  ای  هدننکتسم  ةدام  کشَم  ای  دنکـشب  ار  وهل  تالآ  زا  یخرب  ای  يزاب  لیاسو  زا  یکی  ای  طبرب  سک  ره  »
تسین ». راکهدب  يزیچ  تسا و  هداد  ماجنا  ياهدیدنسپ  راک 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نامض ، تابجوم  زا  باب 18  ثیداحا  رد  و 
______________________________

.32004 - 32000 31995 ؛ - 31993 28 ؛ - 24 19 ؛ ثیدح 17 - اوران ، اور و  ياهبسک  زا  باب 21   251 - 249 / 22 1 و 2 . ( 1)
ثیدح 13. اههباشون ، زا  باب 43  (. 3)
ثیدح 3. اهتداهش ، زا  باب 42  (. 4)

453 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هام و تخرد و  ياهسکع  ندیـشک  اهنآ و  نداد  رارق  شرف  زاوج  اهنآ و  اب  يزاب  نارادناج ، يزاسهمـسجم  اهسکع و  ندیـشک  تمرح  باب 25 
دیشروخ

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
؟ تسیچ دیتسرپیم ، ار  نآ  امش  هک  ییاههمسجم  نیا  تفگ : شیوخ  موق  ردپ و  هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روآ ] دای  هب  ]

يو يارب  تباث ، ياهگید  ضوح و  ناسب  گرزب  ياههساک  اههمـسجم و  اـههاگتدابع و  زا  تساوخیم  نامیلـس ]  ] ار هچنآ  ناـینج ] « ] 1»
«. 2  » دنتخاسیم

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  رذنم  نب  نیسح  ( 1 - ) 32073 - 858
نینچ ناوت  هک  یلاح  رد  دوشیم  وج  ود  ندزهرگ  هب  فظوم  وا  ایؤر ؛ ندرک  وگزاب  رد  وگغورد  دنتـسه : باذـع  رد  تمایق  رد  هورگ  هس  »

. درادن ار  يراک 
درادن ». ندیمد  رب  تردق  هک  یلاح  رد  دوشیم ، اهریوصت  نآ  رد  حور ]  ] ندیمد هب  فلکم  يو  شاقن ؛ و 

نینچ شوگ  رد  دندنـسرخان . يو  ندینـش  زا  نانآ  هک  یهورگ  نانخـس  هب  هدنهدشوگ  و  : » هدیدرگ هفاضا  هلمج  نیا  نساحم  باتک  رد  و 
دوشیم ». هتخیر  برس  یصخش 

یهن اهتروص  یشاقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  تسا . هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیداحا  رد  ( 2 - ) 32074 - 859
: دومرف درک و 
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ار حور  ندیمد  رب  تردق  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، نآ  رد  حور ]  ] ندـیمد هب  فلکم  ار  يو  تمایق  رد  دـنوادخ  دـشکب ، يریوصت  سک  ره  »
درادن ».

. درک یهن  رتشگنا  يور  رب  تاناویح  ریوصت  ندنک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 3 - ) 32075 - 860
دنکیم ». یهن  اههمسجم  زا  تراگدرورپ  انامه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  »

تمایق رد  دزاسب ، ياهمسجم  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  ریمع  یبا  نبا  ( 4 - ) 32076 - 861
دوشیم ». نآ  رد  حور  ندیمد  هب  فظوم 

______________________________

.52 ایبنا 21 / (. 1)
.13 ابس 34 / (. 2)

 455 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  فیرط  نب  دعـس  دـنرازآیم ...  ار  شربماـیپ  دـنوادخ و  هک  یناـسک  اـنامه  ۀـیآ : ریـسفت  رد  ( 5 - ) 32077 - 862

دنوشیم ». اهنآ  رد  حور  ندیمد  هب  فظوم  تمایق  زور  رد  دنتسه . نارگریوصت  نانآ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 6 - ) 32078 - 863

سک ره  و  درادن . ار  نآ  ماجنا  ناوت  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، نآ  رد  حور  ندیمد  هب  راداو  دوشیم و  باذع  دشکب ، ار  يریوصت  سک  ره  »
نودـب سک  ره  و  دـیآیمن . رب  نآ  ةدـهع  زا  یلو  ددرگیم ، وـج  ود  ندز  هرگ  هـب  راداو  دوـشیم و  باذــع  دــیوگ ، غورد  شیاـیور  رد 

دوشیم ». هتخیر  برس  يو  شوگ  رد  تمایق  زور  رد  دهدارف ، شوگ  ناشنانخس  هب  یهورگ  تیاضر 
. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  فلتخم و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 7 - ) 32079 - 864
يارب یعقاو  ریغ  يایور  سک  ره  دوشیم و  هتخیر  برس  يو  شوگ  رد  دهدارف ، شوگ  نانآ  نانخس  هب  یهورگ  تیاضر  نودب  سک  ره  »
باذع دشکب ، ار  يریوصت  سک  ره  دیآیمن و  رب  يراک  نینچ  ةدهع  زا  وا  دنز و  هرگ  ار  يوج  ۀناد  ات  دوشیم  باذـع  دـنک ، وگزاب  دوخ 

درادن ». ندیمد  رب  تردق  وا  دمدب و  حور  نآ  رد  ات  دوشیم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 8 - ) 32080 - 865

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  دنوشیم و  باذع  تمایق  زور  رد  نازاسهمسجم  نارگریوصت و  »
دینک ». هدنز  ار  ناتیاههدیرفآ  »

دیآیم نوریب  شتآ  زا  یندرگ  تمایق ] زور  رد   ] هدش تیاور  : » هک تسا  هدروآ  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 9 - ) 32081 - 866
: دنیوگیم دنوادخ ؟ ناگدننکریقحت  دنیاجک  و  دنوادخ ؟ اب  ناگدننکتیدض  دنیاجک  و  دـنوادخ ؟ رب  نایوگغورد  دـنیاجک  دـیوگیم : و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  هورگ  هس  نیا 
تسا هدرک  تیّدض  ادخ  اب  قیقحت  هب  دزاس ، همسجم  سک  ره  تسا و  هتـسب  غورد  ادخ  هب  قیقحت  هب  دنک ، نوسفا  سک  ره  دهدیم : خساپ 

تسا ». هدرک  کچوک  ار  ادخ  دیامن ، ایر  شیاهراک  رد  سک  ره  و 
 457 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیامرفیم هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیرملا  ۀینم  باتک  رد  یناث  دیهش  موحرم  ( 10 - ) 32082 - 867
هارمگ یهاگآ  نودـب  ار  مدرم  ای  دوش  هتـشک  يربمایپ  تسد  هب  ای  دـشکب  ار  يربماـیپ  هک  تسا  یـسک  تماـیق  زور  رد  مدرم  نیرتبَّذـعم  »

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک ». يرگریوصت  يزاسهمسجم و  ای  دزاس 
زا دـیزیهرپب  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هناگدـصراهچ  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  لاـصخلا  باـتک  رد  ( 11 - ) 32083 - 868

تفرگ ». دیهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  اهنآ  ةرابرد  تمایق  رد  هک  يزاسهمسجم  يرگریوصت و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هحلط  نب  هللادبع  ( 12 - ) 32084 - 869

نازاسهمسجم »...  نارگریوصت و  و  تسا ...  زیچ  تفه  عورشمان  لام  »
. دنتخاسیم اهریوصت ...  اههمسجم و  اههاگتدابع و  زا  تساوخیم  نامیلس ]  ] ار هچنآ  ناینج ] : ] ۀیآ ریسفت  رد  ( 13 - ) 32085 - 870
ۀمـسجم ریوصت و  هکلب  دوبن ، نانز  نادرم و  ریوصت  همـسجم و  اهنآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ساـبعلاوبا 

دوب ». نآ  دننام  تخرد و 
. تسا هدرک  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  ریظن  سابعلاوبا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 14 - ) 32086 - 871
درادن ». لاکشا  تخرد ، ریوصت  همسجم و  »

لاؤس هام  دیـشروخ و  تخرد و  ریوصت  همـسجم و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ملـسم  نب  دمحم  ( 15 - ) 32087 - 872
درادن ». لاکشا  دشابن ، تاناویح  زا  یکی  هک  یتقو  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .

اهریوصت همـسجم و  ةراـبرد  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  هک  دـنکیم  تیاور  رفعج  نب  یلع  ( 16 - ) 32088 - 873
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . لاؤس 

تسین ». هتسیاش  اهنآ  اب  ندرک  يزاب  »
 459 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ایآ هک : مدرک  لاؤس  اهریوصت  اههمـسجم و  ةرابرد  مالـسلا - هیلع  مظاک  ماما  مردارب - زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 17 - ) 32089 - 874
هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هتسیاش  اهنآ  اب  ندرک  يزاب 

ریوصت اهنآ  يور  رب  هک  میراد  ییاه  شرف  اهیتشپ و  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 18 - ) 32090 - 875
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مینکیم . هدافتسا  اهنآ  زا  تسا و 

دنـسپان دوشیم ، بصن  تخت  يور  رب  اـی  راوید  يور  هک  ییاـهنآ  درادـن . لاکـشا  دریگیم ، رارق  اـپ  ریز  دوشیم و  نهپ  هدرتـسگ و  هچنآ 
تسا ».

نم ةدـهاشم  اـب  دوب . هداد  هیکت  ییاّـکتم  هب  ترـضح  نآ  متفر . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دزن  : » دـیوگیم هزمحوبا  ( 19 - ) 32091 - 876
روایب »! ییاّکتم  زینک ، يا  دومرف :

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  نکاسم ، ماکحا  زا  باب 7  ثیداحا  رد 

[ یتسرپرس  ] ءالو ششخب  شورف و  زا  یهن  باب 26 

ءالو ششخب  شورف و  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32092 - 877
.« دوشیمن هدیشخب  هتخورف و  تسا ؛ بسن  زا  ياهبعش  ءالو ، : » دومرف درک و  یهن  یتسرپرس ] ]/ 

نآ رد  ۀعلاطم  نآ و  اب  راک  ناگراتس و  ملع  شزومآ  باب 27 
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  « 1»
«. 2  » دشاب ناگدننکنیقی  زا  ات  میداد و  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هنوگنیا  و 

يارب ار  اههناشن  نامگیب  دیبای . هار  اهنآ  ۀلیسو  هب  ایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  رد  ات  داد  رارق  امـش  رب  ار  ناگراتـس  هک  تسا  یـسک  وا  و 
«. 3  » میدرک ادج  مه  زا  میداد و  لیصفت  ناملاع 

______________________________

- تسا لوادتم  هزورما  هک  یـسانشهراتس  ملع  هن  تسا ؛ ناگراتـس  تکرح  ساسا  رب  هدنیآ  ثداوح  ییوگـشیپ  موجن ، ملع  زا  دوصقم  (. 1)
م.

.75 ماعنا 6 / (. 2)

.97 ماعنا 6 / (. 3)
 461 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. 1  » دنباییم هار  هراتس  ۀلیسو  هب  نانآ  و  داد ] رارق   ] ییاههناشن و 
«2 ! » مرامیب نم  تفگ  سپ  دنکفا . ناگراتس  هب  هاگن  کی  میهاربا ] ]

«. 3  » تسا یگرزب  دنگوس  نآ  نامگیب  دینادب ، رگا  مروخیمن و  دنگوس  ناگراتس  هاگیاج  هب  سپ 
«4 ! » يراک ناگدننکریبدت  هب  دنگوس  سپ 

؟ تسا نازیم  هچ  هب  موجن  رد  وت  تراهم  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم فافخ  نب  ماشه  ( 1 - ) 32093 - 878
! تسین موجن  رد  نم  زا  رترهام  یسک  قارع  رد  تفگ : ماشه 

؟ تسا هنوگچ  امش  دزن  کلف  تکرح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مدناخرچ ار  نآ  متشادرب و  رس  زا  هالک  دیوگیم : ماشه 

یتح نادقرف  ّيَدُـج و  شعن و  تانب  هک  هدـشن  هدـید  زگره  ارچ  سپ  ییوگیم ، هک  تسا  هنوگنیا  تیعقاو  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دننزب رود  هلبق  رد  زور  کی 

. ددرگ نآ  رکذتم  باسح  لها  زا  یکی  هک  ماهدینشن  منادیمن و  نم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  مداد : خساپ  دیوگیم : ماشه 
؟ دراد هرهز  رون  اب  یتبسن  هچ  هنیکس  هراتس  رون  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دشاب هدرک  رکذ  ار  نآ  مدرم  زا  يدحا  هک  ماهدینشن  ماهدینشن و  ار  نآ  مان  نونکات  هک  تسا  ياهراتس  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  : » متفگ
؟ دینکیم هبساحم  یساسا  هچ  رب  سپ  دیزادنایم ، ملق  زا  یلک  روط  هب  ار  هراتس  کی  هللا ! ناحبس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا هام  رون  زا  یشخب  هچ  هرهز  رون  داد : همادا  هاگنآ 
. دنادیمن ادخ  زج  هک  تسا  يزیچ  نیا  متفگ :

؟ تسا دیشروخ  رون  زا  یشخب  هچ  هام  رون  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! منادیمن ار  نیا  نم  متفگ :

تسکش ار  يرگید  یکی  دنریگیم و  رارق  مه  يورردور  هاپس  ود  هک  تسا  هنوگچ  دوزفا : سپـس  یتفگ ! تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
سپ دننکیم . ینیبشیپ  ار  شیوخ  هاپس  يزوریپ  نامجنم  زا  مادک  ره  دنراد و  ییوگشیپ  مجنم و  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دهدیم ،

؟ تساجک تسوحن  نایم  نیا  رد 
! منادیمن ار  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هن ، متفگ :

هک یسک  رگم  دنادیمن  ار  نآ  یلو  تسا  قح  ناگراتس ] تکرح  ساسا  رب  ثداوح   ] باسح لصا  یتفگ ! تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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دشاب ». هاگآ  قلخ  دیلاوم  مامت  ياهیگژیو  ۀمه  هب 
هیلع نانمؤم  ریما  هب  هک  متفای  اطع  زا  یمیدق  باتک  کی  رد  : » دیوگیم مومهلا  جرف  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  دیـس  ( 2 - ) 32094 - 879

؟ دراد تلاصا  هشیر و  موجن  ملع  ایآ  دش : هتفگ  مالسلا 
ام هب  ار  تادوجوم  ۀـمه  ماجرف  زاغآ و  ات  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  دـنتفگ : يو  هب  ناربمایپ  زا  یکی  موق  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. ینایامنب
______________________________

.16 لحن 16 / (. 1)
.89 تافاص 37 / (. 2)

.75 - 76 هعقاو 56 / (. 3)
.5 تاعزان 79 / (. 4)

 463 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب دـنوادخ  هاگنآ  تفرگارف . ار  هوک  فارطا  یفاص  لالز و  بآ  نآ ، شراب  زا  درابب . ناـنآ  رب  هک  درک  یحو  يربا  هراـپ  هب  دـنوادخ  سپ 

يالاب هب  شموق  هارمه  هک  درک  یحو  ربمایپ  نآ  هب  دنوادخ  سپس  و  دنبای . نایرج  بآ  نآ  رد  هک  درک  یحو  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و 
ار تادوجوم  ماجرف  زاغآ و  زور ، هنابش  ياهتعاس  هام و  دیشروخ و  تکرح  زا  دنداتسیا و  بآ  رب  دنتفر و  هوک  يالاب  هب  نانآ  دور . هوک 
هچ دوشیم و  دنزرف  بحاص  یسک  هچ  دوشیم و  رامیب  تقو  هچ  دریمیم و  تقو  هچ  تسنادیم  نانآ  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  دنتـسناد ؛

نانآ گنج  هب  رفک  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  دواد  هکنیا  ات  دنتـسیز . نامز  زا  ياههرب  رد  تروص  نیا  هب  نانآ  دوشیمن . دنزرف  ياراد  یـسک 
اههناخ رد  دوب ، هدیسر  ارف  ناشگرم  هک  ار  یناسک  دندروآ و  دواد  گنج  هب  دوب ، هدیـسرن  ارف  ناشگرم  زونه  هک  ار  يدارفا  اهنآ  دمآ .

: تفگ ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  دشیمن . هتـشک  اهنیا  زا  يدحا  یلو  دندشیم ؛ هتـشک  دواد  نارای  زا  ور  نیا  زا  دـندراذگ . ياج  رب 
زا يدـحا  یلو  دوشیم  هتـشک  نم  نارای  زا  لاح  نیا  اب  وت ؛ تیـصعم  ینامرفان و  يارب  اهنیا  مگنجیم و  وت  تعاطا  يارب  نم  اراـگدرورپ !

. دنوشیمن هتشک  نانآ 
اب گنج  هب  ار  یناسک  ساسا  نیا  رب  ماهداد و  شزومآ  اهنیا  هب  ار  شنیرفآ  ماجرف  زاغآ و  نم  داتسرف : یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  هب  دنوادخ 

نیا زا  دنراذگیم . یقاب  ناشياههناخ  رد  تسا  هدیسر  ارف  ناشگرم  هک  ار  یناسک  تسا و  هدیـسرنارف  زونه  ناشگرم  هک  دنروآیم  وت 
. دوشیمن هتشک  نانآ  زا  يدحا  یلو  دنوشیم ، هتشک  وت  نارای  زا  ور 

؟ يداد دای  اهنآ  هب  یساسا  هچ  رب  تفگ : مالسلا  هیلع  دواد 
. زور هنابش  ياهتعاس  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  تکرح  ساسا  رب  دومرف : دنوادخ 

رد هدایز  نآ  دیدرگ و  هدوزفا  زور  رب  دش و  يریگولج  نانآ  يارب  دیشروخ  ندمآ  زا  سپ  درک . اعد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  دواد 
. تخیر مه  رد  ناشتابساحم  اجنیا  زا  دنتسنادن و  ار  نآ  رادقم  دش و  هابتشا  زور  بش و 

تسا ». دنسپان  موجن ، ملع  رد  هعلاطم  لیلد  نیمه  هب  دومرف : ارجام ] نیا  لقن  زا  سپ   ] مالسلا هیلع  یلع 
اهنآ ۀمه  رب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يزوریپ  نومأم و  روضح  رد  ار  نادنمشناد  ندمآدرگ  يارجام  تلص  نب  نایر  ( 3 - ) 32095 - 880

لئاـسم ةراـبرد  يو  ياهشـسرپ  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  دزن  يدـنه  رـصن  نب  حابـص  روـضح  نآ ، زا  یـشخب  هک  تـسا  هدرک  شرازگ 
: دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  موجن  شناد  ةرابرد  يو  ياهشسرپ  زا  یکی  تسا . مالسلا  هیلع  ماما  زا  نوگانوگ 

نآ هب  نینرقلاوذ  دوب و  مالسلا  هیلع  سیردا  تفگ ، نخـس  موجن  ةرابرد  هک  یـسک  نیتسخن  دناهتفگ  تسا و  حیحـص  لصا  رد  موجن  ملع  »
- يدرم لکـش  هب  ار  يرتشم - ماـن  هب  ياهراتـس - دـنوادخ  دوشیم  هتفگ  تسادـخ و  بناـج  زا  شناد  نیا  ۀـشیر  لـصا و  تشاد . تراـهم 
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نآ لماک  قیقد و  روط  هب  نانآ  یلو  داد  شزومآ  نانآ  هب  ینالوط  يوگتفگ  نمـض  رد  ار  موجن  ملع  تفر و  مجع  راید  هب  يو  تخیگنارب .
دوجو هب  دنه  رد  شناد  نیا  اجنیا  زا  داد . شزومآ  ار  موجن  ملع  نانآ  زا  یکی  هب  تفر و  دنه  راید  هب  اجنآ  زا  يرتشم  ةراتس  دنتفرگنارف . ار 

. دمآ
هب موجن  ملع  هب  نامجنم  سپ  دومن ، ناربمایپ  ةژیو  ار  نآ  دنوادخ  ینوگانوگ - ۀلدا  هب  هک - تسا  یملع  موجن ، شناد  دنیوگیم : یهورگ 

دنزیمآیم ». مه  رد  مه  اب  ار  غورد  قح و  دنباییمن و  تسد  لماک  قیقد و  روط 
 465 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دراد تیعقاو  نآ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  موجن  ملع  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم سینخ  نب  یلعم  ( 4 - ) 32096 - 881
موجن ملع  وا  هب  تفرگ و  ار  مجع  لها  زا  یصخش  يو  داتسرف . نیمز  هب  يدرم  لکش  هب  ار  يرتشم  دنوادخ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يرتـشم نیبـب  تفگ : درم  نآ  هب  يرتـشم  هاـگنآ  دـنادیم . موـجن  ةراـبرد  ار  زیچ  هـمه  هـک  تشادـنپ  یمجع  درم  نآ  هـکنیا  اـت  داد  داـی 
؟ تساجک

هب تفرگ و  ار  دـنه  زا  يدرم  تسد  دـنار و  دوخ  دزن  زا  ار  درم  نآ  يرتشم  تساجک ! منادیمن  منیبیمن و  کلف  رد  ار  نآ  تفگ : درم  نآ 
هب تفگ : يو  هب  يرتـشم  ماـگنه  نیا  رد  تسا . هاـگآ  موجن  ملع  زومر  ۀـمه  هب  درک  ناـمگ  يدـنه  درم  هکنیا  اـت  داد . شزومآ  موـجن  وا 

ۀلاـن هاـگنآ  یتسه ! يرتشم  وت  هک  دـهدیم  ناـشن  هنوگنیا  نم  تابـساحم  تفگ : يدـنه  درم  تساـجک ؟ رد  نیبـب  نک و  هاـگن  يرتـشم 
تساجنآ ». رد  موجن  ملع  سپ  دندرب . ثرا  هب  ار  وا  ملع  شنادنزرف  يو  زا  سپ  درم . دادرس و  زوسناج 

. دش لاؤس  موجن  ملع  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  حلاص  نب  لیمج  ( 5 - ) 32097 - 882
دنادیمن ». ار  نآ  یسک  دنه ، زا  ینادناخ  برع و  زا  ینادناخ  زج  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میکح  نب  هیواعم  ( 6 - ) 32098 - 883
دنسانشیم و ار  اهنآ  زا  یکی  دنه  زا  ینادناخ  برع و  زا  ینادناخ  اهنت  تسین . ربخاب  اهنآ  زا  یـسک  هک  تسا  هراتـس  راهچ  نامـسآ  رد  »

تسا ». راوتسا  نآ  رب  ناشتابساحم 
راک نیا  مربیم و  تذل  موجن  شناد  رد  نتـسیرگن  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم يرباس  عایب  ( 7 - ) 32099 - 884

. مربیم تذل  راک  نیا  زا  نم  درادن ، هانگ  رگا  یلو  منک . اهر  ار  نآ  تسا ، نآ  رد  یهانگ  رگا  تسا . بیع  مدرم  دزن 
يرامش »؟ رب  ار  هدننکعولط  ناگراتس  یناوتیم  ایآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. مدرمشرب ار  اهنآ  هاگنآ  يرآ . متفگ :
؟ دناباتیم هام  هب  ار  شرون  زا  رادقم  هچ  دیشروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! ماهدینشن ار  نآ  زگره  نونکات  هک  تسا  يزیچ  نیا  متفگ :
؟ دناباتیم هرهز  هب  ار  شرون  زا  نازیم  هچ  دیشروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! ماهدینشن زگره  نونکات  زین  ار  نیا  متفگ :
؟ دوشیم هدیبات  دیشروخ  هب  ظوفحم  حول  رون  زا  نازیم  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا هدروخن  مشوگ  هب  زگره  نونک  ات  هک  تسا  يزیچ  زین  نیا  و  متفگ :
هیلع ماما  هاگنآ  دـهدیم . صیخـشت  ار  رازین  کی  طسو  ین  دـنادب ، ار  نآ  یـسک  هاـگ  ره  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درادن ». یهاگآ  موجن  ملع  هب  یسک  دنه ، زا  ینادناخ  برع و  زا  ياهداوناخ  زج  دوزفا : مالسلا 
مالـسلا هیلع  ماما  مدروآ . ناـیم  هب  موجن  ملع  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  : » دـیوگیم يرتخب  نب  صفح  ( 8 - ) 32100 - 885

درادن ». یهاگآ  نآ  هب  یسک  برع ، زا  ینادناخ  دنه و  زا  ینادناخ  زج  دومرف :
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. درکیم رظن  موجن  ملع  رد  ام  گرزبردپ  ردپ و  : » دنتشون مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  لهـس  نادنزرف  نوراه  دمحم و  ( 9 - ) 32101 - 886

؟ تسا زیاج  نآ  رد  نتسیرگن  ایآ 
يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مجنم تخبون  نادناخ  نادنزرف  ام  : » دنتـشون مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرگید  ۀمان  رد  همان ، نآ  زا  سپ  نوراه  دمحم و  ( 10 - ) 32102 - 887
کلف ياهیگژیو  رد  نامجنم ) یلو  يرآ  دیتشون : خساپ  رد  امش  تسا و  زیاج  موجن  ملع  رد  رظن  ایآ  هک  میتشون  امـش  هب  رتشیپ  و   ) میتسه

 .... دنراد فالتخا  مه  اب 
دوشن ». جراخ  دیحوت  زرم  زا  هک  یتقو  ات  يرآ ، تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تیعقاو نآ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  موجن  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم یمعثخ  ياـیحی  نب  دـمحم  ( 11 - ) 32103 - 888
؟ دراد

! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنادیم ار  نآ  یسک  نیمز  رد  متفگ :

دنادب »! ار  نآ  هک  تسه  یسک  نیمز  رد  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد دیـشرلا  نوراه  هک  تسا  هدمآ  يزار  نسح  نب  نیـسح  نب  دمحم  فیلات  ماوعلا  ناتـسب  مارکلا و  ههزن  باتک  رد  ( 12 - ) 32104 - 889
يو هب  نوراه  دش ، رضاح  نوراه  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  درک . راضحا  ار  وا  داتسرف و  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  یپ 
لها ناهیقف  تسا و  دایز  رایـسب  نآ  زا  امـش  یهاگآ  دنیوگیم  دـنهدیم و  تبـسن  ار  موجن  ملع  همطاف - نادـنزرف  امـش - هب  مدرم  : » تفگ
اضق زا  نخس  هاگ  ره  دینک و  توکس  دمآ ، نایم  هب  نم  نارای  زا  نخس  یتقو  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم : تنس 
هیلع نانمؤم  ریما  هک  تسا ] یلاح  رد  نیا   ] و دـیوش . تکاس  دـمآ ، نایم  هب  موجن  زا  نخـس  هاگ  ره  دـینک و  توکـس  دـمآ  نایم  هب  ردـق  و 

. دنتسه هاگآ  موجن  ملع  زا  دننادیم - ماما  ار  نانآ  ۀعیش  هک  يو - نادنزرف  دوب و  موجن  ملع  هب  مدرم  نیرتهاگآ  مالسلا 
كرابت و دـنوادخ - تسا و  هتفرگ  رارق  لاکـشا  دروم  شدنـس  تسا و  یفیعـض  ثیدـح  نیا  دومرف : نوراـه  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 

قیقحت هب  دندوب و  ملاع  نآ  هب  ناربمایپ  دوتـسیمن و  ار  نآ  دنوادخ  دوبن ، حیحـص  موجن  رگا  تسا و  هدرک  شیاتـس  ار  موجن  ًاعطق  یلاعت -
اهنامـسآ و توکلم  هنوگنآ  و  دیامرفیم : داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  نابرهم ، يادخ  تسود  میهاربا - ةرابرد  یلاعت - كرابت و  دنوادخ -

. دشاب ناگدننکنیقی  زا  ات  میهدیم  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز 
. متسه رامیب  نم  تفگ : هاگنآ  دنکفا ، ناگراتس  هب  يرظن  میهاربا ]  ] سپ دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 

. متسه رامیب  نم  تفگیمن : تسیرگنیمن و  ناگراتس  رد  تشادن ، یهاگآ  موجن  ملع  زا  رگا  سپ 
دای دنگوس  ناگراتس  هب  نامگیب  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - و  دوب . موجن  شناد  هب  شیوخ  نامز  مدرم  نیرتهاگآ  مالسلا  هیلع  سیردا  و 

. دینادب رگا  تسا  یگرزب  دنگوس  نآ  ًاعطق  مروخیمن و  دنگوس  ناگراتس  هاگیاج  هب  سپ  تسا : هتفگ  تسا و  هدرک 
. اهراک ناگدننکریبدت  هاگنآ  تدش ...  اب  ناگدننکادج  هب  دنگوس  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 

تسا و هدرک  دـصق  دوشیم ، راکـشآ  يو  نامرف  اب  زور  بش و  رد  ار  هچنآ  هرایـس و  تفه  یکلف و  جرب  هدزاود  تاـیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
یناسک تسا ؛ ناربمایپ  ناثراو  نانیـشناج و  ناربمایپ و  شناد  نآ  تسین و  رترب  موجن  ملع  زا  یـشناد  چـیه  نآرق  هب  یهاگآ  ملع و  زا  سپ 

: دیامرفیم ناشیا ] ةرابرد   ] دنوادخ هک 
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مینکیمن راکنا  ار  نآ  و   ) مینکیمن نایب  ار  نآ  میسانشیم و  ار  ملع  نیا  ام  و  دنباییم . هار  نانآ  هراتس  ۀلیسو  هب  و  داد ] رارق   ] ییاههناشن و 
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(. میرامشیمن تشز  ار  نآ  ای 
دنریگن و بیع  وت  رب  ات  دینکن  راکشآ  مدرم  ماوع  نانادان و  دزن  ار  نیا  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  یـسوم  يا  تفگ : ماما  هب  نوراه 

تّدـج مرح  هب  ار  مدرم  ای  درگ  زاب  تّدـج  مرح  هب  راد و  هاگن  ناهنپ  هدیـشوپ و  ار  ملع  نیا  زروب و  لخب  ملع  نیا  هب  ماوع  ندرک  هاـگآ  زا 
. هد عاجرا 

! نادرگ هاگآ  نآ  زا  ارم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تسا . هدنام  یقاب  يرگید  ۀلاسم  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  نوراه  هاگنآ 
! سرپب دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  ترضح ، نآ  اب  تايدنواشیوخ  قح  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ربنم  دقرم و  هب  : » تفگ نوراه 
. ینادیم موجن  ملع  هار  زا  ار  بلطم  نیا  وت  اریز  مریمیم ؛ وت  زا  شیپ  نم  ای  يریمیم  نم  زا  شیپ  وت  ییوگب 

. مهد ربخ  وت  هب  ات  هدب  ناما  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
! یناما رد  وت  تفگ : نوراه 

تسا ». کیدزن  نم  تافو  میوگیمن و  غورد  زین  نم  دشن و  هتفگ  غورد  نم  هب  مریمیم و  وت  زا  شیپ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راهچ مولع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  رهاوجلا  ندـعم  باـتک  رد  یکجارک  حـتفلاوبا  ( 13 - ) 32105 - 890

اهنامز ». تخانش  يارب  موجن ، ملع  نابز و  يارب  وحن ، ملع  ناسنا و  مسج  يارب  یکشزپ ، ملع  یسانشنید و  يارب  هقف ، ملع  دناهتسد :
بارطضا و هب  درم  نآ  هب  خساپ  رد  وا  درک . لاؤس  موجن  تابـساحم  ةرابرد  يو  زا  يدرم  : » دیوگیم عیمج  نب  دیلو  ( 14 - ) 32106 - 891

تسود تفگیم : هک  مدینش  سابع  نبا  زا  تفگ : هنحـص ] نیا  ةدهاشم  اب   ] همرکع دماینرب .] نآ  هب  خساپ  ةدهع  زا  یبوخ  هب  و   ] داتفا وپاکت 
دنتسه ». ناوتان  نآ  نتفرگارف  زا  نارگید  هک  مریگارف  ار  یشناد  مراد 

رد نتـسیرگن  دنیوگیم  مدرم  مدرگ ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هبایـس  نب  نامحرلادبع  ( 15 - ) 32107 - 892
بیـسآ منید  هب  هک  يزیچ  هب  نم  دناسریم ، نایز  منید  هب  رگا  سپ  تسا . دنیآشوخ  بلاج و  نم  يارب  موجن  ملع  یلو  تسین  لالح  موجن 

! متسه نآ  رد  نتسیرگن  قشاع  موجن و  ملع  قشاع  نم  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دناسریمن ، نایز  منید  هب  رگا  و  مرادن . زاین  دناسریم ،
! دناسریمن بیسآ  تنید  هب  تسین ؛ دنیوگیم ، هک  هنوگ  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رب امـش  درادـن . يدوس  شکدـنا  تسین و  یـسرتسد  لباق  شدایز  هک  دـیرگنیم  يزیچ  رد  امـش  ًاعطق  داد : همادا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
. دینکیم هبساحم  هام ، علاط  ساسا 

؟ تسا هقیقد  دنچ  هرهز  يرتشم و  نایم  ینادیم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
! دنگوس ادخ  هب  متفگ :

؟ تسا هقیقد  دنچ  هام  هرهز و  نایم  ینادیم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! هن متفگ :

؟ تسا هقیقد  دنچ  هلبنس  دیشروخ و  نایم  ینادیم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! ماهدینشن نامجنم  زا  ار  بلطم  نیا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، متفگ :

؟ تسا هقیقد  دنچ  ظوفحم  حول  هلبنس و  نایم  ینادیم  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
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! ماهدینشن یمجنم  زا  ار  بلطم  نیا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، متفگ :
تسا ». هقیقد  داتفه  ای  تصش  شاهیاسمه ، ات  ود  نیا  زا  کی  ره  نایم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا نامحرلادبع  زا  داتفه ، ای  تصش  نایم  دیدرت 
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ناتسین طسو  ین  دوش ، هاگآ  نآ  رب  دنک و  هبساحم  یسک  هاگ  ره  هک  تسا  یباسح  نیا  نامحرلادبع ، يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
نآ ياهین  زا  کی  چـیه  هک  يروط  هب  دسانـشیم ، دراد ، رارق  نآ  لباقم  تشپ و  پچ و  تمـس  تسار و  تمـس  هک  ار  ییاهین  دادـعت  و 

دنامیمن ». هدیشوپ  وا  رب  ناتسین 
اعد نآ  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ياهراختـسا  ياعد  رد  سوواط ، نب  یـسوم  نب  یلع  تاراختـسالا  باتک  رد  ( 16 - ) 32108 - 893

: تسا هدمآ  درکیم ،
هب ارم  دـنربیم و  هانپ  اهنآ  نوکـس  تکرح و  تقو  رد  ناگراتـس  لابقا  تخب و  هب  هک  يدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  ییاـههورگ  وت  ایادـخ ، »... 
منک نیقی  مربب و  هانپ  وت  هب  اهنت  میوج و  يرازیب  نانآ  زا  یهاوخریخ  بلط  ناگراتـس و  لابقا  تخب و  هب  ندرب  هانپ  زا  هک  يدیرفآ  ياهنوگ 

وت يدرکن و  راومه  یسک  يارب  ار  ناگراتس  ياهراک  هب  یبایتسد  هار  يدرکن و  هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  يدحا  ناگراتـس  تیعقوم  زا  وت  هک 
روآنایز ِریگارف  سحن  تلاح  زا  ینک و  لقتنم  سحن  تلاح  هب  صاخ  يریگارف و  دعس  تلاح  زا  ناشياهرادم  رد  ار  ناگراتـس  یناوتیم 

ياهدـیرفآ هب  هک  ار  یـسک  تسوت . دزن  باتکلا  ما  ینکیم و  تابثا  وحم و  یهاوخب  هچنآ  وت  ًاـعطق  اریز  ییاـمن ؛ لـقتنم  دعـس  تیعقوم  هب 
وت نوچمه  ياهدننیرفآ  رب  هک  ار  یـسک  يدرکن و  تخبـشوخ  دومن ، هیکت  شیوخ  هب  اهنت  ریخ  هب  ندیـسر  رد  درک و  دامتعا  دوخ  دـننامه 

تسین »....  تیارب  یکیرش  ییاتکی و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  يدومنن . تخبدب  دومن ، هیکت 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 17 - ) 32109 - 894

شايرحاـس رب  دـیازفیب  شموـجن  ملع  رب  هچره  تسا و  هدـیزگرب  ار  يرگنوـسفا  زا  ياهبعـش  دریگارف ، ار  موـجن  ملع  زا  یـشخب  سک  ره  »
تسا ». هدوزفا 

: تسا هدمآ  ربتعملا  باتک  رد  ( 18 - ) 32110 - 895
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  لیلد  هب  تسین ؛ زیاج  مجنم  نخس  رب  دامتعا  »

تسا ». هدیزرو  رفک  هدش ، هداتسرفورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  هچنآ  هب  يو  دراگنا ، وگتسار  ار  یمجنم  ای  نهاک  سک  ره 
ةرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  : » هک دنکیم ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیصحلا  یبا  نب  حصان  ( 19 - ) 32111 - 896

: دومرف يو  دش ، لاؤس  تمایق  نامز 
دوشیم ».] اپ  رب  تمایق   ] ردق اضق و  نتشاگنا  غورد  موجن و  ندرک  رواب  ماگنه 
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موش زور  رد  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ  زا  رمع  نب  نسح  ( 20 - ) 32112 - 897

: دومرف یپایپ 
تسا ». كرابمان  موش و  لحز ، ۀلیسو  هب  هام  »

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 21 - ) 32113 - 898
ًاعطق دراگنا ، وگتـسار  ار  وا  دور و  يو  دزن  سکره  دومرف : درک و  یهن  وگبیغ  مجنم و  دزن  نتفر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  «و 

تسا ». هدومن  يرازیب  هداتسرفورف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنوادخ  هچنآ  زا 
ماجنا هاگ  ره  ماهدـش ، موجن  ملع  راتفرگ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم نیعا  نب  کلملادـبع  ( 22 - ) 32114 - 899

ریخ ار  علاط  هاگ  ره  موریمن و  راک  نآ  لابند  هب  منیـشنیم و  دوب  ّرـش  نآ  رگا  منکیم ، هاگن  لاـبقا  تخب و  هب  منکیم و  دـصق  ار  يراـک 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  موریم . نآ  لابند  هب  مدید 

؟ ینکیم يراک  نینچ  ایآ 
! يرآ متفگ :
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نازوسب ». ار  تیاهباتک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مجنم و نخس  هب  : » دومرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم ، تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 23 - ) 32115 - 900

مریذپیمن ». شدوخ  هیلع  زج  ار  قساف  تداهش  مهدیمن و  رثا  بیترت  دزد ، سانش و  هفایق  وگشیپ و 
هدیدان يادخ  قلخ ، هنوگچ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز  صخش  هک  تسا  هدمآ  جاجتحا  باتک  رد  ( 24 - ) 32116 - 901

، تسا هناگتفه  ناگراتس  رایتخا  رد  ناهج  نیا  ریبدت  دنرادنپیم  هک  یناسک  ةرابرد  میکح ! يا  شـسرپ : نیا  هب  دیـسر  ات  دنتـسرپیم ...  ار 
؟ دییامرفیم هچ 

کلف رد  روانـش  ناگراتـس  ریبدـت  ۀـجیتن  کچوک  ناهج  گرزب و  ناهج  نیا  دـننک  تابثا  ات  دـنراد  لیلد  هب  زاین  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دننکیم شدرگ  فقوت  نودب  دنزادنایم و  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  ندرک  یتسس  نودب  دنخرچیم ، کلف  لابند  هب  هک  تسا 

یهن رما و  ناـگدرب ، ناـسب  ناگراتـس  سپ  تسا . یّلکوم  هدـننک و  ریبدـت  ياهراتـس  ره  يارب  ناـمگیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
 ... دندشیمن نوگرگد  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  دندوب ، یلزا  میدق و  اهنآ  رگا  دنوشیم .

؟ ییوگیم هچ  موجن  ملع  ةرابرد  دیسرپ : همادا  رد  قیدنز  درم 
يریگوـلج يراـبنایز  ۀـثداح  زا  فرطرب و  يریدـقت  نآ  ۀلیـسو  هب  اریز  تسا ؛ یناـیزرپ  دوـسمک و  شناد  نآ ، دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

ولج ار  نآ  ناـمز  دـناوتیمن  دـهد ، ربخ  يریخ  زا  رگا  دـهدیمن و  تاـجن  ار  وا  اـضق  زا  زیهرپ  دـهد ، ربـخ  ییـالب  زا  مجنم  رگا  دوشیمن .
قلخ زا  ار  یهلا  ياضق  هک  رادنپ  نیا  اب  مجنم  درادن . ار  نآ  ندرک  فرط  رب  تردق  دنک ، دمآشیپ  شیارب  يراوگان  ۀـثداح  رگا  دزادـنا و 

دنکیم »...  هزرابم  ادخ  ملع  اب  دنادرگیم ، زاب  يو 
[ رآ داـی  هب   ] و مدرک : لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم رمع  نب  لـضفم  ( 25 - ) 32117 - 902

... ؟ تسیچ تاملک  نیا  زا  دوصقم  دومزآ ، یتاملک  هب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماگنه 
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نآ و  لج : زع و  دنوادخ  نخس  لیلد  هب  تساهنآ  زا  یکی  نیقی  میدرک و  نایب  هک  تسا  نآ  تاملک  زا  یخرب  دومرف ... : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشاب ناگدننکنیقی  زا  ات  میداد  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  مظن ] ییاورنامرف و   ] توکلم هنوگ 

هب هک  يروط  هب  تسا ؛ هیبشت  زا  ادخ  ندومن  هزنم  يو و  نتسناد  هناگی  شراگدیرفآ و  ندوب  میدق  هب  تخانـش  تفرعم و  تاملک ، نآ  زا  و 
شاهدنروآدیدپ رب  شندوب  ثداح  ۀلیـسو  هب  نآ و  ثودـح  رب  مادـک  ره  ندرک  بورغ  ۀلیـسو  هب  تسیرگن و  دیـشروخ  هام و  ناگراتس و 

، دنکفا ناگراتس  هب  هاگن  کی  دومرف : هک  اجنآ  تسا ؛ هابتشا  موجن  ساسا  رب  يرواد  هک  تخومآ  میهاربا  هب  دنوادخ  سپس  درک . لالدتسا 
! مرامیب نم  تفگ : هاگنآ 

نخس لیلد  هب  هاگن  نیمود  زا  سپ  رگم  تسین  هابتشا  بجوم  هاگن ، کی  اریز  درک ؛ دیقم  هاگن  کی  هب  ار  موجن  هب  لالدتـسا  دنوادخ  انامه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تسا »....  تدوس - هب  هن  وت - نایز  هب  هاگن  نیمود  وت و  دوس  هب  هاگن  نیتسخن  یلع ! يا 
: دومرف هک  دنکیم ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماسب  نب  دمحم  ( 26 - ) 32118 - 903

دیشروخ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نون و  نب  عشوی  يارب  هک  دوب  حیحص  یماگنه  موجن  تسا . رتحیحص  ایؤر  زا  موجن  دنیوگیم  یهورگ  »
هب یخرب  دندش ، هارمگ  نآ  رد  موجن  نادنمشناد  دنادرگزاب ، ار  دیشروخ  ود  نیا  يارب  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  سپ  دوب . هدشن  هدنادرگزاب 

دنوریم ». اطخ  هب  یخرب  دنسریم و  عقاو 
نامیا ادخ  هب  نانآ  رتشیب  و  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  : » دـیوگیم بیعـش  نب  بوقعی  ( 27 - ) 32119 - 904

. دنزرویم كرش  هک  یلاح  رد  رگم  دنروآیمن ،
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نانهاک دزن  نانآ  زا  یخرب  درابیم و  ناراب  ام  رب  هراتس  نالف  عولط  هراتس و  نالف  بورغ  رطاخ  هب  دنتفگیم : نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دندرکیم ». قیدصت  ناشراتفگ  رد  ار  اهنآ  دنتفریم و 

: درک توالت  هنوگنیا  اـم  يارب  ناـبرق  دـیع  رد  داـب - وا  رب  ادـخ  دورد  هک  یلع - : » دـیوگیم یملـس  نامحرلادـبع  ( 28 - ) 32120 - 905
. دینکیم يرازگساپس  يو  زا  دنوادخ ]  ] ندرک بیذکت  اب  درابیم ، امش  رب  ناراب  هاگره 

ار نآ  لیلد  نیا  هب  درک ؟ توـالت  ار  نیا  ارچ  دـنیوگیم : ناـنآ  زا  یخرب  هک  منادیم  ًاـعطق  دومرف : تفر ، مدرم ] ناـیم  زا   ] هکنآ زا  سپ  و 
رطاخ هب  دـنتفگیم : دـیرابیم ، نانآ  رب  ناراب  هاگ  ره  انامه  دـناوخیم : هنوگنیا  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  مدـناوخ 
ندرک بیذـکت  اب  درابیم  امـش  رب  ناراب  هاگره  درک : لزان  دـنوادخ  سپ  داتـسرف ، ناراب  اـم  رب  هراتـس  نـالف  عولط  هراتـس و  نـالف  بورغ 

دینکیم ». يرازگساپس  نآ  زا  دنوادخ ] ]
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دندش و راتفرگ  یبآیب  یگنشت و  هب  ناناملسم  كوبت  دربن  رد  : » هک هدرک  شرازگ  جئارخ  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 29 - ) 32121 - 906
! دنک باریس  ار  ام  ات  يدناوخیم  ار  ادخ  شاک  يا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  هب 

! دنکیم باریس  ار  امش  ًاعطق  منک ، اعد  ادخ  هاگشیپ  رد  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دنک باریس  ار  ام  ات  نک  اعد  ادخ  هاگشیپ  رد  ام  يارب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :

ماگنه نآ  رد  داتفا . نایرج  هب  اههرد  اهلادوگ و  بآ  و  تفرگ ] ندیراب  هب  عورـش  ناراب   ] سپ درک ، اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. دیراب ناراب  ام  رب  هراتس  نالف  و  عارذ »  » هراتس رطاخ  هب  دنتفگ : دندوب ، هرد  بل  رب  هک  یهورگ 

؟ دیرگنیمن ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
؟ منزب ار  ناشیاهندرگ  ایآ  تفگ : دلاخ 

داتسرفورف »! ار  نآ  دنوادخ  هک  دننادیم  یلو  دنیوگیم  نخس  هنوگ  نیا  اهنآ  هن ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ار حبص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیبیدح ، رد  هنابـش  شراب  نآ  زا  سپ  : » دیوگیم ینهج  دلاخ  نب  دیز  ( 30 - ) 32122 - 907

؟ تفگ هچ  ناتراگدرورپ  دینادیم  ایآ  دومرف : دنتفر ، مدرم  هک  هاگنآ  درک و  رازگرب  ام  يارب 
! تسا رتهاگآ  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ :

یخرب  ] دنتـسه و رفاک  ناگراتـس  هب  دنراد و  نامیا  نم  هب  مناگدـنب  زا  یخرب  دـیوگیم : ناتراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب يو  تسادخ ، تمحر  شـشخب و  رطاخ  هب  ام  رب  ناراب  ندیراب  دیوگب : سک  ره  سپ  دنراد . نامیا  ناگراتـس  هب  دنرفاک و  نم  هب  رگید ]

تسا رفاک  نم  هب  يو  تسا ، هراتس  نالف  هراتس و  نالف  رطاخ  هب  ام  رب  شراب  دیوگب : سک  ره  تسا و  رفاک  ناگراتـس  هب  دراد و  نامیا  نم 
دراد ». نامیا  ناگراتس  هب  و 

برغم رد  ياهراتس  بورغ  يانعم  هب  ءون »  » و دوشیم . لمح  ناگراتـس  ندوب  رثوم  هب  داقتعا  رب  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم لوا  دیهـش  موحرم 
تسا ». قرشم  رد  نآ  بیقر  عولط  و 

: دیوگیم رمحا  نب  فوع  نب  هللادبع  ( 31 - ) 32123 - 908
هیلع نانمؤم  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  یمجنم  تفرگ ، ناورهن  هب  نتفر  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یماـگنه  »

! نک تکرح  هتشذگ  زور  زا  تعاس  هس  نکن و  تکرح  تعاس  نیا  رد  مالسلا 
؟ تسیچ نآ  لیلد  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

هک یتعاس  نآ  رد  رگا  دیـسر و  دهاوخ  ناوارف  بیـسآ  رازآ و  تنارای  وت و  هب  ینک  تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  هکنیا  يارب  تفگ : مجنم 
! یباییم تسد  یهاوخیم ، هچنآ  هب  يدرگیم و  بلاغ  دنمزوریپ و  ینک ، تکرح  مهدیم  روتسد  وت  هب  نم 
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؟ ثنؤم ای  تسا  رکذم  ایآ  تسیچ ؟ ناویح  نیا  مکش  رد  ینادیم  ایآ  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
! منادیم منک ، هبساحم  رگا  تفگ : مجنم 

: تسا هدرک  بیذکت  ار  نآرق  نخس  نیا  درادنپ ، وگتسار  ار  وت  راتفگ  نیا  رد  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
زیچ هچ  ادرف  دنادیمن  سکچـیه  تسا و  هاگآ  تساهمحر ، رد  هچنآ  هب  دتـسرفیم و  ورف  ناراب  تسادـخ و  دزن  تمایق  هب  ملع  ًاعطق  ار  وت 

. تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  نیقی  هب  دریمیم ، ینیمزرس  هچ  رد  دنادیمن  سکچیه  دروآیم و  تسد  هب 
ره هک  يوشیم  نومنهر  یتعاس  هب  وت  يرادنپیم ، ایآ  دنک . اعادا  ینکیم ، اعدا  وت  ار  هچنآ  هک  دوبن  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
يو تیذا  رازآ و  دنک ، تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  ینکیم  ییامنهار  یتعاس  هب  دوشیم و  رود  يو  زا  يدب  دـنک ، تکرح  نآ  رد  سک 

ار  دوخ  وت  نخس  اب  درادنپ ، وگتسار  ار  وت  سک  ره  دریگیمارف ؟ ار 
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ندروآ يور  دنمزاین  دوخ ، زا  دنیآشوخان  ثداوح  ندرک  فرطرب  رد  دنکیم و  ساسحا  زاینیب  تهج  نآ  رد  ادخ  زا  نتـساوخ  کمک  زا 
، دروآ نامیا  وت  هب  بلطم  نیا  رد  سک  ره  سپ  ار . شراـگدرورپ  هن  دـیوگ ، شیاتـس  ار  وت  هک  تسا  هتـسیاش  يو  يارب  و  ددرگیم . وت  هب 

. تسا هداد  رارق  یفلاخم  اتمه و  ادخ  يارب  ًاعطق 
تـسین يریخ  وت و  نایز  رگم  تسین  ینایز  تسوت و  بناج  زا  هچنآ  رگم  تسین  یتسوحن  موش و  ایادـخ ، تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

. تسین وت  ریغ  يدوبعم  وت و  ریخ  رگم 
یهن هک  یتعاس  نامه  رد  مینکیم و  تفلاخم  وت  اب  مینکیم و  بیذکت  ار  وت  ام  هکلب  تفگ : درک و  ور  مجنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

مینکیم ». تکرح  يدرک ،
تکرح جراوخ  اب  دربن  يارب  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد  ( 32 - ) 32124 - 909
تکرح تعاـس  نیا  رد  رگا  هک  ماهدروآ  تسد  هب  موـجن  ملع  هار  زا  مالـسلا ! هیلع  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ : يو  هب  شناراـی  زا  یکی  دـنک ،

. تفای یهاوخن  تسد  تدوصقم  هب  ینک ،
زا دوشیم و  هتشادزاب  وا  زا  يدب  دنک ، تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  يوشیم ، نومنهر  یتعاس  هب  يرادنپیم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

ار نآرق  دراگنا ، وگتسار  ار  وت  نخس  نیا  رد  سک  ره  سپ  دریگیم ؟ ارف  ار  وا  نایز  دنک ، تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  یناسرتیم  ینامز 
ساـسحا زاـینیب  ار  دوخ  ادـخ  زا  نتـساوخ  يراـی  زا  شدـنیآشوخان  ثداوـح  زا  يرود  بوـبحم و  هب  ندیـسر  رد  تسا و  هدرک  بیذـکت 

ینامز هب  ار  وا  دوخ ، نامگ  هب  وت  اریز  ار ؛ شراگدرورپ  هن  دـنک ، شیاتـس  ار  وت  تسا  هتـسیاش  وت  روتـسد  هب  هدـننک  لمع  يارب  دـنکیم و 
. تسا هدنام  ناما  رد  بیسآ  نایز و  زا  هدیسر و  شدوس  هب  نآ  رد  هک  ياهدش  نومنهر 

یکـشخ و رد  نآ  اـب  هک  ار  هچنآ  رگم  دـیزیهرپب  موجن  يریگارف  زا  مدرم ! يا  دومرف : دومن و  مدرم  يوس  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
ناسب رگوداج  رگنوسفا و  دـننامه  نهاک  نهاک و  دـننامه  مجنم  دـناوخیم و  ارف  ییوگبیغ  تناهک و  هب  موجن  اریز  دـیباییم ؛ هار  اـیرد 

دینک ». تکرح  ادخ  مان  اب  تسا . شتآ  رد  رفاک  رفاک و 
ماما دزن  زا  یتقو  سپ  دیسرپیم . موجن  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مدید  ار  یصخش  : » دیوگیم ریصبوبا  ( 33 - ) 32125 - 910

؟ دراد هشیر  لصا و  موجن  ملع  ایآ  متفگ : يو  هب  دش  جراخ  مالسلا  هیلع 
! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! دییامرفب نخس  نم  يارب  نآ  هرابرد  متفگ :
. میوگیمن ینخس  تسوحن  ةرابرد  میوگیم و  نخس  وت  يارب  دعس  تاعاس ]  ] ةرابرد دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دعـس نامز ]  ] تسا و بجاو  نآ  سپ  درک ، بجاو  زور ]  ] تعاس نیتسخن  رد  ار  حبـص  زاـمن  تسا - هوکـشاب  شماـن  هک  دـنوادخ - اـنامه 
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زور تعاس  نیمهن  رد  ار  رـصع  زامن  تسا و  دعـس  نامز ]  ] نآ تسا و  بجاو  نآ  داد و  رارق  زور  تعاس  نیمتفه  رد  ار  رهظ  زامن  تسا و 
[ نامز  ] نآ تسا و  بجاو  نآ  داد و  رارق  بش  تعاس  نیتسخن  رد  ار  برغم  زامن  تسا و  دعـس  ناـمز ]  ] نآ تسا و  بجاو  نآ  داد و  رارق 

تسا ». دعس  نامز ]  ] نآ تسا و  بجاو  نآ  داد و  رارق  بش  زا  تعاس  هس  ار  اشع  زامن  تسا و  دعس 
یماوقا وت  قیقحت  هب  ایادخ ، ییوگیم : ادخ ] زا  یهاوخریخ   ] هراختـسا زامن  نایاپ  زا  سپ  : » تشذگ نخـس  نیا  یلع  نب  دـمحم  تیاور  رد 

ارم دنربیم و  هانپ  اهنآ  ندش  هدوشگ  ندـش و  هتـسب  فرـصت و  نوکـس و  تکرح و  نامز  رد  ناگراتـس  لابقا  تخب و  هب  هک  يدـیرفآ  ار 
ندرب  هانپ  زا  هک  يدیرفآ  هنوگنآ 
 481 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهدرکن »...  هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  سکچیه  وت  هک  منک  نیقی  و  مروآ . يور  وت  يوس  هب  میوج و  يرازیب  اهنآ  زا  یهاوخریخ  و 
[ ملع  ] هب داقتعا  و  ییوگبیغ ] تناهک /[  يرگوداج و  دنکیم ، کیرات  ار  اوه  هک  یناهانگ  : » تشذگ نخس  نیا  دلاخوبا  ثیدح  رد  « 1»

«2 .« » تسا نیدلاو  قاع  ردق و  اضق و  هب  بیذکت  موجن و 
«3 .« » درک یهن  موجن  ملع  رد  نتسیرگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تشذگ  نامحرلادبع  نب  مساق  ثیدح  رد  و 

تسا ». نوعلم  وگبیغ ] نهاک /[  تسا و  نوعلم  مجنم ، : » تشذگ نخس  نیا  سوباق  نب  رصن  ثیدح  رد  و 
«4 .« » تسا شتآ  رد  رفاک  رفاک و  دننامه  رحاس  رحاس و  ناسب  وگبیغ ] نهاک /[  نهاک و  دننام  مجنم  : » تشذگ زین  و 

. رگنب زین  ار  هدنیآ  باب  و 

اههرگ ندرکزاب  دقع و  رد  نآ  يریگراکهب  نآ و  ترجا  شزومآ و  وداج ، تمرح  باب 28 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 5  ... » دندادیم شزومآ  يرگنوسفا  مدرم  هب  دندش ؛ رفاک  اهناطیش  هکلب  دشن  رفاک  نامیلس 

«. 6  » دنوشیمن راگتسر  نارگنوسفا  و  تسوداج ؟ نیا  ایآ  دییوگیم : نآ  ةرابرد  ایآ  دیآیم ، ناتدزن  ّقح  هاگ  ره  تفگ : یسوم 
اجک ره  رگوداج  تسا و  رگوداج  گنرین  دـنزاسیم  هچنآ  ناـمگیب  دـعلبیم ، ار  ناـشی  اـههتخاس  زادـنیب ، يراد  تسار  تسد  رد  هچنآ 

. دوشیمن راگتسر  دیآ ،
«. 7  » میدروآ نامیا  یسوم  نوراه و  راگدرورپ  هب  دنتفگ : دندش ، هتخادنا  هدجس  هب  نارگوداج 

ماـما دزن  يزور  یـسیع  تفرگیم . ترجا  ناـنآ  زا  وا  دـندمآیم و  يو  دزن  مدرم  دوب ، رگوداـج  یقفـش  نب  یـسیع  ( 1 - ) 32126 - 911
: تفگ تفر و  مالسلا  هیلع  قداص 

هکنیا ات  منکیم .] نیمأـت  ار  مایگدـنز  و   ] مریگیم دزم  راـک ، نیا  يارب  تسا . يرگوداـج  ماهفرح  هک  متـسه  يدرم  نم  مدرگ ! تیادـف  »
يزیرگ هار  راـک  نیا  رد  نم  يارب  اـیآ  ماهدرک . هبوت  دوـخ  راـک  نیا  زا  نم  داـهن . تنم  نم  رب  ار  وـت  تراـیز  دـنوادخ  مدروآ و  اـجب  جـح 

؟ تسه
ددنبن ». اشگب و  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

ثیدح 27. هراختسا ، ياهباب  باب 1  (. 1)
ثیدح 27. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 12  (. 2)

(. 31867  ) ثیدح 18 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 10   216 / 22 (. 3)
(. 31966  ) ثیدح 6 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 20   241 / 22 (. 4)
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.102 هرقب 2 / (. 5)
.77 سنوی 10 / (. 6)

.69 - 70 هط 20 / (. 7)
 483 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دزم ناـنآ  زا  وا  دـندرکیم و  هعجارم  يو  هب  مدرم  دوـب . رگوداـج  یقفـش  نب  یـسیع  : » هـک تـسا  هدـمآ  هـیقفلا  هرـضحیال  نـم  باـتک  رد 
نم مدرگ ! تیادـف  متفگ : يو  هب  مدرک و  رادـید  ینم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هاگنآ  مدروآ . اجب  جـح  دـیوگیم : يو  تفرگیم .

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، همادا  يدرم ».... 
هرهز دنیوگیم : مدرم  هکنیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  : » هک دنکیم  تیاور  مهج  نب  دـمحم  نب  یلع  ( 2 - ) 32127 - 912

رد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  درک . لاؤس  تسا ، هدوب  نمی  رد  تایلام  ذخا  رومام  لیهـس ، دندش و  وا  ۀـتفیرف  تورام  توراه و  هک  هدوب  ینز 
: دومرف يو  خساپ 

ییایرد ناویح  ود  هب  ود ، نآ  هکلب  دـنیوگیم  غورد  دنتـسه ، هراتـس  یتایلام ] رومام  نز و  نآ   ] ود نآ  دـنیوگیم  هک  نخـس  نیا  رد  نانآ 
هب ار  دوخ  نانمشد  هک  تسین  هنوگنیا  دنوادخ  شور  تنس و  دنتسه . هراتـس  ود  ود ، نآ  دنتـشادنپ  دندرک و  هابتـشا  مدرم  دندش و  لیدبت 

هدش خسم  ياهناسنا  نیقی  هب  دنک . رادیاپ  ار  اهنآ  تسا ، رادیاپ  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یتقو  ات  سپـس  دیامن و  لیدـبت  رگنـشور  ياهرون 
، هنیزوب دننامه  یتاناویح  درادن و  دوجو  ياهدشخسم  ناسنا  نیمز  يور  رب  زورما  دننکیمن . لسن  دیلوت  دننامیمن و  هدنز  زور  هس  زا  شیب 

بیذکت دیحوت و  راکنا  رطاخ  هب  ار - یموق  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنوشیم ، هدیمان  هدشخسم  هک  نآ  لاثما  سرخ و  كوخ ،
. درک خسم  تاناویح  نآ  هیبش  یتاناویح  تروص  هب  ار  نانآ  داد و  رارق  شیوخ  تنعل  مشخ و  دروم  شناربمایپ -

نیا هب  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  نارگنوسفا  نوسفا  زا  ات  دـندادیم  شزومآ  يرگوداـج  مدرم  هب  هک  دـندوب  هتـشرف  ود  توراـم  توراـه و  و 
ۀلیـسو اـم  دـنتفگیم : يو  هب  هکنآ  رگم  دـندادن  شزوـمآ  يرگنوـسفا  يدـحا  هـب  ود  نآ  دـنیامن . بآ  رب  شقن  ار  ناـشياههشقن  هلیـسو 

و دندش . رفاک  دننک - ظفح  نآ  زا  ار  دوخ  دنتشاد  روتـسد  هک  يرگوداج - يریگراکهب  اب  یهورگ  یلو  زرون . رفک  سپ  میتسه ، شیامزآ 
: دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  دندرک . رهوش  نز و  نایم  ییادج  هب  عورش  دندوب ، هتخومآ  هچنآ  اب 

ادخ ». یهاگآ  اب  ینعی  دنوادخ ؛ ةزاجا  اب  رگم  دندناسریمن ، نایز  يدحا  هب  نانآ 
زا مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  زا  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  رایـس  نب  دمحم  دایز و  ( 3 - ) 32128 - 913
زا و  دنوادخ : نخـس  نیا  ریـسفت  رد  : » هک دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  زا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما 

. دیزرون رفک  نامیلس  یلو  دندرک ؛ يوریپ  دنتسبیم ، غورد ] هب   ] نامیلس تموکح  رب  اهناطیش  هچنآ 
دنرادنپیم هک  یناسک  نامه  دنتسب . نامیلس  تموکح  رب  غورد  هب  رفاک  ياهناطیـش  هک  دندرک  يوریپ  ییاهگنرین  اهنوسفا و  زا  دومرف :

اهنآ دـنوش . نامرادربنامرف  مدرم  ات  مینکیم ، زیگناتفگـش  ياهراک  هار  نامه  زا  زین  اـم  دیـسر و  تموکح  هب  يرگنوسفا  هار  زا  ناـمیلس 
رفاک و  نامیلس  دنتفگ :

 485 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رفک نامیلس  دومرف : درک و  ّدر  ار  ناشنانخـس  دنوادخ  سپ  دیـسر . ییاورنامرف  تردق و  همه  نآ  هب  يرگنوسفا  اب  دوب و  يرهام  رگوداج 

. دوب هدش  هداتسرفورف  لباب  رد  تورام - توراه و  هتشرف - ود  نآ  رب  دنداد و  تبسن  يو  هب  هک  يراک  نامه  درکن ، يرگوداج  و  دیزرون .
نارگنوسفا و ياهنوسفا  ناـیب  يارب  ار - هتـشرف  ود  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـندش ، ناوارف  نازاـبگنرین  نارگنوسفا و  مالـسلا  هیلع  حون  زا  سپ 
تخومآ و هتـشرف  ود  نآ  زا  ار  اهنیا  ربمایپ  نآ  داتـسرف . نامز  نآ  ربمایپ  يوس  هب  نانآ - ياههشقن  ندزمهرب  اهنآ و  ناگدننکلطاب  نایب 

نآ دنور و  نارگید  رحس  لابند  هب  دناهتخومآ  هچنآ  ۀلیسو  هب  داد  روتسد  نانآ  هب  هاگنآ  داد . شزومآ  ادخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  روتـسد  هب 
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یفرعم نآ  رهزداپ  مس و  تقیقح  هک  تسا  نآ  دننامه  بلطم  نیا  تشادزاب . مدرم  ةرابرد  وداج  يریگراکهب  زا  ار  اهنآ  دـننک و  لطاب  ار 
: دومرف دنوادخ  هاگنآ  دوش .

. وشن رفاک  سپ  میتسه ، شیامزآ  ۀلیسو  ام  انامه  دنتفگیم : يو  هب  هکنیا  ات  دندادن  شزومآ  يدحا  هب  هتشرف  ود  نآ 
هداد شزومآ  ناـنآ  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  دـنوش و  راکـشآ  مدرم  يارب  ناـسنا  ود  تروص  هب  داد  روتـسد  هتـشرف  ود  نآ  هب  ربماـیپ  نآ  ینعی 

هکنیا ات  ار  شندرک  لطاب  هار  يرگوداج و  نآ  دندادن  شزومآ  يدـحا  هب  اهنآ  دومرف : دـنوادخ  هاگنآ  دـنهد . شزومآ  مدرم  هب  تسا ،
تعاطا دنوادخ  زا  دناهتخومآ ، يرگوداج  ةرابرد  هچنآ  رد  ات  ناگدنب  يارب  ناحتما  و  میتسه . شیامزآ  ام  انامه  دنتفگیم : هدـنریگارف  هب 
بیـسآ وداج و  نیا  نتفرگراک  هب  اب  زرََون . رفک  سپ  دـننکن . وداج  ار  نانآ  دـننک و  لطاب  ار  نارگوداـج  ياـههشقن  نآ  ۀلیـسو  هب  دـننک و 
دنوادخ زج  هک  دهدیم  ماجنا  ییاهراک  یناریمیم و  ینکیم و  هدنز  نآ  ۀلیـسو  هب  وت  هک  رواب  نیا  هب  مدرم  ندناوخارف  نآ و  اب  ندـناسر 

. تسا رفک  اهنیا  ۀمه  اریز  درادن ؛ نآ  رب  تردق  یسک 
رب غورد  هب  اهناطیش  هک  ییاهگنرین  ینعی  دنتخومآ . هتشرف  ود  نآ  زا  رحس  ناگدنیوج  ینعی  دنتخومآ ؛ نانآ  هاگنآ  دیامرفیم : دنوادخ 

ییاهزیچ عون  ود  نیا  زا  نانآ  دوب ، هدش  هداتسرف  تورام - توراه و  لباب - رد  هتشرف  ود  نآ  رب  هچنآ  زا  دندوب و  هتـسب  نامیلـس  تموکح 
. دش هتخومآ  مدرم  هب  ندناسر  نایز  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنکفا . ییادج  رهوش  نز و  نایم  هک  دنتخومآ 

راک نالف  دشیم و  نفد  یلحم  رد  يزیچ  انامه  دنتخومآ . ار  نتخادـنا  هابتـشا  هب  يرگوداج و  ياهرازبا  اههلیح و  عاونا  نتفرگراکهب  نانآ 
نآ ۀلیـسو  هب  نانآ  و  دومرف : دنوادخ  هاگنآ  دماجنا . اهنآ  نایم  ییادـج  هب  ددرگ و  نز  بوبحم  درم  درم و  بوبحم  نز  ات  دـشیم  ماجنا 

. ادخ ةزاجا  اب  رگم  دندناسریمن  بیسآ  يدحا  هب 
ادـخ رگا  اریز  شراک ؛ وا و  نایم  عنام  داـجیا  مدـع  اـب  ینعی  ادـخ . ةزاـجا  اـب  رگم  دـندناسریمن  ناـیز  يدـحا  هب  ناـگتخومآنوسفا  ینعی 

. دیدرگیم نانآ  عنام  هبلغ  رابجا و  اب  تساوخیم ،
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یناسربیـسآ يرگنوسفا و  يارب  نانآ  هک  یتقو  اریز  دنتخومآیم ؛ تشادن ، ناشيارب  يدوس  دوب و  ناشنایز  هب  ار  هچنآ  و  دومرف : سپس 
ادخ نید  زا  هلیـسو  نیا  هب  هکلب  درادن  ناشنید  هب  يدوس  دناسریم و  نایز  ناشنید  هب  هک  دناهتخومآ  ار  يزیچ  ًاعطق  دـنزومایب ، ار  وداج 

شنید زا  نآ  شزومآ  اب  دـنک و  يرادـیرخ  ار  نیا  دوخ  نید  ياهب  هب  سک  ره  هک  دنتـسنادیم  ناگدـنریگارف  نآ  ًاعطق  و  دـنوشیم . ادـج 
[. تشاد دهاوخن   ] تشهب شاداپ  رد  یبیصن  هرهب و  ینعی  دوب . دهاوخن  يو  يارب  یبیصن  هرهب و  ترخآ  رد  دوش ، ادج 

هک دنتـسنادیم  رگا  دـنداد ، رارق  باذـع  ِورگ  رد  ار  دوـخ  و  دـنتخورف ! نآ  هب  ار  ناـشدوخ  هک  ییاـهب  نآ  تـسا  دـب  هـچ  دوـمرف  هاـگنآ 
ربمایپ و هب  هک  دنتسه  یناسک  يرگوداج  نیا  ناگدنریگارف  اریز  دناهدرک ؛ اهر  ار  تشهب  زا  ناشبیـصن  هرهب و  دنتخورف و  ار  ناشترخآ 
ار نآ  سک  ره  هک  دنتـسنادیم  قیقحت  هب  و  دوـمرف : ور  نیا  زا  دـنرادن . رواـب  داـقتعا و  ناـنآ  ندـش  عـمج  ناـگدرم و  ندـشهدنز  ادـخ و 

یترخآ هک  نانآ  داقتعا  ساسا  رب  درادن و  دوجو  یترخآ  هک  دندوب . دقتعم  نانآ  اریز  درادـن ؛ یبیـصن  هرهب و  ترخآ  رد  دـنک ، يرادـیرخ 
زا ياهرهب  نآ ، هب  ندیزرو  رفک  لیلد  هب  نانآ  دشاب ، یترخآ  ایند  زا  سپ  رگا  دوب و  دهاوخن  ایند  زا  سپ  نانآ  يارب  یبیـصن  درادـن ، دوجو 

. تشاد دنهاوخن  نآ 
ایند هب  ار  ترخآ  اریز  دـنتخورف ؛]  ] باذـع هب  ار ] دوخ  ! ] دـنتخورف نآ  هب  ار  دوخ  هک  ییاـهب  تسا  دـب  هچ  ًاـعطق  و  دوـمرف : دـنوادخ  سپس 

ار نیا  يزرورفک  لیلد  هب  یلو  دناهتخورف  باذع  هب  ار  دوخ  هک  دنتسنادیم  رگا  دنداد ، رارق  یگشیمه  باذع  ورگ  رد  ار  دوخ  دنتخورف و 
رطاخ هب  دنوادخ  دـندرواین ، تسد  هب  یهاگآ  دـندرک و  اهر  ار  یهلا  نیهارب  اهتجح و  رد  رکفت  ندیـشیدنا و  هک  یتقو  سپ  دـننادیمن .

. درک باذع  ار  نانآ  قح ، ندومن  راکنا  لطاب و  تاداقتعا 
دنرادنپیم ام  دزن  یهورگ  میتفگ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  دنیوگیم : ثیدـح - نیا  نارگـشرازگ  رایـس - نب  دـمحم  دایز و 
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اب دیزگرب و  ناگتـشرف  نایم  زا  ار  تورام  توراه و  دنوادخ  دیدرگ ، دایز  اهناسنا  ناهانگ  یتقو  هک  دـندوب  هتـشرف  ود  تورام  توراه و 
يراوخبارـش و هب  نـینچمه ]  ] دـنتفرگ و ار  وا  اـب  ياـنز  هـب  میمـصت  دـندش و  هرهز  ۀـتفیرف  ود  نآ  یلو  داتـسرف ، اـیند  هـب  يرگید  ۀتـشرف 
هب ار  نز  نآ  دنوادخ  و  دنتخومآ . يرگوداج  اهنآ  زا  نارگوداج  درک و  باذع  لباب  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دندیدرگ . هدولآ  یـشکمدآ 

. درک خسم  هرهز  ةراتس  تروص 
رفک و زا  ظوفحم  موصعم و  وا - تیانع  فطل و  اب  ادـخ - ناگتـشرف  انامه  نانخـس ! نیا  زا  ادـخ  هب  مربیم  هاـنپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ماجنا دوش ، هداد  اهنآ  هب  ینامرف  ره  دـننکیمن و  یچیپرـس  ادـخ  ياهروتـسد  زا  نانآ  سپ  دـیامرفیم : یلاعت  دـنوادخ  دنتـسه . اـهیتشز 
دنهدیم ».

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا  ( 4 - ) 32129 - 914
: تشون نآ  تشپ  درک و  رهم  ار  نآ  تشون ، ياهمان  رد  ار  نآ  سپس  درک . عارتخا  ار  يرگوداج  سیلبا  درک ، تافو  نامیلـس  هک  یماگنه  »
نالف و سک  ره  درک . عارتخا  شناد  ياههنیجنگ  زا  مالـسلا - هیلع  دواد  نب  نامیلـس  اورنامرف - يارب  ایخرب  نب  فصآ  هک  تسا  يزیچ  نیا 

. دیوگب نانچ  نآ  نینچ و  نیا  سپ  دهاوخیم ، نالف 
و دش ». زوریپ  ام  رب  نیا  ۀلیـسو  هب  اهنت  نامیلـس  دنتفگ : نارفاک  درک . راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  سپـس  نفد و  تخت  ریز  رد  ار  نآ  هاگنآ 
، دنتـسب غورد  هب  نامیلـس  ییاورنامرف  رب  اهناطیـش  هچنآ  زا  دومرف : نآرق  رد  دـنوادخ  هاگنآ  دوب . ادـخ  ربمایپ  هدـنب و  وا  دـنتفگ : ناـنمؤم 

يرگنوسفا ». ینعی  دندرک . يوریپ 
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نآ همیمت ، درک . یهن  لوت  اههمیمت و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32130 - 915
بوبحم اهنآ  ۀلیسو  هب  ار  دوخ  نانز  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  لوت ، دنزیوآیم و  دوخ  هب  هک  تسا  يرگید  ياهزیچ  اههرهم و  اههتـشون و ،

درک ». یهن  زین ]  ] يرگنوسفا زا  ربمایپ  نآ و  هب  هیبش  تناهک و  دننام  دنیامنیم ؛ ناشنارهوش 
: دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 6 - ) 32131 - 916
دوب و دهاوخ  دنوادخ  اب  شنامیپ  دهع و  نیرخآ  نآ  تسا و  هدـش  رفاک  ًاعطق  دایز - ای  دـشاب  مک  دزومایب - يرگنوسفا  زا  يزیچ  سک  ره  »

دیامن ». هبوت  هکنآ  رگم  تسا  ندش  هتشک  وا  ّدح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 7 - ) 32132 - 917

! دوشیمن هتشک  رفاک  رگوداج  دوشیم و  هتشک  ناملسم  رگوداج  »
؟ دوشیمن هتشک  رفاک  رگوداج  ارچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

هارمه كرـش  يرگوداـج و  هـکنیا  يارب  تـسا و  يرگوداـج  زا  رتگرزب  رفک  هـکنیا  يارب  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
دنرگیدکی ».

يارب : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  ثیدـح  ینایاپ  ۀـلمج  تایرفعج  باتک  رد  تسا و  هدـش  شرازگ  نوگانوگ  ياهدنـس  اـب  ثیدـح  نیا 
دنتسه ». هارمه  هدنرپ  ود  يرگوداج  كرش و  هکنیا 

تسا و هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ار  نیشیپ  ثیدح  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 32133 - 918
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نایاپ  زا  سپ 

سپ دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  و  تشکن . درک ، نوسفا  ار  وا  هک  ار  يدوـهی  مصاـع  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لـیلد ، نیمه  هب  »
. تسا هدش  رفاک  وا  اریز  دوشیم ؛ هتشک  يو  تسا ، هدرک  وداج  وا  هک  دنهد  یهاوگ  ناناملسم  زا  یکی  نایز  هب  لداع  درم  ود  هک  یماگنه 

: دومرف تسا و  هدرک  نایب  ار  نآ  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  قیقحت  هب  تسا و  رفک  يرگوداج 
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اهنآ دـندش . رفاـک  اهناطیـش  هکلب  دـشن ، رفاـک  نامیلـس  دـندرک و  يوریپ  دنتـسب ، نامیلـس  ییاورناـمرف  رب  غورد  هب  اهناطیـش  هچنآ  زا  و 
شزومآ يدحا  هب  هتشرف  ود  نآ  دندادیم . شزومآ  مدرم  هب  دیدرگ ، لزان  تورام - توراه و  لباب - رد  هتـشرف  ود  رب  هچنآ  يرگوداج و 

 .... زرون رفک  سپ  میتسه ، شیامزآ  ام  انامه  دنتفگیم : هکنیا  ات  دندادیمن 
نیاربانب تسا . هدـش  رفاک  دـنک ، يرگوداج  سک  ره  سپ  تسا . رفک  يرگوداج  هک  داد  ربخ  تسا - هوکـشاب  شداـی  هک  دـنوادخ - سپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  هچنآ  هب  زونه  اریز  دوشیمن ؛ هتشک  كرشم  رگوداج  تسا و  هدش  رفاک  نوچ  دوشیم ، هتشک  ناملـسم  ِرگوداج 
. تسا رفاک  هدیسر ، هلآ 

. تسا نآرق  زا  يدهاش  نیا  و  دومرف : داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  مالسلا - هیلع  یلع 
 491 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دیبل : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 32134 - 919
رد ار  اهنآ  دندز و  هدرگ  هدزای  ار  درز  خرـس و  ياهخن  اهنآ  دـندرک . وداج  ار  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  يدوهی ، هللادـبع  ما  مصعا و  نب 
راک نیا  اب  دنتـشاذگ . هنیدـم  رد  یهاچ  ياههلپ  رد  ار  نآ  هاگنآ  دـنداد . رارق  یهاچ  رد  ار  نآ  سپـس  دـنداد . رارق  امرخ  ۀفوکـش  فالغ 
سپ دـش . هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ندیـشون  ندروخ و  نتفگ ، نخـس  ندرک ، كرد  ندـید ، ندینـش ، رب  تردـق  اهنآ ،

: دیسرپ يو  زا  دروآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یتاذیوعت  لیئربج 
؟ تسا روطچ  تلاح 

! ینیبیم هک  متسه  یلاح  رد  نم  منادیمن ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ربخاب نانآ  يوداج  لحم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دـناهدرک . نوسفا  ار  وت  يدوهی  هللادـبع  ما  مصعا و  نب  دـیبل  تفگ : لـیئربج 

: دناوخ ربمایپ  يارب  لیئربج  هاگنآ  درک .
هدوشگ هرگ  کی  دناوخ و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  مربیم . هانپ  مدهدیپس  راگدرورپ  هب  وگب  نابرهم : ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

یلص ربمایپ  دش و  هدوشگ  هرگ  هدزای  درک و  توالت  ار  نآ  ۀبترم  هدزای  هکنیا  ات  دش ، هدوشگ  يرگید  هرگ  دناوخ و  رگید  راب  سپس  دش .
. درک وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  لیئربج  هاگنآ  تسشن . هلآ  هیلع و  هللا 

ربمایپ دزن  ار  نآ  متفر و  نم  رواـیب ! نم  يارب  ار  وداـج  ورب و  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع 
وت دنوادخ  تفگ : دیبل  هب  و  دیتشاد ؟ ياهزیگنا  هچ  راک  نیا  زا  دومرف : دناوخارف و  ار  هللادبع  ما  دیبل و  سپـس  مدروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دربن نوریب  ایند  نیا  زا  ملاس  ار 
وا ةراوشوگ  دیبل  تشذگ . وا  رانک  زا  تشاد ، هراوشوگ  شـشوگ  رد  هک  یکدوک  يزور  تشاد . يرایـسب  لاوما  دوب و  يرگناوت  درم  دیبل 
غاد ار  نآ  دیبل  تسد  ياوادـم  يارب  دـندرک . عطق  ار  شتـسد  دـنتفرگ و  ار  دـیبل  لیلد  نیمه  هب  دـش . هراپ  كدوک  نآ  شوگ  تفرگ و  ار 

درک ». تافو  نآ  رثا  رب  وا  دنداهن و 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدش  شرازگ  هنوگنیا  نآ  رد  هلمج  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  ثیدـح  نیا  تارف  ریـسفت  رد 

يو رب  لیئربج  سپ  تشادن . شزیمآ  نانز  اب  دـیدیمن و  دیونـشیمن و  دـیماشآیمن ، دروخیمن ، هک  درک  يرپس  یلاح  رد  ار  زور  هس  هلآ 
دش »....  لزان 

ذوعا لق   » ةروس ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هدش  شرازگ  ماطسب ، نادنزرف  ۀتشون  همئالا  بط  باتک  رد  ( 10 - ) 32135 - 920
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟ نآرق  زا  اهنآ  ایآ  هک : دش  لاؤس  سانلا » برب  ذوعا  لق   » و قلفلا » برب 

يدوهی مصعا )  ) مصاع نب  دـیبل  ینادیم ؟ ار  اهنآ  لوزن  نأش  هروس و  ود  نیا  يانعم  ایآ  و  دومرف ] هک  اجنآ  اـت   ... ] تسا نآرق  زا  ود  نآ  »
! درک وداج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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؟ درک هچ  نآ  اب  دوب و  هچ  وداج  نآ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  ریصبوبا 
دورب رد  يوس  هب  تساوخیم  درکیمن . نینچ  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، یکیدزن  تشادـنپیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ ! دومرف : ماما 

دوشیمن »...  طلسم  یلسانت  تلآ  مشچ و  رب  زج  وداج  تسا و  قح  وداج  درکیم و  سمل  تسد  اب  دیدیمن و  ار  نآ  یلو 
 493 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دزن لیئربج  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  ( 11 - ) 32136 - 921
! دمحم يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! کیبل دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
درک ». وگزاب  ار  ارجام  و  تسا ...  هداد  رارق  نالف  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  تسا و  هدرک  نوسفا  ار  وت  يدوهی  نالف  تفگ : لیئربج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يرعشا  یسوموبا  ( 12 - ) 32137 - 922
، دریمب تسا  رمخلا  مئاد  هک  یلاـح  رد  سک  ره  محر . ۀلـص  ةدـننکعطق  رحـسلا و  مئاد  رمخلا ، مئاد  دـنوشیمن : تشهب  لـخاد  هورگ  هس  »

. دناشونیم وا  هب  هطوغ  رهن  زا  دنوادخ 
؟ تسیچ هطوغ  رهن  دش : هتفگ 

درازآیم ». ار  خزود  لها  دوخ ، يوب  زا  دباییم و  نایرج  یپسور  نانز  جورف  زا  هک  تسا  يرهن  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تیاور شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هطـساو  اـب  زازب  یمیت  نسح  نب  دـمحم  نب  نامحرلادـبع  ( 13 - ) 32138 - 923

رگباسح و نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » دومرف شنانخـس  نمـض  رد  درک و  ینارنخـس  هفوک  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم ،
. متسه خزود  تشهب و  ةدننک  میسقت  شاداپ و  زور  رد  مدرم - هدنهد  شاداپ 

ةدـننکادج نیرتگرزب  ربکا /[  قوراـف  نم  قیقحت ، هب  ماهدومن و  میـسقت  نم  هچنآ  رب  اـنب  رگم  ددرگیمن  خزود  تشهب و  دراو  سکچـیه 
هدش تیانع  زیچ  ُهن  نم  هب  قیقحت  هب  دناهدش و  هدیرفآ  ام  شنیرفآ  رطاخ  هب  حاورا  ناگتشرف و  ناربمایپ و  ۀمه  انامه  متسه و  لطاب ] قح و 

هار هب  تسا و  هدش  هداد  شزومآ  نم  هب  لطاب ] قح و  ةدننکادج  نخس  باطخ /[  لصف  تسا . هتفرگن  یشیپ  نم  رب  سکچیه  اهنآ  رد  هک 
هب تسا . هدش  هداد  شزومآ  نم  هب  اهيرواد  اهالب و  اهگرم و  ملع  ماهدش و  دراو  اضف  رد  روانـش  ناگراتـس  نایم  رد  ماهدش و  انیب  باتک 

بقارم تسا و  نم  رب  دنوادخ  تنم  اهنیا  ۀمه  دومرف . تیانع  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  متسه  یتمعن  نم  دیدرگ و  لماک  نید  نم  ۀلیـسو 
رگیدکی زا  وا  ۀلیـسو  هب  هک  ییادـخ  زا  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  میتسه ؛ ناگدـنب  نایم  رد  ادـخ  تجح  تمـسق و  ام  تسام و  زا  قلخ  رب 

. تسامش بقارم  دنوادخ  ًاعطق  دینک ، اورپ  ناشیوخ  اب ] دنویپ  عطق   ] زا دینکیم و  تساوخرد 
زا یکی  سک  ره  درک . ظفح  میـشاب ، دنـسپدوخ  ربکتم و  ای  رگوداج  ای  وگغورد  ای  رگهنتف  هکنیا  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام 

كاپ يدـیلپ  تساجن و  ره  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  اـم  میتسین . يو  زا  زین  اـم  تسین و  اـم  زا  دـشاب ، يو  رد  اـهیگژیو  نیا 
. میتسه هاگآ  دوش ، لاؤس  ام  زا  هاگ  ره  میتسه و  وگتسار  نتفگ  نخس  ماگنه  ام  دینادرگ .

 495 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسین دنمهرهب  اهنآ  زا  ام  زا  سپ  ام و  زا  شیپ  يدحا  هک  دومرف  تیانع  ام  هب  یگژیو  هد  دنوادخ 

. تسا یکاپ  تفع و  ربص ، تواخس ، تعاجش ، يربمایپ ، لقع ، شناد ، يرابدرب ، یگژیو : هد  نآ 
نیاربانب میتسه . هدینادرگ  تباث  دـنوادخ  هک  یقح  مکحم و  ةریگتـسد  گرزب و  تجح  رترب و  لاثم  تیادـه و  هار  يوقت و  ۀـملک  ام  سپ 

دیباتیمرب »؟ يور  اجک  هب  سپ  تسین ؟] يزیچ  ای   ] تسه هچ  یهارمگ  زج  قح ، زا  سپ 
یلص مرکا  ربمایپ  هب  ینز  هک  دنکیم ، تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  لیعامـسا  ( 14 - ) 32139 - 924

. منک نابرهم  مدوخ  اب  ار  وا  ات  مدرک  يراک  نم  تسا و  نشخ  دنت و  نم  اب  مرهوش  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا 
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ناگتـشرف هدـیزگرب و  ناگتـشرف  يدرک و  ردـک  هریت و  ار  كاـخ  اـهایرد و  وـت ! رب  فا  دوـمرف : يو  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. دندرک تنعل  ار  وت  نیمز  اهنامسآ و 

یلص ربمایپ  هب  ربخ  نیا  یتقو  تخادرپ . تدابع  هب  اهبش  يرادهزور و  هب  اهزور  دیـشوپ و  نشخ  ربز و  سابل  دیـشارت و  ار  شرـس  نز  نآ 
تسین »! هتفریذپ  وا  زا  دومرف : دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا 

توافت نیا  اب  تسا  هدرک  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ار  ثیدـح  نیا  تایرفعج  باتک  رد 
يدیزرو ». رفک  تنید  هب  : » تسا هدمآ  يدرک ،» هریت  ار  كاخ  اهایرد و  : » ياج هب  هک 

بـش رد  ًاعطق  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 15 - ) 32140 - 925
ار ناشناهانگ  دـنکیم و  تمحر  ارم  تما  ناراکهانگ  زا  رـضم  هعیبر و  بلک و  ینب  ۀـلیبق  نادنفـسوگ  ياـهوم  دادـعت  هب  دـنوادخ  ردـق ،
وررپ و ناسنا  راکانز و  رمخلا ، مئاد  ناسنا  راوخابر و  نیدـلاو ، قاع  رگوداج ، وگبیغ ،] نهاک /[  كرـشم ، هورگ : تشه  رگم  دزرمآیم 

درادن ». یکاب  دوشیم ، هتفگ  شاهرابرد  هچنآ  دیوگیم و  هچنآ  زا  هک  ییایحیب 
غورد ادخ  هب  هک  یـسک  تساجک  : » دیوگیم دـیآیم و  نوریب  شتآ  زا  یندرگ  تمایق ] زور  رد   ] هک هدـش  تیاور  ( 16 - ) 32141 - 926

؟ درمش کچوک  کبس و  ار  ادخ  هک  یسک  تساجک  و  درک ؟ تباقر  تیدض و  دنوادخ  اب  هک  یسک  تساجک  تسب ؟
؟ دنتسه یناسک  هچ  هورگ  هس  نیا  دنیوگیم :

هدرمـش کچوک  ار  دنوادخ  راکایر  تسا و  هدومن  تباقر  تیدـض و  ادـخ  اب  رگریوصت  تسا و  هتـسب  غورد  ادـخ  هب  رگوداج  دـیوگیم :
تسا ».

: تسا هدمآ  عیارشلا  للع  باتک  رد  ( 17 - ) 32142 - 927
ددنبن ». دیاشگب و  هک  تسا  نیا  رگوداج  ۀبوت  هک  هدش  تیاور  »

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

495 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
مالـسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدـش  نوسفا  يارب  یـسیوناعد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یبلح  ( 18 - ) 32143 - 928

تسنادیم ». لاکشایب  ار  نآ  مردپ  دومرف :
 497 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قیدنز  ياهشسرپ  نمض  رد  جاجتحالا  باتک  رد  ( 19 - ) 32144 - 929
دوشیم و هتفگ  هک  يروآتفگـش  ياهراک  رب  رگوداج  هنوگچ  تسیچ و  نآ  لصا  هک  هد  ربخ  نم  هب  يرگوداـج  زا  تفگ : قیدـنز  درم  »

؟ دراد تردق  دهدیم ، ماجنا 
ره يارب  ناکـشزپ  هک  هنوگنامه  تسا ، یکـشزپ  ملع  دـننامه  نآ  عون  کی  دراد . ینوگانوگ  عاونا  يرگوداج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ياهلیح ییانعم  ره  يارب  يراـمیب و  یتسردـنت  ره  يارب  یتفآ و  یتحـص  ره  يارب  يرگوداـج  هنوگ  نیمه  هب  دـناهداد  رارق  ییوراد  يدرد 
ناتـسود هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  رگید  عون  تسا ؛ یکبـس  يزاـب و  یعوـن  تعرـس و  باتـش و  يرگوداـج  رگید  ۀـنوگ  تسا ؛ هدیـشیدنا 

؟ دننادیم يرگوداج  اجک  زا  ناینج ]  ] اهناطیش دیسرپ : قیدنز  درم  دنریگیم . اهنآ  زا  ناینج ]  ] اهناطیش
. تسا تسرامم  تراهم و  یخرب  تسا و  هبرجت  نآ  زا  یشخب  دننادیم . بط  ملع  ناکشزپ ، هک  یهار  نامه  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ ییوگیم هچ  دنداد ، شزومآ  يرگوداج  مدرم  هب  اهنآ  هک  مدرم  نخس  ةرابرد  و  تورام - توراه و  هتشرف - ود  ةرابرد  تفگ : قیدنز 
، دهد ماجنا  ار  راک  نالف  ناسنا  رگا  تسا : نیا  زورما  نانآ  حیبست  دنتسه . نتفیرف  هاگیاجو  شیامزآ  لحم  ود  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رکذ ار  يرگوداـج  ياـههنوگ  ۀـمه  تروص  نیمه  هب  دوشیم و  روـط  نـالف  دریگراـک ، هب  ار  زیچ  نـالف  رگا  و  دریگیم . ار  هجیتـن  نـالف 
هب هچنآ  سپ  میتسه ، شیامزآ  ام  انامه  دـنیوگیم ، مدرم  هب  اهنآ  هاگنآ  دـنزومآیم . اهنآ  زا  مدرم  دـنیوگیم  ار  هچنآ  سپ  دـننکیم ،

. دیزوماین ام  زا  درادن ، ناتلاح  هب  يدوس  تسامش و  نایز 
؟ دروآرد يرگید  ناویح  ای  غالا  ای  گس  لکش  هب  ار  یصخش  يرگوداج ، اب  دناوتیم  رگوداج  ایآ  تفگ : قیدنز 

ریوصت و بیکرت و  هک  یـسک  ًاـعطق  دـهد . رییغت  ار  دـنوادخ  شنیرفآ  هک  تسا  نآ  زا  رتفیعـض  رتناوتاـن و  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نآ زا  رتهبترمدنلب  رتگرزب و  رایـسب  دنوادخ  دوب . دهاوخ  شنیرفآ  رد  وا  کیرـش  دنک ، لطاب  تسا  هدرک  داجیا  دـنوادخ  هک  ار  یتارییغت 
زا رود و  دوخ  زا  ار  يرامیب  تفآ و  يریپ ، دشاب ، هتـشاد  یتفگ  هک  ار  ییاهراک  ناوت  رگوداج  رگا  دشاب . هتـشاد  یکیرـش  هک  دوب  دهاوخ 

. درکیم نوریب  شاهناخ  زا  ار  یتسدگنت  رقف و  يریگولج و  شرس  ياهوم  ندش  دیفس 
یمیمص صلخم و  ناتـسود  نایم  هدنکفا و  ییادج  نارادتـسود  نایم  نآ  اب  هک  تسا  ینیچنخـس  يرگنوسفا ، نیرتگرزب  زا  قیقحت  هب  و 

یسک نیرتدب  نیچنخـس ، دوشیم و  هتـشادرب  اههدرپ  ددرگیم و  ناریو  اههناخ  دوشیم و  هتخیر  اهنوخ  نآ  ۀلیـسو  هب  داجیا و  ینمـشد 
. درادیمرب ماگ  نیمز  رب  هک  تسا 

نانز اب  شزیمآ  زا  یصخش  رگوداج ، نوسفا ، رثا  رب  انامه  تسا . یکـشزپ  دننامه  نآ  هک  تسا  نیا  يرگوداج  ةرابرد  نخـس  نیرتحیحص 
دباییم ». دوبهب  وا  دنکیم و  هجلاعم  يرگید  ةویش  هب  ار  وا  کشزپ  هاگنآ  دوشیم . ناوتان 

رفاک گرزب  يادخ  هب  تما  نیا  زا  هورگ  هد  یلع ! يا  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهشرافـس  ثیدح  رد 
رگوداج »....  نیچنخس و  دندش :

و دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  اریز  تسا ؛ يرگوداج  و  ادخ ...  هب  كرـش  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  : » تشذگ میظعلادبع  ثیدـح  رد  « 1»
«2 .« » درادن یبیصن  هرهب و  ترخآ  رد  درخب ، ار  نآ  سک  ره  هک  دنتسناد  ًاعطق 

______________________________

ثیدح 3. تاکز ، تلیضف  ياهباب  باب 4  (. 1)
12 و 16. ثیدح ، سفن  اب  هزرابم  ياهباب  باب 11  (. 2)

 499 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: تشذگ تسا ؟ مادک  هریبک  ناهانگ  هک : شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دئاوفلا  زنک  یلاوعلا و  ثیدـح  رد 

تسا ». يرگوداج  ادخ و  هب  كرش  ناشنیرتگرزب  هک  تسات  ُهن  اهنآ  »
ادخ لوسر  يا  دش : هتفگ  دینک ! يرود  هدننک  دوبان  هانگ  تفه  زا  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا  ثیدـح  رد  « 1»

«2 .« » يرگوداج ادخ و  هب  كرش  دومرف : تسا ؟ مادک  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
بیذکت موجن و  هب  داقتعا  و  ییوگبیغ ] تناهک /[  يرگوداج و  دنکیم ، کیرات  ار  اوه  هک  یناهانگ  و  : » تشذگ دلاخوبا  ثیدح  رد  و 

«3 .« » تسا ردق  اضق و 
4 تسا »! نوعلم  تسا ! نوعلم  يرگوداج ، ةدننکقیدصت  : » تشذگ سنوی  ثیدح  رد  و 

«5 .« » درک یهن  يرگوداج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  : » تشذگ مالسالا  مئاعد  ثیدح  رد  و 
. دراد تبسانم  ثحب  نیا  اب  اریز  رگنب ؛ زین  ار  باب  نآ  ثیداحا  رگید 

«6 .« » دوشیمن تشهب  دراو  يرگوداج ، هب  دقتعم  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیعسوبا  ثیدح  رد 
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 ]/ نهاک اهنآ  زا  یکی  هک  دنوشیمن  تشهب  لخاد  هورگ  راهچ  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیعـسوبا  رگید  ثیدح  رد  و 
«7 .« » تسا وگبیغ ]

«8 . » تسا عورشمان  نهاک  دزم  هک  دنکیم  تلالد  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 10  زا  يددعتم  ثیداحا 
«9 .« » تسا نوعلم  رگوداج ، تسا و  نوعلم  نهاک ، و  : » تشذگ رصن  ثیدح  رد  و 

: تشذگ هغالبلا  جهن  تیاور  رد  دنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  هتشذگ  باب  ثیداحا  رد  و 
«10 .« » تسا شتآ  رد  رفاک ، رفاک و  ناسب  رگوداج ، رگوداج و  دننام  نهاک ، نهاک و  دننامه  مجنم ، »

رب یبلاطم  اهیکاروخ ، ياـهباب  باب 2  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد  دـمآ و  دـهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  بلاطم  ةدـنیآ  باب  ثیداـحا  رد  و 
. دنکیم تلالد  يرگوداج  ندوب  مارح 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  دترم ، براحم و  دح  ياهباب  باب 12  ثیداحا  رد  و 

یسانشهفایق مکح  رحاس و  وگبیغ و  ریگلاف ، قیدصت  ییوگبیغ ، يریگلاف ، تمرح  باب 29 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 11  » یتسین هناوید  نهاک و  تراگدرورپ  فطل  هب  وت  هد ، رکذت  سپ 

«. 12  » دیوشیم رکذتم  كدنا  رایسب  هچ  تسین ، نهاک  نخس  نآرق ]  ] و
______________________________

.16 ثیدح ، سفن  اب  هزرابم  ياهباب  باب 11  (. 1)

ثیدح 23. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 11  (. 2)
ثیدح 27 و 32. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 12  3 و 4 . ( 3)

ثیدح 12. نآرق ، لیاضف  ياهباب  باب 34  (. 5)
ثیدح 19 و 20. ترشاعم ، ياهباب  باب 112  (. 6)

ثیدح 11. ترشاعم ، ياهباب  باب 133  (. 7)
.211 / 22 (. 8)

(. 31966  ) ثیدح 6 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 20   241 / 22 (. 9)
(. 32124  ) ثیدح 32 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 27   288 / 22 (. 10)

.29 روط 52 / (. 11)
.42 ۀقاح 69 / (. 12)

 501 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نامـسآ زا  ییاهناکم  رد  ام  هتـشذگ  رد  انامه  و  میتفای . اهباهـش  دنمورین و  نانابهگن  زا  رپ  ار  نآ  سپ  میدرک ، وجتـسج  ار  نامـسآ  ام  و 

«. 1  » دباییم دوخ  نیمک  رد  یباهش  دهدارف ، شوگ  سک  ره  نونکا  یلو  میتسشنیم ، ندینش  يارب 
فاّرع دزن  نتفر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 1 - ) 32144 - 930

: دومرف درک و  یهن  وگشیپ ] مجنم و  ]/ 
تسا ». هتسج  يرازیب  هداتسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  ًاعطق  دراگنا ، وگتسار  ار  وا  دورب و  يو  دزن  سک  ره 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32145 - 931
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رب دنوادخ  هچنآ  هب  ًاعطق  دراگنا ، وگتسار  دیوگیم  هچنآ  رد  ار  وا  دیامن و  شـسرپ  وا  زا  دور و  وگـشیپ ] مجنم و  فاّرع /[  دزن  سک  ره  »
. تسا هدیدرگ  رفاک  هداتسرفورف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

كرش زا  ياهبعش  رگید ، ياهزیچ  اههرهم و  نتخیوآ  و  شخبافش ] ياههتشون  اههیقر /[  زا  يرایسب  انامه  دومرفیم : هتسویپ  ترضح  نآ  و 
تسا ».

ياهزیچ ةرابرد  یهاگ  هک  تسا  يدرم  ام  دزن  هریزج  رد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم دقاو  نب  مثیه  ( 3 - ) 32146 - 932
؟ مینک لاؤس  وا  زا  زین  ام  ایآ  دوشیم . لاؤس  يو  زا  نآ  دننام  هدش و  يدزد 

، دور وگغورد  رایـسب  ای  وگبیغ ] نهاـک /[  اـی  رگوداـج  دزن  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». هدش  رفاک  هداتسرف ، ورف  دنوادخ  هک  ییاهباتک  مامت  هب  ًاعطق  دراگنا ، وگتسار  دیوگیم  هچنآ  رد  ار  وا  هاگنآ 

 ]/ ینهاک سک  ره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 4 - ) 32147 - 933
تسا ». هدش  رفاک  هدیدرگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  هچنآ  هب  ًاعطق  دراگنا ، وگتسار  ار  ییوگبیغ ]

: دومرف هک  دنکیم ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 5 - ) 32148 - 934
. تسا هتسج  يرازیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نییآ  زا  قیقحت  هب  دوش ، ییوگبیغ  شیارب  ای  دنک  ییوگبیغ  سک  ره  »

؟ روطچ یسانشهفایق  تفگ : ریصبوبا 
. تسا تناهک  هب  کیدزن  نانآ  ياههتفگ  رتشیب  و  يور ! نانآ  دزن  مرادن  تسود  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». هتفای  هار  مدرم  نایم  هب  هک  تسا  يربمایپ  زا  ياهدنامهت  یسانشهفایق ، دومرف : و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیعسوبا  ( 6 - ) 32149 - 935

وگتسار شنانخس  رد  ار  وا  دور و  ینهاک  دزن  سک  ره  دوشیمن و  تشهب  دراو  ینهاک  ثوید و  رازگتنم ، رایسب  ردام ، ردپ و  قاع  چیه  »
تسا »...  هتسج  يرازیب  هداتسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  قیقحت  هب  دراگنا ،

- يربمایپ هب  دنوادخ  انامه  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هطـساو  اب  دیدح  ناکـسم و  نبا  ( 7 - ) 32150 - 936
 ... دندودز ارم  اب  تفلاخم  یتشز  دناهدرمش و  کبس  ارم  تعاطا  نانآ  هک  نک  هاگآ  ار  شیوخ  موق  داتـسرف : یحو  شايربمایپ - نامز  رد 
دوش يرگوداج  يارب  ای  دـنک  يرگوداج  دـننک ، ییوگبیغ  شیارب  ای  دـنک  ییوگبیغ  سک  ره  تسین ، نم  زا  هک  نک  هاگآ  ار  تموق  و 

...«.
______________________________

.9 - 8 نج 72 / (. 1)
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مارح ياهدـمآرد  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نهاک  دزم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  نمـض  رد  هحلط  نب  هللادـبع  ( 8 - ) 32151 - 937
. درامشیمرب

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 9 - ) 32152 - 938
تسین ». راکهبت  ای  راکوکین  ریما - مکاح و  زا  يزیرگ  تسا و  شتآ  رد  فیرع  تسین و  تموکح ] یتاعالطا  رومام  فیرع /[  زا  يزیرگ  »

: تفگ هک  هدش  شرازگ  یلاکب  فون  زا  هغالبلا  جهن  رد  ( 10 - ) 32153 - 939
یباوخ فون ، يا  دومرف : هاگنآ  تسیرگن . ناگراتـس  هب  دش و  جراخ  شباوختخر  زا  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  بش  کی  رد  »

: تفگ تساخرب و  بش  زا  یتعاس  نینچ  لثم  رد  دواد  انامه  فون ، يا  رادیب ... ؟ ای 
روماـم اـی  تاـیلام  تفاـیرد  روماـم  زجب ؛ دوـشیم  تباـجا  شیاـعد  هکنآ  رگم  دـنکیمن  اـعد  نآ  رد  ياهدـنب  چـیه  هک  تسا  یناـمز  نیا 
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نابساپ »...  ای  یتاعالطا 
موق ناـگرزب  فارـشا و  زا  نم  متفگ : يو  هب  متفر و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دزن  : » دـیوگیم يدـسا  ریـشب  نب  هبقع  ( 11 - ) 32154 - 940

باختنا هدنیامن  فیرع و  ناونع  هب  ارم  دـنهاوخیم  اهنآ  تسا و  هدرک  توف  ام  موق  نایم  رد  تموکح  ةدـنیامن  فیرع و  متـسه . شیوخ 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  دننک .

مدرم رظن  رد  ار  هیامورف  تسپ و  صاخـشا  دنوادخ  انامه  يرازگیم . تنم  ام  رب  شیوخ  بسن  بَسَح و  رطاخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تیاعر اب  رگم  درادن  يرترب  يدحا  رب  يدحا  سپ  دروآ . ریز  هب  رفک  ۀلیسو  هب  مدرم  رظن  رد  ار  فیرش  صاخشا  درب و  الاب  نامیا  ۀلیسو  هب 

فیرع و ناونع  هب  ارم  دنهاوخیم  اهنآ  هدرک و  توف  نم  موق  نایم  رد  تموکح  ةدنیامن  یتاعالطا و  رومام  یتفگ  هکنیا  و  یهلا . ياوقت 
یناملسم صخش  رگمتس ، مکاح  ریذپب . ار  راک  نیا  يراد ، ینمـشد  نآ  اب  تسا و  دنیآشوخان  وت  يارب  تشهب  رگا  سپ  دننیزگرب ، هدنیامن 

وت هب  يزیچ  اهنآ  ياـیند  زا  اـسب  هچ  یتسه و  کیرـش  اـهنآ  اـب  يو  نوخ  نتخیر  رد  مه  وت  دزیریم و  ار  شنوخ  دـنکیم و  ریگتـسد  ار 
دسرن ».

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  بش  کی  : » تفگ هک  هدومن  شرازگ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 12 - ) 32155 - 941
ناـمز رد  تفگ : شناراـی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  درک . نشور  ار ] نامـسآ   ] عوـلط و ياهراتـس  هاـگان  هک  میدوـب  هلآ  هـیلع و 

؟ دیتفگیم هچ  امش  داتفایم ، قافتا  هثداح  نیا  ریظن  یتقو  تیلهاج 
! دیدرگ دلوتم  یگرزب  ای  دُرم  ناگرزب  زا  یکی  میتفگیم  ام  دنتفگ : نانآ 

، دهد ماجنا  يراک  ام  راگدرورپ  هاگ  ره  هکلب  دنکیمن  عولط  هراتـس  یـسک ، یگدنز  گرم و  رطاخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دسریم نانآ  رواجم  نامـسآ  لها  شوگ  هب  نخـس  نیا  درک . یمکح  نینچ  ام  راگدرورپ  دنیوگیم : دنیوگیم و  حـیبست  شرع  نالماح 
ار نآ  زا  يرادـقم  یهاگ  دـننکیم و  عمـس  قارتسا  اهناطیـش  سپ  دـسریم . ایند  نیا  نامـسآ  لها  هب  ات  دـننکیم  رارکت  ار  نآ  زین  اـهنآ 
ار تیعقاو  نانهاک  یهاگ  لـیلد  نیمه  هب  دـننکیم . داـیز  مک و  ار  نآ  زین  ناـنآ  دـننکیم . لـقتنم  ناـیوگبیغ  ناـنهاک و  هب  دـنمهفیم و 

درک و  ظفح  ار  نامسآ  ناگراتس  نیا  ۀلیسو  هب  دنوادخ  سپس  دننکیم . هابتشا  زین  یهاگ  دنیوگیم و 
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: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  درادن . دوجو  ییوگبیغ  تناهک و  سپ  تفای . نایاپ  تناهک 
رد اـم  اـنامه  و  دوـمرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  نینچمه  و  دـنکیم . بیقعت  ار  وا  يراکـشآ  باهـش  هک  دـنک ، عمـس  قارتـسا  هک  یـسک  رگم 

دباییم ». دوخ  نیمک  رد  هدامآ و  یباهش  دهدارف ، شوگ  نونکا  سک  ره  یلو  میتسشنیم ، عمس  قارتسا  يارب  نامسآ  زا  ییاهناکم 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدنز  درم  ياهشسرپ  نمض  رد  جاجتحالا  باتک  رد  ( 13 - ) 32156 - 942

؟ دوشیم هداد  ربخ  مدرم  هب  هدنیآ  زا  اجک  زا  و  تساجک ؟ زا  تناهک  ۀشیر  لصا و  دیسرپ : قیدنز  »
رد هک  ار  يروما  مدرم  هک  دوب  یـضاق  رواد و  ۀـلزنم  هب  نهاک  دـمآیم . دـیدپ  تناهک  ناربمایپ ، ترتف  نارود  رد  تیلهاج  رد  دومرف : ماما 
راک نیا  دادیم . ربخ  اهنآ  هب  هدنیآ  ثداوح  زا  وا  دندرکیم و  هعجارم  يو  هب  دنتشاد ] رظن  فالتخا  اهنآ  رد  و   ] دشیم هابتـشا  ناشنایم 

اب هارمه  حور  ياهتضایر  اهالب و  سفن و  ۀـسوسو  یـشوهزیت ، لاقتنا ، تعرـس  مشچ ، ینیبزیت  تفرگیم ؛ ماجنا  ینوگاـنوگ  ياـههار  زا 
رد دـیوگیم  وا  هب  دـهدیم و  شرازگ  نهاک  هب  ار  اهنآ  تسا و  هاـگآ  نیمز  رد  راکـشآ  ثداوح  هب  ناطیـش  هکنیا  يارب  یبلق . تاـئاقلا 

عمـس قارتسا  ياهناکم  رد  اهناطیـش  ینامـسآ ، رابخا  ةرابرد  یلو  داـتفا . دـهاوخ  قاـفتا  یثداوح  هچ  نآ - فارطا  اـههناخ و  رد  نیمز -
يریگولج اهنآ  عمس  قارتسا  زا  اهنت  دندشیمن و  هدنار  ناگراتس  ۀلیسو  هب  دشیمن و  يریگولج  نانآ  زا  اهنامز  نآ  رد  اریز  دنتسشنیم ؛

ندرک فرطرب  و  توبن ] و   ] تجح تابثا  يارب  ادخ  بناج  زا  هچنآ  دباین و  ققحت  یحو  ریظن  ینامـسآ  رابخا  هب  یهار  نیمز  رد  ات  دـشیم 
. ددرگن هابتشا  نانآ  يارب  تسا ، هدمآ  نیمز  لها  يوس  هب  تاهبش 
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، دروآ دیدپ  شتاقولخم  اههدیرفآ و  نایم  رد  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  یثداوح  ةرابرد  ینامـسآ  ياهربخ  زا  هملک  کی  یهاگ ]  ] ناطیـش و 
دوزفایم اهنآ  رب  دوخ  بناج  زا  یتاملک  زین  يو  درکیم . اقلا  نهاک  هب  دروآیم و  نیمز  هب  دوبریم ، تعرس  هب  ار  نآ  هاگنآ  دینـشیم ،

. تخیمآیم مه  رد  ار  لطاب  قح و  و 
اطخ هب  نآ  رد  ار  هچنآ  تسا و  هدناسر  يو  هب  هدینش و  ناطیش  هک  تسا  ییاهربخ  نآ  زا  تسا ، قح  اب  قباطم  هک  نهاک  ياهربخ  نآ  سپ 

. تسا هدوزفا  نآ  رب  دوخ  هک  تسا  یلطاب  تفریم ، هابتشا  و 
. تفای نایاپ  ییوگبیغ  تناهک و  دندش ، يریگولج  عمس  قارتسا  زا  اهناطیش  هک  ینامز  زا  هاگنآ 

. دنناسریم دوخ  نانهاک  هب  دنیوگیم ، مه  هب  دننکیم و  وگتفگ  دوخ  نایم  رد  مدرم  هک  يرابخا  اهناطیش  زورما  و 
. ندش ناهنپ  لتق و  يدزد ، ربخ  لثم  دنناسریم ؛ رگیدکی  هب  ار  تسدرود  ثداوح  رابخا  اهناطیش  و 

دنتسه ». وگغورد  وگتسار و  مدرم ، دننامه  اهنآ  و 
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اب هک  تسا  يزیچ  نآ  لوت  و  درک ...  یهن  لوت  و  « 1  » اههمیمت زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  : » تشذگ مالـسالا  مئاعد  ثیدح  رد 
«2 .« » درک یهن  زین ]  ] يرگوداج زا  نآ و  دننام  تناهک و  لثم  دننادرگیم ؛ ناشنارسمه  بوبحم  ار  دوخ  نانز  نآ 

«3 [ ....« » وگشیپ نهاک /[  دنوشیمن : تشهب  لخاد  هورگ  راهچ  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیعسوبا  ثیدح  رد 
«4 . » دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  لوقعلا  فحت  ثیدح  رد  و 

«5 .« » تسا عورشمان  سانشهفایق  دزم  و  وگشیپ ] نهاک /[  دزم  : » تشذگ نخس  نیا  تایرفعج  ثیدح  رد  و 
ای یتاعالطا ] رومأم   ] مدرم نایم  رد  تموکح  ةدنیامن  هکنیا  زا  زیهرپب  فون ! يا  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  فون  ثیدح  رد  و 

ینامز نیا  دومرف : هاگنآ  تسیرگن ، نامـسآ  هب  دـمآ و  نوریب  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اریز  یـشاب ؛ زاونلـبط  اـی  زاونروبنط 
«6 .« » نزلبط ای  زاونروبنط  ای  تموکح  ةدنیامن  ياعد  رگم  دنامیمن ، خساپ  نودب  ییاعد  نآ  رد  هک  تسا 

. تسا هدمآ  نآ  هیبش  زین  دیفم  شرازگ  رد 
. رگنب زین ]  ] ار اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 27 و 28  ثیداحا  و 

تسا يریگارف  شزومآ و  راوازس  مولع ، زا  هچنآ  باب 30 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
دزومایب و تمکح  باتک و  نانآ  هب  دـنک و  توالت  ناشیا  رب  ار  وت  ياههیآ  ات  زیگنارب  ناشدوخ  زا  ياهداتـسرف  نانآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ !

«. 7  » یتسه میکح  زیزع و  دوخ  وت  هک  یتسرد  هب  دنادرگ  كاپ  ار  نانآ 
«. 8  » دیشاب هدننکتیبرت  دیدناوخیم ، سرد  دیدادیم و  شزومآ  ار  باتک  هکنآ  رطاخ  هب  یلو 

دنک و توالت  نانآ  يارب  ار  شیاههیآ  ات  تخیگنارب  يربمایپ  ناشدوخ  زا  نانآ  نایم  رد  هک  ینامز  داهن  تنم  نانمؤم  رب  دنوادخ  قیقحت  هب 
«. 9  » دندربیم رسب  يراکشآ  یهارمگ  رد  رتشیپ  نانآ  قیقحت  هب  دهد و  شزومآ  تمکح  باتک و  ناشیا  هب  دهد و  شرورپ  ار  اهنآ 

هدـنرپ هیبـش  لِـگ  زا  نم  هزاـجا  اـب  هک  ار  یناـمز  مداد و  داـی  لـیجنا  تاروـت و  تمکح و  باـتک و  وـت  هب  هـک  ار  یناـمز  روآ ] داـی  هـب   ] و
«. 10  ... » يدیرفآیم

اهنآ هب  تمکح  باتک و  دـنک و  توالت  نانآ  يارب  ار  شیاههیآ  ات  داتـسرف  ناشدوخ  زا  يربمایپ  ناداوسیب  ناـیم  رد  هک  تسا  یـسک  وا 
«. 11  » دندربیم رسب  يراکشآ  یهارمگ  رد  رتشیپ  نانآ  قیقحت  هب  دهد و  دای 
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. دنزیوآیم ندرگ  هب  مشچ  عفد  يارب  هک  ییاههرهم  (. 1)
ثیدح 12. نآرق ، لئاضف  ياهباب  باب 34  (. 2)

ثیدح 11. ترشاعم ، ياهباب  باب 133  (. 3)
(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 1   186 / 22 (. 4)

(. 31861  ) ثیدح 12 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 10   214 / 22 (. 5)
(. 31984  ) ثیدح 8 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 21   246 / 22 (. 6)

.129 هرقب 2 / (. 7)
.79 نارمع 3 / لآ  (. 8)

.164 نارمع 3 / لآ  (. 9)
.110 هدئام 5 / (. 10)
.2 هعمج 62 / (. 11)
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هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 1 - ) 32156 - 943

؟ تسیچ نیا  دیسرپ : دناهدز . هقلح  يدرم  درگ  یهورگ  درک  هدهاشم  دجسم  هب  دورو  زا  سپ  يزور  هلآ  و 
. تسا همالع  دنتفگ :

؟ تسا همالع  یعوضوم ] هچ  رد  : ] دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. یبرع راعشا  تیلهاج و  نارود  یخیرات ]  ] ياهزور نانآ و  هب  طوبرم  ثداوح  بارعا و  ياهبسن  هب  تسا  مدرم  نیرتهاگآ  دنتفگ :

: دومرف هاگنآ  دربیمن . دوس  نآ  زا  هاـگآ  دـنکیمن و  ناـیز  نآ  زا  ربخیب  هک  تسا  یـشناد  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
[، تسا راوتـسا  یلقع  یعطق  ّۀلدا  نیهارب و  رب  هک  تسا  تاداقتعا  هب  طوبرم  هک   ] راوتـسا صرق و  ۀناشن  تسا : زیچ  هس  ًارـصحنم  ملع  انامه 

دنامب و مورحم  هن  ات  دوش  هداد  شّقح  ياهّوق  ره  هک  ياهنوگ  هب  تسا  راوتـسا  اوق  لداعت  رب  هک  تسا  قالخا  هب  طوبرم  هک   ] لداعتم بجاو 
تسا ». تلیضف  اهنیا  زا  ریغ  و  « 1 [ » تسا لامعا  هب  طوبرم  هک   ] هداتسیا اپ  رب  یلمع  شور  و  دوش ] هداد  شّقح  رب  هدایز  هن 

. تسا هدمآ  زین  رئارسلا  باتک  رد  ریخا ، هلمج  نودب  ثیدح  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نافع  نب  نامثع  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هتاـبن  نب  غبـصا  ( 2 - ) 32157 - 944
رب ياو  تسا . نآ  رد  اهیتفگـش  همه  هک  دیزومایب  ار  دجبا  ریـسفت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیـسرپ . دـجبا  ریـسفت  ةرابرد 

! دشاب ربخیب  نآ  ریسفت  زا  هک  يدنمشناد 
؟ تسیچ دجبا  ریسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

« میج « ؛ تسادـخ ییابیز  ب » « ؛ ادـخ ياهمان  زا  یفرح  تسادـخ ، ياهتمعن  فلا » « ؛» دـجبا  » اما دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
شتآ رد  هک  سک  نآ  رب  ياو  تسا و  هیواه  خزود و  ه »  » سپ زوه »  » اما تسادـخ ؛ نید  لاد » « ؛ تسادـخ لاـمج  لـالج و  ادـخ و  تشهب 
ینعی تساههشوگ ؛ رد  هچنآ  زا  میربیم  هاـنپ  سپ  تسا ، شتآ  رد  ياهیواز  هشوگ و  ز »  » شتآ و لـها  رب  ياو  سپ  واو »  » و دـنک ! طوقس 
هارمه مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هچنآ  تـسا و  ردـق  بـش  رد  ناگدننکرافغتـسا  زا  ناـهانگ  شزیر  ح »  » سپ یطح ؛»  » اـما خزود ؛ ياـههشوگ 

دنوادـخ هک  تسا  یتخرد  یبوط  و  تساهنآ . رب  وکین  تشگزاب  نانآ و  لاـح  هب  اـشوخ  سپ  ط » « ؛ دروآیم ورف  رجف  عولط  اـت  ناگتـشرف 
رد  دوخ  حور  زا  هدناشن و  ار  نآ 
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: دوشیم طوبرم  اهنآ  زا  یکی  هب  ملع  هس  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  يدوجو  ۀیال  هس  ياراد  ناسنا  (. 1)
. دراد هراشا  نآ  هب  ۀمکحم » ۀیآ   » هک تسا  دب  زا  بوخ  لطاب و  زا  قح  نداد  زیمت  صیخشت و  ندیشیدنا و  شراک  هک  لقع  - 1

تسا و نآ  حالـصا  لّفکتم  قـالخا  ملع  هک  دریگیم  همـشچرس  نآ  زا  تـالیامت ، اـهشیارگ و  تسا و  ترفن  ّتبحم و  زکرم  هک  لد  - 2
ةّوق هّیوهـش و  ةّوق  لثم  یناسنا  ياوق  زا  ياهّوق  ره  تسا و  هتفای  نییعت  ۀیمهـس  يانعم  هب  هضیرف  اریز  دـنکیم ؛ هراشا  نآ  هب  هلداـع » ۀـضیرف  »
ادخ هچنانچ  تسا ، ناسنا  لماکت  شاهرمث  هتفای و  لیدـعت  قالخا  ددرگ ، تخادرپ  شمهـس  لداعتم  اجب و  رگا  هک  دراد  ییاضاقت  هّیبضغ 

هراشا نآ  هب  هلداع » ٌۀضیرفو  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  هدب و  وا  هب  ار  یّقحتـسم  ره  قح  هَّقح » ّقح  يذ  َّلک  ِتآو  : » تسا هدومرف 
فرط زا  هریغ  ناکم و  ناـمز و  رظن  زا  شداـعبا  ازجا و  ۀـمه  هزادـنا و  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هدـمآ  بجاو  ياـنعم  هب  هضیرف  رگا  دراد و 

. تابجاو ۀمه  دننامه  تسا . هدش  نییعت  عراش 
« ۀمئاق ۀّنـس   » هب نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  رد  هک  دنتـسه  لد  نیمارف  ةدننکارجا  هیرجم  ةّوق  نوچمه  هک  حراوج  اضعا و  - 3

ّتنس نآ  دوشن ، ارجا  لمع ، رد  یتّنس  رگا  هک  تسا  هداتسیا  اپرس و  يانعم  هب  همئاق  تسا و  یلمع  ةویش  يانعم  هب  ّتنـس  تسا و  هدش  ریبعت 
ۀفیظو کی  هک  زامن  ةرابرد  دـنوادخ  هک  تسور  نیمه  زا  و  دوشیم . مئاق  هدـنز و  ّتنـس ، هک  تسا  لـمع  اـب  دریمیم و  هکلب  دـباوخیم ،

. دیراد اپ  هب  ار  زامن  ةالصلا ؛» اومیقأ  : » هدومرف تسا ، یلمع 
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و تسا ؛ نازیوآ  اهنآ  ناهد  رب  اهرویز  دـهدیم و  راب  تـالآرویز  دوشیم و  هدـید  تشهب  راوید  تشپ  زا  شیاـههخاش  تسا . هدـیمد  نآ 
زا دنوادخ  تسا  رترب  كاپ و  يرآ ]  ] تسا هدرتسگ  شیاههدیرفآ  رـس  يالاب  رب  هک  تسادخ  دنمناوت  تسد  تردق و  ِدـی  ي ،»  » زا دوصقم 

نخـس فاک »  » سپ تفگ . نخـس  مالـسلا ] هیلع  مدآ  ترـضح  اب   ] ادخ ینعی : نِملَک ؛»  » اما دنوشیم ؛ لئاق  وا  يارب  هک  ییاهکیرـش  ۀـمه 
مالس و تیحت و  رادید و  رد  تشهب  لها  عامتجا  مال » « ؛ یباییمن یهاگهانپ  وا  زج  هب  تسین و  ینیزگیاج  ادخ  تاملک  يارب  هک  تسادخ 
ملقلا و نون و  سپ  نون » « ؛ تسوا ریذپانانف  ماود  ادخ و  ریذپانلاوز  ییاورنامرف  سپ  میم » « ؛ تسا رگیدکی  هب  تبـسن  خزود  لها  شهوکن 

ادـخ تداهـش  دـننکیم و  هدـهاشم  ار  نآ  نابرقم  هک  تسا  ظوفحم  حول  رد  رون  زا  یباتک  رون و  زا  یملق  ملق ، تسا و  دنـسیونیم ، هچنآ 
شاداپ و ربارب  رد  شاداپ  ینعی  تسا ؛ ّصف  ربارب  رد  « 2  » ّصف عاص و  لباقم  رد  « 1  » عاص داص »  » زا دوصقم  سپ  صفعس »  » اما تسا ؛ یفاک 
رـشح و سپ  نانآ ، ندمآ  درگ  ینعی  تشرق »  » اما دنکیمن ؛ هدارا  ار  ناگدنب  هب  ملظ  دـنوادخ  اریز  يریگیم ؛ شاداپ  ینک ، راتفر  هنوگره 

دوشیمن ». متس  نانآ  هب  دنکیم و  يرواد  قحب  اهنآ  نایم  هاگنآ  تسا . دوصقم  تمایق  رد  نانآ  رشن 
تسا نآ  رد  اهیتفگش  ۀمه  اریز  دیریگارف ؛ ار  داج  یبا  ریـسفت  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سنا  زا  نابا 

....« 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  یتوافت ، نیرتمک  نودب  ثیدح  نیا  ۀمادا 

داجوبا و هک  هدب  ربخ  نم  هب  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نوعمـش  هک  هدش  تیاور  یناعملا  باتک  رد  ( 3 - ) 32158 - 945
تسا مالسلا  هیلع  مدآ  ۀینک  داجوبا ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسیچ ؟ بتک  تشرق و  صفعـس و  نملک و  یطح و  زوه و 

. دروخ دیدرگ و  نآ  ۀتفیش  هاگنآ  درک ، يراددوخ  تخرد  ةویم  ندروخ  زا  هک 
. دمآ دورف  نیمز  هب  درک و  طوقس  نامسآ  زا  زوه ،»  » و

. تفرگ ارف  ار  وا  هانگ  یطح ،»  » و
. تسادخ نخس  نملک ،»  » و

. ینیبیم شاداپ  ینک ، راتفر  هنوگره  عاص و  ربارب  رد  عاص  دیامرفیم : دنوادخ  صفعس ،»  » و
. دش هدیزرمآ  شیارب  هاگنآ  درک . فارتعا  شناهانگ  هب  تشرق ،»  » و
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زا مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  تشون  دوـخ ) دزن   ) ظوـفحم حوـل  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندـیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  دـنوادخ  سپ  بتک ،»  » و
دننامه دنوادخ  دزن  یـسیع  لَثَم  انامه  دومرف : لزان  ار ] هیآ  نیا   ] نآ دییأت  رد  دناهدش و  هدیرفآ  ردـپ  نودـب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  كاخ و 

. دیرفآ كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لَثَم 
دمحم »! يا  یتفگ  تسار  تفگ : نوعمش 

دروم رد  هئجرم  هکنآ  زا  شیپ  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید )  ) جارد و نب  لیمج  ( 4 - ) 32159 - 946
دینک ». باتش  نانآ  هب  ثیدح  شزومآ  رد  دنریگ ، یشیپ  امش  زا  ناتناناوج )  ) ناتنادنزرف

______________________________

. تسا مرگولیک  هس  ربارب  نزو  دحاو  عاص ، (. 1)
. تسا هدمآ  بآ و ...  تاحشر  رتشگنا و  نیگن  يانعم  هب  صف  (. 2)

 513 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نانمؤم ریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  شیومع  زا  هقدـص  نب  هدعـسم  نب  دـمحا  نب  یلع  ( 5 - ) 32160 - 947
شزومآ ناتنادنزرف  هب  دـیریگارف و  ار  اهنآ  دومرفیم : دـمآیم و  شـشوخ  رایـسب  اهنآ  نیودـت  بلاطوبا و  راعـشا  لقن  زا  مالـسلا  هیلع 

دراد »! دوجو  ناوارف  شناد  شراعشا  رد  دوب و  ادخ  نید  رب  يو  ًاعطق  اریز  دیهد ؛
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  بوقعی  ( 6 - ) 32161 - 948

دزومآیم ». مارح  لالح و  لاس  تفه  دریگیمارف و  نتشون  ندناوخ و ]  ] لاس تفه  دنکیم و  يزاب  لاس  تفه  كدوک  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیمج  ( 7 - ) 32162 - 949

دندشیم ». هابتشا  تروص  نیا  ریغ  رد  داهن ؛ تنم  باتک  باسح و  اب  راکهبت  راکوکین و  مدرم  رب  دنوادخ  »
هب : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هطساو  اب  ملاس  نب  بوقعی  ( 8 - ) 32163 - 950

دیهد ». شزومآ  يزادناریت  انش و  ناتنادنزرف 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  میهارباوبا  ( 9 - ) 32164 - 951

دوشیم ». بلس  وا  زا  عوشخ  دنک ، روغ  وحن  ملع  يریگارف  رد  سک  ره  »
اهنآ نداد  شزومآ  ینید و  مولع  يریگارف  موزل  رب  درکیم  تلالد  هک  تشذـگ  یبلاطم  تادابع ، تامدـقم  ياهباب  باب 1  ثیداحا  رد 

مایا و ثداوح  باسنا و  ملع  هکنیا  و  تسا . رادیاپ  تنـس  لداعتم و  تابجاو  و  خوسنم ] هباشتم و  ریغ   ] مکحم ۀیآ  یقیقح ، مولع  هکنیا  و 
. تسا تلیضف  تیبرع ، راعشا و 

اهندـب و يارب  یکـشزپ ، اهنید و  يارب  هقف ، یبرع و  نآرق و  يریگارف  رب  دـنکیم  تلالد  یثیداحا  نآرق ، لئاضف  ياـهباب  باب 2  رد  و 
. اهنامز تخانش  يارب  موجن ، نابز و  يارب  وحن ،

. دراد دوجو  یبلاطم  ثحب ، نیا  اب  بسانتم  باب 8 و 9  ثیداحا  رد  و 
. رگنب زین  ار  اوران  اور و  بسک  ياهباب  باب 27 و 28  و  [ 1 / 16  ] لوقعلا فحت  ثیدح  و 

. دنکیم تلالد  ام  دوصقم  زا  یشخب  رب  یبلاطم  دنزرف ، ماکحا  ياهباب  باب 62  ثیداحا  رد  و 
515 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ رد  ندیمد  و  « 1  » اقر مکح  باب 31 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 32165 - 952
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: دومرف
دیآیمن ». دنب  هک  يزیرنوخ  ای  مخزمشچ  ای  بت  دروم : هس  رد  رگم  تسین  اور ] یسیوناعد   ] هیقر »

یهن ندیمد  راهچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 2 - ) 32166 - 953
: درک

یندیشون ». یکاروخ و  هیقر و  هدجس و  لحم  رد  ندیمد ] » ]
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بعصم  نب  نیسح  ( 3 - ) 32167 - 954

تسا ». دنیآشوخان  هدجس ، لحم  یکاروخ و  اههیقر و  رد  ندیمد  »
ریغ ادخ و  باتک  ریغ  هب  هیقر  زا  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 32168 - 955

تفرگ ». یمس  تاناویح  نج و  سنا و  رب  دواد  نب  نامیلس  هک  تسا  ییاهنآ  زا  اههیقر  نیا  : » دومرف درک و  یهن  فورعم 
هیقر تحارج ، يارب  یتساوخ  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32169 - 956

هدـب و رارق  مخز  يور  ار  تتـسد  سپ  يراد ، میب  نآ  زا  هک  يرگید  تارطخ  يزیرنوخ و  درد و  زا  يریگولج  يارب  ینعی  یناوـخب  اـعد  و 
ۀتـسویپ گر  دـساف و  نادـند  هیقر و  گنـس  نهآ و  یگدـنرب و  زا  رتگرزب  يادـخ  مان  هب  وت ، زا  مربیم  هاـنپ  ادـخ  ماـن  هب  وگب : هبترم  هس 

باوخیب ». مشچ  زیرنوخ و 
______________________________

م. دوشیم - هتشون  ای  هدناوخ  يراتفرگ  الب و  عفر  يارب  هک  يداروا  راکذا و  (. 1)
 517 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يارب ار  نآرق  زا  ياهروس  هک  هدش  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  : » هک هدش  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 6 - ) 32170 - 957
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . تخادرپ  يو  هب  يدزم  راک  نیا  يارب  تفای . افـش  يو  نآ ، رثا  رب  داد و  رارق  هیقر  ياهدیزگ  صخش 

داد ». هزاجا  راک  نیا  يارب 
هار رد  هک  میتشگیم  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  زا  میومع  هارمه  : » دیوگیم یمجرب  تلص  نب  ۀجراخ  ( 7 - ) 32171 - 958

. دییآیم توبن  یعدم  ِدرم  نیا  دزن  زا  امش  هک  مینکیم  نامگ  دنتفگ : نانآ  داتفا . برع  ياههلیبق  زا  یکی  هب  نامرذگ 
؟ دشخب تاجن  عضو  نیا  زا  ار  وا  هک  تسه  يزیچ  امش  دزن  ایآ  میاهدرک . دنب  رد  ار  وا  هک  تسا  ياهناوید  درم  ام  دزن 

رد درک و  توالت  هبترم  نیدـنچ  ار  باتکلا  هحتاـف  ةروس  میومع  دـندرب و  هدزّنج  صخـش  دزن  ار  اـم  ناـنآ  هاـگنآ  يرآ . تفگ : میومع 
هب ار  راک  نیا  تخیریم . هناوید  صخـش  ناهد  رد  ار  نآ  توالت  نایاپ  زا  سپ  درکیم و  عمج  ناهد  رد  ار  شناـهد  بآ  توـالت  ماـگنه 

. تفای دوبهب  يو  ادخ  ةزاجا  اب  ات  داد  ماجنا  زور  هس  تدم 
لالح ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ات  مینکیمن  فرـصت  نآ  رد  میتفگ : اـم  یلو  دـنداد  اـم  هب  يزیچ  راـک ] نیا  يارب   ] ناـنآ

مارح  ] دروخب يزیچ  لطاب  هیقر  ۀلیـسو  هب  سک  ره  دومرف : میدرک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتقو  مینک . لاؤس  نآ  ندوب 
تسا ». قح  هیقر  ۀلیسو  هب  نیا  یلو  تسا ]

: دیوگیم هدرک و  شرازگ  رصتخم  روط  هب  ار  ارجام  نیا  هباغلا  دسا  رد  ریثا  نبا 
برع اـب  تشگزاـب  ماـگنه  دـش . ناملـسم  درک و  كرد  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیوـمع  دـیوگیم : تلــص  نـب  هجراـخ  »

هجلاعم ار  وا  هک  تسا  يزیچ  وت  دزن  ایآ  دـنتفگ : يو  هب  هناوید  نآ  ناشیوخ  زا  یخرب  دومن . دروخرب  دوب ، يریجنز  هناوید  هک  يدرگناـبایب 
. تسا هدروآ  یکین  ریخ و  امش  ربمایپ  اریز  دنک ؟

یلو دندیـشخب  يو  هب  دنفـسوگ  دص  نانآ  تفای . دوبهب  وا  دناوخ و  يو  رب  ار  باتکلا  هحتاف  ةروس  رابود  يزور  هاگنآ  يرآ . تفگ : يو 
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یلص مرکا  ربمایپ  دومن . وگزاب  ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجام  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ات  دومن  يراددوخ  اهنآ  نتفرگ  زا  يو 
؟ یتفگ يرگید  زیچ  دمح ] ةروس   ] نیا زا  ریغ  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا 

! هن تفگ : يو 
قیقحت هب  تسا ] مارح   ] دروخب یلطاب  هیقر  ۀلیـسو  هب  سک  ره  دنگوس  مناج  هب  روخب ! ار  نآ  ادخ  مان  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

يروخیم »! قح  هیقر  ۀلیسو  هب  وت 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینانک  حابصلاوبا  ( 8 - ) 32172 - 959

ار شاهداوناخ  يوس  هب  تشگزاب  هب  میمـصت  سپـس  درک . تمدـخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  شرمع  زا  يراـگزور  یلباـک  دـلاخوبا  »
هیلع ماما  درک . هوکـش  ترـضح  هب  شردام  ردـپ و  هب  دوخ  دـیدش  ۀـقالع  زا  تفر و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دزن  راـک  نیا  يارب  تفرگ .

: دومرف يو  هب  مالسلا 
ار وا  ات  دندرگیم  یـصخش  لابند  هب  تسا و  هناوید  شنارتخد  زا  یکی  هک  دیآیم  اجنیا  هب  يرگناوت  تیـصخشاب و  درم  ادرف  دلاخوبا ! يا 

نم هب  مهرد - رازه  هد  وا - ۀید  رادقم  هب  هکنآ  طرـش  هب  وگب : وا  هب  ورب و  يو  دزن  يدش ، ربخاب  يو  ندـمآ  زا  هک  یماگنه  دـنک . هجلاعم 
تساوخرد هچنآ  يدوز  هب  و  دنزادرپب ] وت  هب  ار  غلبم  نیا  لوا  راب  هک   ] نکن نانیمطا  نانآ  هب  یلو  درک ، مهاوخ  هجلاعم  ار  وا  نم  يزادرپب ،

. دیشخب دنهاوخ  وت  هب  ياهدومن 
 519 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا سپ  دوب . ماش  لها  ياهتیـصخش  نادـنمتورث و  ناگرزب ، زا  یکی  وا  دـندمآ . هنیدـم  هب  ماـش  زا  شناـیفارطا  درم و  نآ  دـعب  زور  حـبص 
مهرد رازه  هد  تخادرپ  طرـش  هب  نم  تفگ : دلاخوبا  دنک ؟ هجلاعم  ار  درم  نیا  رتخد  هک  تسه  یـسک  ایآ  داد : ادن  يدانم  هنیدم  هب  دورو 

. ددرگنزاب وا  هب  يرامیب  نیا  زگره  هک  منکیم  دهعت  زین  نم  دینک ، افو  طرش  نیا  هب  امش  رگا  درک . مهاوخ  هجلاعم  ار  وا 
. درک وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  تفر و  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دزن  دلاخوبا  سپـس  دنزادرپب . يو  هب  مهرد  رازه  هد  هک  دندرک  دهعت  نانآ 

ورب دلاخوبا ، يا  لاح ] نیا  اب   ] دومن دنهاوخن  افو  وت  هب  درک و  دنهاوخ  گنرین  وت  اب  نانآ  هک  منادیم  نیقی  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ور و نوریب  رتـخد  نیا  ندـب ]  ] زا دـیوگیم : وـت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیلپ ! يا  وـگب : سپـس  ریگب و  ار  رتـخد  پچ  شوـگ  و 

! درگنزاب
دلاخوبا هاگنآ  دمآ . شوهب  دش و  جراخ  رتخد  ندـب  زا  دـیلپ  ناطیـش  نآ  داد و  ماجنا  دوب ، هداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  دـلاخوبا 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  تشگزاب . تحاران  نیگمغ و  دلاخوبا  دندادن و  يو  هب  اهنآ  یلو  دومن  تساوخرد  دندوب ، هدرک  دهعت  هک  هچنآ 

: دومرف يو  هب 
. دومن دنهاوخ  گنرین  وت  اب  هک  متفگن  وت  هب  رگم  منکیم ؟ هدهاشم  تحاران  ار  وت  ارچ  دلاخوبا ! يا 

ار لام  ات  منکیمن  هجلاعم  ار  وا  نم  وگب : نانآ  هب  دندرک  رادید  وت  اب  هک  یماگنه  دمآ . دـنهاوخ  تیوس  هب  يدوز  هب  هک  نک  اهر  ار  اهنآ 
. دیهد رارق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تسد  رد 

. دندومن تساوخرد  ار  رتخد  نآ  ددجم  ياوادم  يو  زا  دنتشگزاب و  دلاخوبا  دزن  نانآ  هک  دیشکن  یلوط  )
دروم وا  اریز  دـیهد ). رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رایتخا  رد  ار  لام  هکنیا  اـت  منکیمن  هجلاـعم  ار  وا  نم  تفگ : ناـنآ  هب  دـلاخوبا 

تفر و رتخد  نآ  دزن  دلاخوبا  هاگنآ  دنداد . رارق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رایتخا  رد  ار  لام  دنتفریذپ و  نانآ  تسامـش . نم و  دامتعا 
درگن وا  ضرعتم  ور و  نوریب  رتخد  نیا  ندب  زا  دـیوگیم  وت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیلپ ! يا  تفگ : تفرگ و  ار  شپچ  شوگ 

. دنازوس مهاوخ  دوشیم ، هریچ  اهلد  رب  هک  دنوادخ  نازورف  شتآ  اب  ار  وت  امتح  يدرگزاب ، رگا  سپ  یبوخ . ریخ و  هار  زا  رگم 
دوخ راید  رهـش و  هب  تخادرپ و  دـلاخوبا  هب  ار  لام  درم  نآ  تشگنزاـب و  وا  يوس  هب  زگره  دـش و  جراـخ  رتخد  ندـب  زا  ناطیـش  نآ  سپ 
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تشگزاب ».
: دومرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 32173 - 960

تسا ». كرش  زا  ياهبعش  اههمیمت ، نتخیوآ  اههیقر و  زا  يرایسب  »
. رگنب ار  نآرق  لئاضف  ياهباب  باب 34 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  شورف  دیرخ و  مکح  باب 32 

هیلع نیسح  ماما  ربق  كاخ  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  دیزی  نب  بوقعی  ( 1 - ) 32174 - 961
تسا ». هدرک  شورف  دیرخ و  ار  ترضح  نآ  ندب  تشوگ  انامه  دشورفب ، ار  مالسلا 

521 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ نتشون  يارب  ترجا  نتفرگ  زاوج  و  نآ ، دلج  ذغاک و  شورف  زاوج  نآرق و  شورف  زاوج  مدع  باب 33 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ۀعامس  ( 1 - ) 32175 - 962
! تسا مارح  نآ  نتخورف  اریز  دیشورفن ؛ ار  نآرق  »
؟ دییامرفیم هچ  نآ  دیرخ  ةرابرد  تفگ : هعامس 

رب وـت و  رب  هک  زیهرپـب  هدـش ، هتـشون  نآ  رد  نآرق  هک  قرو  ندـیرخ  زا  رخب و  ار  نآ  ِفـالغ  نهآ و  دـلج و  ود  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». مارح  نآ  ةدنشورف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نآرق  شورف  دیرخ و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هعامس  ( 2 - ) 32176 - 963
مرخیم »! رادقم  نالف  هب  وت  زا  ار  نیا  وگب  رخب و  ار  نآ  دلج  ود  و  تسوپ )  ) ذغاک نهآ و  هکلب  رخن  ار  ادخ  باتک 

هاگ ره  سپ  دوشیمن  هدیرخ  نآرق  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نامیلس  نب  نامحرلادبع  ( 3 - ) 32177 - 964
مرخیم ». غلبم  نالف  هب  ار  وت  جنرتسد  نآ و  ياهرویز  بکرم و  ذغاک و  وت  زا  نم  انامه  وگب : يرخب ، نآرق  یتساوخ ] ]

: دومرف مدرک . لاؤس  نآرق  ندیرخ  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  ماما   ] يو زا  : » دیوگیم نامیلس  نب  هللادبعوبا  ( 4 - ) 32178 - 965
مرخیم ». غلبم  نالف  هب  ار  وت  جنرتسد  دلج و  ذغاک و  : » وگب يرخب ، نآرق  یتساوخ  هاگره 

دیرخ و ار  ادخ  باتک  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  نآرق  نتخورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیادـم  حارج  ( 5 - ) 32179 - 966
شورفب ». ار  نآ  نهآ  دلج و  ذغاک و  نکن و  شورف 

 523 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. مدرک لاؤس  نآرق  شورف  دیرخ و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم میحرلادبع  نب  حور  ( 6 - ) 32180 - 967

رد دوب و  هلصاف  جک  تروص  هب  یناسنا  ای  هّرب  رذگ  هزادنا  هب  راوید  و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   ] ربنم نایم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب عورـش  نانآ  جـیردت  هب  یلو  تشونیم ، نآ  يور  زا  دـمآیم و  تساوخیم ]  ] سک ره  سپ  دـشیم ؛ هتـشاذگ  نآرق  قاروا  هلـصاف  نیا 

. دندرک نآ  ندیرخ 
؟ تسیچ نآ  ةرابرد  ناترظن  متفگ :

. مراد تسود  رتشیب  شنتخورف  زا  ار  نآرق  ندیرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ نآ  ةدنسیون  هب  دزم  تخادرپ  ةرابرد  ناترظن  متفگ :
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دندرکیم ». لمع  هنوگنآ  نانآ  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نآرق  شورف  دیرخ و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ریصبوبا  ( 7 - ) 32181 - 968

دمآیم یصخش  سپ  دنتـشاذگیم . راوید  رانک  رد  ار  نآرق  دوب و  هلـصاف  جک  تروص  هب  یناسنا  ای  هّرب  رذگ  ةزادنا  هب  راوید  ربنم و  نایم  »
ناـنآ سپـس  تشاد . همادا  تروص  نیمه  هب  تشونیم و  ار  يرگید ]  ] ةروس دـمآیم و  يرگید  تشونیم و  نآ  يور  زا  ار  هرقب  ةروـس  و 

. دندیرخیم ار  نآرق  ۀلحرم  نیا  زا  سپ 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  متفگ :

مراد »! تسود  شنتخورف  زا  رتشیب  ار  نآ  ندیرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هلمج نیا  نآ ، نایاپ  رد  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ؛ هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  میحرلادـبع  نب  حور  زا  ثیدـح  نیا  ریظن 

: تسا هدش  هدوزفا 
؟ تسیچ نآرق  ةدنسیون  هب  دزم  تخادرپ  ةرابرد  ناترظن  متفگ : »

دندرکیم ». لمع  هنوگ  نآ  نانآ  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب میمصت  ثراح  نب  هللادبع  ردام  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  ( 8 - ) 32182 - 969

، راک ماجنا  زا  سپ  هاگنآ  درک . توعد  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  دادرارق  نودـب  ار  يدرم  دـیرخ و  یقاروا  ًاصخـش  يو  دومن . ینآرق  نتـشون 
دوشیم ». هتخورف  ًادیدج  طقف  نآرق  درک . اطع  يو  هب  رانید  هاجنپ 

ارم رگا  سپ  مشورفیم . نآرق  هک  متـسه  يدرم  نم  متفگ : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگیم قارو  هـسبنع  ( 9 - ) 32183 - 970
؟ یسیونیمن نآ  رد  يرخیمن و  قرو  وت  رگم  دومرف : ماما  مشورفیمن . يرادزاب ،

! منکیم تسرد  بترم و  ار  نآ  يرآ و  متفگ :
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لباقم رد  نآرق  هک  درادـن  لاکـشا   » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 10 - ) 32184 - 971
نالف هب  ار  نیا  دیوگیم : دوش . عقاو  دلج  ود  و  قاروا ]  ] اهتسوپ رب  هکلب  دوش  عقاو  ادـخ  باتک  رب  دـیابن ]  ] ندـیرخ دوش و  هتـشون  ترجا 

مشورفیم ». وت  هب  رادقم 
 525 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درادن ». لاکشا  نآرق  شورف  دیرخ و  : » دیامرفیم هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 32185 - 972
؟ دسیونب نآرق  دزم  يارب  یسک  هک  تساور  ایآ  : » دیسرپ مالسلا - هیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب - زا  رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 32186 - 973

.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآرق تئارق  يارب  ترجا  نتفرگ  مکح  و  ترجا ، طرش  اب  نآرق  شزومآ  يارب  نتفرگ ، ترجا  تهارک  باب 34 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نآرق ]  ] شزومآ ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ملعم  ِناسح  ( 1 - ) 32187 - 974
! ریگن يدزم  چیه  نآرق ]  ] شزومآ يارب 

؟ مدنبب دادرارق  اهنآ  هباشم  يراگنهمان و  رعش و  شزومآ ]  ] يارب ایآ  متفگ :
یهدن ». يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  دنشاب و  ناسکی  وت  دزن  شزومآ  رد  ناکدوک  ۀمه  هکنآ  زا  سپ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیادم  حاّرج  ( 2 - ) 32188 - 975
دریذپیم ». دش ، ادها  ياهیده  وا  هب  هاگ  ره  دهدیمن و  شزومآ  ترجا  يارب  راگزومآ  »
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نتشون ندناوخ و  هک  میراد  ياهیاسمه  ام  متفگ : مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  قاحسا  ( 3 - ) 32189 - 976
هب ار  یکدوک  هاگ  ره  هک  هدب  روتسد  وا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منک . لاؤس  امـش  زا  شراک  ةرابرد  هک  هتـساوخ  نم  زا  دزومآیم و  ار 
ات مهدیم  داـی  نآرق  يو  هب  یهلا  شاداـپ  يارب  مزوـمآیم و  يو  هـب  باـسح  نتـشون و  نـم  دـیوگب : شاهداوناـخ  هـب  دـنداد  لـیوحت  يو 

دشاب ». لالح  شدمآرد 
دزم نآرق  شزومآ  يارب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 4 - ) 32190 - 977

دوب ». دهاوخ  تمایق  رد  شاهرهب  نامه  دنک ، تفایرد 
 527 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  دوعـسم  نب  هللادـبع  هدـش  تیاور  : » هک تسا  هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 32191 - 978
. دیشخب نم  هب  شدنزرف  اب  ار  يرتش  درگنابایب  برع  نالف  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

! دوعسم نبا  يا  هچ ؟ يارب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. مدوب هداد  شزومآ  يو  هب  ار  نآرق  زا  هروس  راهچ  نم  هکنیا  يارب  تفگ : يو 

تسا ». مارح  نآرق  رب  ترجا  اریز  دوعسم ! دنزرف  يا  نادرگزاب ، يو  هب  ار  نآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 6 - ) 32192 - 979

شزوـمآ نآرق  اـهنت  هک  يراـگزومآ  و  تسا ؛ مارح  ددـنبب ، دادرارق  نآرق  شزوـمآ  يارب  هک  یتروـص  رد  راـگزومآ  ترجا  هـک  نادـب  «و 
دنکن ». طرش  ای  دنک  طرش  تسا - مارح  شترجا  دهدیم 

: تفگ هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  دنراوخمارح ، رایسب  ۀیآ : ریـسفت  رد  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  نینچمه  ( 7 - ) 32193 - 980
دندنبیم ». دادرارق  نآرق  شزومآ  يارب  هک  تسا  یناراگزومآ  ترجا  دوصقم ] ]

. تسا مارح  راگزومآ  دمآرد  دنیوگیم  اهنیا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هرق  یبا  نب  لضف  ( 8 - ) 32194 - 981
هب ار  شدنزرف  ۀید  یصخش  رگا  دنهدن . شزومآ  ار  نآرق  دنهاوخیم  اهنآ  انامه  دنیوگیم ؛ غورد  ادخ  نانمشد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». لالح  يو  يارب  دهدب ، نآرق ]  ] راگزومآ
. تسا هدرک  لمح  دننکن ، طرش  ار  ینیعم  ترجا  هک  یتروص  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

ملعم دمآرد  دنیوگیم  اهنیا  : » متفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  هدـش  تیاور  ةّرق  یبا  نب  لضف  زا  زین  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد 
رگا دـنزوماین . نآرق  ناشنادـنزرف  هب  هک  دـنهاوخیم  اهنآ  انامه  دـنیوگیم ؛ غورد  ادـخ  نانمـشد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ! مارح 

تسا ». لالح  ملعم  يارب  دهد ، ملعم  هب  ار  شدنزرف  ۀید  یسک 
نیـسح ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  یملـس  نامحرلادبع  هدش  هتفگ  : » هک تسا  هدـمآ  بوشآرهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 9 - ) 32195 - 982

رانید و رازه  شراگزومآ  هب  يو  دناوخ ، مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  دمح  ةروس  كدوک  نآ  یتقو  داد . شزومآ  ار  دمح  ةروس  مالسلا  هیلع 
يو میلعت  ياپ  هب  اجک  اهنیا  دومرف : دـش ، ضارتعا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هراـب  نیا  رد  یتقو  درک و  ّرد  زا  رپ  ار  شناـهد  دیـشخب و  هّلح  رازه 

دسریم »!
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوع  باتک  رد  ( 10 - ) 32196 - 983

تسادخ ». باتک  دیریگیم ، ترجا  نآ  يارب  هک  يزیچ  نیرتهتسیاش  »
هدروآ میارب  هیدـه  سپ  منکیم ، توـالت  نآرق  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگیم یـشعا  هبیتـق  ( 11 - ) 32197 - 984

؟ مریذپب ار  نآ  ایآ  دوشیم ،
! هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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! منکیمن طرش  نم  متفگ :
؟ دشیم هدروآ  هیده  تیارب  ایآ  يدناوخیمن ، نآرق  رگا  وگب  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. هن متفگ :
ریذپن »! ار  نآ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  لمح  تهارک ، رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
 529 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دنکیمن توالت  ترجا  دادرارق  نودب  هک  نآرق  يراق  ترجا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم ینیادم  حارج  ( 12 - ) 32198 - 985
درک ». یهن 

نآرق دزم  دادرارق  نودـب  هک  نآرق  يراق  ترجا  زا  مرکا  ربماـیپ  : » هک تسا  هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  ( 13 - ) 32199 - 986
درک ». یهن  دنکیمن ، توالت 

. مراد لد  رد  ار  وت  هنیک  مشخ و  ادخ  يارب  نم  یلو  : » تشذگ نخس  نیا  یلع  نب  دیز  ثیدح  رد 
؟ هچ يارب  دیسرپ :

هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینکیم و  تفاـیرد  دزم  نآرق  شزوـمآ  يارب  وـت  هکنیا  يارب  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
دوب ». دهاوخ  تمایق  رد  يو  شاداپ  نامه  دریگب ، دزم  نآرق  شزومآ  يارب  سک  ره  : » دومرفیم

«2 . » رگنب ار  لوقعلا  فحت  ثیدح  و  « 1»
لاکـشا تسا و  مارح  دناوخیمن ، دزم  نودـب  هک  نآرق  يراق  ترجا  : » تشذـگ مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  تایرفعج  ثیدـح  رد  و 

«3 .« » دوش هداد  لاملا  تیب  زا  وا  يزور  درادن 
تلـالد هیرهم  ناونع  هب  نآرق  میلعت  نییعت  زاوـج  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یبلاـطم  هیرهم ، ياـهباب  و 22  باـب 1  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  و 

. دنکیم

 ... تیم و نفک  لسغ ، تواضق ، تعامج ، زامن  تماما  نتفگ ، هماقا  ناذا و  دننام : تابجاو ، ماجنا  يارب  نتفرگ  ترجا  زاوج  مدع  باب 35 

. تشذگ ناذا  يارب  نتفرگدزم  مکح  ناذا ، ياهباب  باب 31  ثیداحا  رد 
. تشذگ دنکیم ، دزم  تساوخرد  نتفگ  ناذا  يارب  هک  یسک  رس  تشپ  زامن  مکح  تعامج ، زامن  ياهباب  باب 12  رد  و 

4 رگنب . ار  لوقعلا  فحت  تیاور  و 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تواضق ، ياهباب  باب 14 و 15  رد  و 

______________________________

ثیدح 1. ناذا ، ياهباب  باب 31  (. 1)
(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 1  2 و 4 . ( 2)

(. 31861  ) ثیدح 12 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 10   214 / 22 (. 3)
531 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوشیم راثن  هتخیر و  اهیسورع  رد  هچنآ  نتفرگ  ندروخ و  مکح  باب 36 
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ياهزیچ ینیریـش و  ماداـب و  ةراـبرد  مالـسلا - اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 32200 - 987
. مدرک لاؤس  دوشیم ، هتخیر  داماد  سورع و  رس  رب  هک  يرگید 

تسا ». هورکم  دوشیم ، هتخیر  هچنآ  ندروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مدرم نایم  رد  ییاهزیچ  یـسورع  دقع و  مسارم  رد  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم رامع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 32201 - 988

. دنشاپیم
روخب ». دنهدیم ، وت  هب  هچنآ  یلو  تسا ، مارح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  لمح  تهارک  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
ماما دوصقم  درک و  یهن  راثن  تراغ و  رامق و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32202 - 989

هب نآ  ندیـسر  زا  هدننکهدنکارپ  دننکیمن و  توعد  نآ  هب  دوشیم و  هدـنکارپ  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  راثن ، زا  مالـسلا  هیلع 
تسا ». تراغ  هیبش  نآ  سپ  دوشیم  هدوبر  نآ  تسین و  دونشخ  دتفایم ، شتسد  هب  هک  یسک  تسد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم ، تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ( 4 - ) 32203 - 990
نمؤم هیده ، تمینغ و  ندوبر  ماگنه  فیرش  ناسنا  تسین و  نمؤم  تقرس ، ماگنه  رد  قراس  تسین و  نمؤم  ندرک ، انز  ماگنه  رد  راکانز  »

تسین ».
؟ تسیچ فیرش  ناسنا  ندوبر  متفگ : دوراجوبا  هب  : » دیوگیم نانس  نبا 

تسوا ». دوخ  ِنآ  زا  درادرب ، يزیچ  سک  ره  تفگ : داد و  ماجنا  متاح  هک  يراک  دننام  تفگ : يو 
 533 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ما : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  نانمؤم  ریما  زا  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیسح  ( 5 - ) 32204 - 991
يو زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . شرداـچ  ۀـشوگ  رد  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  نمیا 

؟ نمیا ما  يا  يراد ، هارمه  هچ  دیسرپ :
نمیا ما  هاگنآ  متـشادرب . ار  اهنآ  زا  يرادـقم  نم  دـنتخیریم . سورع  رـس  رب  ار  ییاهزیچ  دوب و  نز  نـالف  جاودزا  مسارم  داد : خـساپ  وا 

! يدرکن شراثن  يزیچ  يدروآرد و  جاودزا  هب  ار  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تسیرگ و 
، مدروآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  همطاف  هک  یماگنه  ییوگیم ؟ غورد  ارچ  نمیا ! ما  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

تشهب ياهریرح  اهدرمز و  اهتوقای و  اهّرد و  اههّلح و  اهرویز و  زا  هک  داد  روتـسد  تشهب  ناتخرد  هب  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - انامه 
رد ار  نآ  دیـشخب و  همطاف  ۀیرهم  رد  ار  یبوط  دنوادخ  قیقحت ، هب  دنتـشادرب و  دنتـسنادیمن ، هک  يرادقم  هب  نآ  زا  سپ  دـیامن ، نانآ  راثن 

داد ». رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ۀناخ 
راثن : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  ( 6 - ) 32205 - 992

درادن ». لاکشا  ینیریش ، ودرگ و  ندرک 
.« دنکیمن تلالد  نآ  ندوبر  نتشادرب و  زاوج  رب  دناسریم و  ار  ندرک  راثن  زاوج  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

«1 .«» تسین زیاج  ندوبر ، نتخاب و  رامق  : » تشذگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نبا  ثیدح  رد 

نید نانمشد  هب  اهنآ  ریغ  اهحالس و  اهنیز ، شورف  مکح  باب 37 

ةرابرد ناترظن  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  یـصخش  میتفر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم یمرـضح  رکبوبا  ( 1 - ) 32206 - 993
؟ تسیچ دنکیم ، رداص  ماش  هب  ار  نآ  لیاسو  نیز و  هک  یسک 
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رـسب حلـص  لاح  رد  امـش  دـیتسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناراـی  دـننامه  نونکا  امـش  درادـن ! لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». مارح  امش  رب  اهنآ  هب  هحلسا  نیز و  رودص  دوش ، داجیا  ینمشد  ییادج و  امش  نایم  هاگ  ره  سپ  دیربیم ،

______________________________

(. 32069  ) ثیدح 52 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 23   268 / 22 (. 1)
 535 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماش هب  هحلـسا  نم  دـشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دـنوادخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگیم زاـس  نیز  دـنه  ( 2 - ) 32207 - 994
اب مدش و  گنتلد  تحاران و  راک  نیا  زا  نم  دناسانـش ، نم  هب  ار  امـش  تیالو  دـنوادخ  هک  یتقو  زا  متخورفیم . نانآ  هب  مدرکیم و  رداص 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  منکیمن . رداص  ادخ  نانمشد  هب  هحلسا  سپ  نیا  زا  متفگ : دوخ 
عفد نانآ  ۀلیـسو  هب  ار  مور  ینعی  امـش  ام و  نانمـشد  دـنوادخ  اریز  شورفب ؛ نانآ  هب  ربب و  نانآ  يوس  هب  هحلـسا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

راکب ام  هیلع  ار  نآ  ات  دهد  هحلسا  ام  نمشد  هب  سک  ره  و  دیهدن ) نانآ  هب  هحلسا   ) تفرگ رد  گنج  نانآ  ام و  نایم  هاگ  ره  سپ  دنکیم .
تسا ». كرشم  وا  سپ  دنریگ ،

. مشورفیم هحلسا  نم  : » متفگ قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  يدرم ) زا   ) دارس ( 3 - ) 32208 - 995
شورفن »! بوشآ  هنتف و  لاح  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

الاک تارداص  ةرابرد  مالسلا - امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب - زا  : » هک هدروآ  دوخ  باتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 32209 - 996
. دیسرپ ناکرشم  هب  ناناملسم  يوس  زا 

درادن ». لاکشا  دننکن ، رداص  هحلسا  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  ثیدح  رد  ( 5 - ) 32210 - 997
برح ». لها  هب  حالس  هدنشورف  و  دندش ...  رفاک  گرزب  يادخ  هب  تما  نیا  زا  هورگ  هد  مالسلا ! هیلع  یلع  يا  »

رد مه  اـب  هک  لـطاب  هورگ  ود  هب  حالـس  نتخورف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم سیق  نـب  دـمحم  ( 6 - ) 32211 - 998
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دنگنج ،

شورفب ». نانآ  هب  همکچ و -...  هرز و  دننامه  دنکیم - ظفح  ار  نانآ  هچنآ 
 537 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. متسه ریشمش ] ةدننکزیت  قارب و  لقیص /[  يدرم  نم  متـشون : مالـسلا ] هیلع  ماما   ] يو هب  دیوگیم : لقیـص  مساقلاوبا  ( 7 - ) 32212 - 999
؟ تسا زیاج  نم  يارب  نآ  نتخورف  ایآ  مشورفیم . مکاح  هب  مرخیم و  ریشمش 

!« درادن لاکشا  تشون : مالسلا  هیلع  ماما 

مارح روما  يارب  اهیتشک  اهنکسم و  ةراجا  تمرح  باب 38 

هراجا یـشورفبارش  يارب  ار  شاهناخ  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم رباـج  ( 1 - ) 32213 - 1000
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دهدیم .

تسا ». مارح  نآ  ترجا  »
ناویح یتشک و  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ياهماـن  یط  : » دـیوگیم هنیذا  نب  رمع  ( 2 - ) 32214 - 1001

. دهدیم هراجا  كوخ  بارش و  لمح  يارب  ار  دوخ  شکراب 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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: تسا هدرک  عمج  ریز  هجو  ود  زا  یکی  هب  ار  ثیدح  ود  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
ای ناویح  اب  بارش  لمح  زا  لهج  تروص  رب  مود  ثیدح  دوش و  لمح  نآ  رد  بارـش  شورف  هب  ملع  تروص  رب  لوا  ثیدح  هکنیا  فلا )

. وا یتشک 
نوچ تسا ؛ زیاج  بارـش  لمح  يارب  یتشک  هراجا  تسا و  مارح  یـشورفبارش  نوچ  تسا ؛ مارح  شورفبارـش  هب  هناخ  هراجا  انامه  ب )

. دنکیم لمح  ار  نآ  هکرس  هب  لیدبت  يارب  دراد  لامتحا  نوچ  تسا  زیاج  بارش  لمح 
هراجا ار  يایتشک  ای  ناویح  سک  ره  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32215 - 1002

مه اب  نآ  لمح  يارب  رگا  تسین و  یهانگ  ناویح  بحاص  رب  دـنک ، لمح  تسا  هدرک  مارح  ادـخ  هچنآ  كوخ و  بارـش و  نآ  اـب  دـنک و 
تسا ». مارح  نآ  ترجا  تسا و  لطاب  دادرارق  نآ  دندنبب ، دادرارق 

539 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا ناشتردق  رد  هچنآ  ندیسر  عمط  هب  اهنآ  ياقب  هب  لیم  نانآ و  ندوتس  نارگمتس و  هب  کمک  ناهاشداپ و  اب  ینیشنمه  تمرح  باب 39 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
 ... دیناسرن يرای  زواجت  ملظ و  هانگ و  رب  ار  رگیدمه 

«. 2  » دنکیمن تیاده  ار  راکمتس  هورگ  دنوادخ  ًاعطق  تسا . نانآ  زا  يو  سپ  دریگ ، یتسود  هب  ار  نانآ  امش  زا  کی  ره  «. 1»
«. 3  » نیشنم ناراکمتس  هورگ  اب  هجوت  زا  سپ  ... 

«. 4  » تسا هاگآ  نارگمتس  هب  دنوادخ  دنتسه و  اهنآ  هب  ناگدنهدشوگ  رایسب  امش  نایم  رد  و  ... 
يراـی سپـس  تشاد ، دـیهاوخن  يرواـی  تسود و  ادـخ  زج  دـسریم و  امـش  هب  شتآ  تروص  نیا  رد  هک  دـیدرگن  لـیامتم  نارگمتـس  هب 

«. 5  » دیوشیمن
هب ناـنآ  هکنآ  لاـح  دـینک و  یتسود  راـهظا  ناـنآ  هب  دـیریگن و  رواـی  تسود و  ار  دوخ  نم و  نانمـشد  دـیدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

«. 6  » دندیزرو رفک  دمآ ، امش  يوس  هب  هک  یقیاقح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 32216 - 1003
زا امش  نیرترود  نآ ، فارطا  ناهاشداپ و  هاگرد  هب  امش  نیرتکیدزن  اریز  نآ ، فارطا  ناهاشداپ و  هاگرد  هب ] نتفر   ] زا دیزیهرپب  : » دومرف

دنکیم ». نادرگرس  ار  وا  دریگیم و  وا  زا  ار  هانگ  زا  زیهرپ  يورین  دنوادخ  دنیزگرب ، ادخ  رب  ار  هاشداپ  سک  ره  تسا و  دنوادخ 
تیاور شناکاین  زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  حیحـص  دنـس  اـب  رداون  باـتک  رد  يدـنوار  هللا  لـضف  ( 2 - ) 32217 - 1004

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم 
دنوادخ دـنیزگرب . ادـخ  رب  ار  یهاشداپ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  زا  امـش  نیرترود  دـیزیهرپب و  نآ  فارطا  ناهاشداپ و  هاگرد  هب  نتفر ]  ] زا »

دنکیم ». نادرگرس  ار  وا  دریگیم و  يو  زا  ار  هانگ  زا  زیهرپ  يورین  دهدیم و  رارق  شبلق  نطاب  رهاظ و  رد  ار  گرم  تلاح 
ناطلـس هب  ياهدـنب  چـیه  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  لاـمعالا  باوـث  باـتک  رد  ( 3 - ) 32218 - 1005

دایز شناوریپ  دیدرگ و  تخـس  شایـسرباسح  هکنآ  رگم  دیدرگن  هدوزفا  شلام  رب  دیدرگ و  رود  دـنوادخ  زا  هکنآ  رگم  دـشن  کیدزن 
دش ». دایز  شیاهناطیش  هکنآ  رگم  دیدرگن 

______________________________

.2 هدئام 5 / (. 1)
.51 هدئام 5 / (. 2)
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.68 ماعنا 6 / (. 3)
.47 هبوت 9 / (. 4)

.113 دوه 11 / (. 5)

.1 هنحتمم 60 / (. 6)
 541 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يدنوار  هللا  لضف  ( 4 - ) 32219 - 1006
چیه هک  ینز  اب  سک  ره  دوب : دـهاوخ  ناما  رد  ییالب  ره  زا  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  زا  دـنک ، تبقارم  اهنآ  رب  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  »

دناسرن ». يرای  شتعدب  رد  ار  يرازگتعدب  هک  یسک  دورن و  یناطلس  دزن  هک  یسک  دنکن و  تولخ  درادن  وا  اب  یطابترا 
یملاـع چـیه  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 5 - ) 32220 - 1007

دوب ». دهاوخ  کیرش  خزود  رد  هاشداپ  نآ  باذع  عاونا  ۀمه  رد  هکنآ  رگم  دور  یهاشداپ  هاگرد  هب  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسین 
یسولپاچ و قلمت و  ةزیگنا  هب  يدنمتردق - دزن  هاگنآ  دنک ، هقفت  نید  رد  سپ  دزومایب و  نآرق  سک  ره  : » دومرف و  ( 6 - ) 32221 - 1008

دوریم ». ورف  خزود  شتآ  رد  درادیم ، رب  هک  ییاهماگ  هزادنا  هب  دور ، شلاوما  عمط  هب 
عرو اب  ار  ناتنید  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم زیرح )  ) دـیدح ( 7 - ) 32222 - 1009

هک نادب ) و  . ) دینک تیوقت  نادنمتردق ) هب  زاین  تساوخرد  زا   ) ادخ هب  نتـسج  يزاینیب  هیقت و  اب  دـینک و  ظفح  مارح ] ياهراک  زا  زیهرپ  ]
طقاس تیـصخش  تفارـش و  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، شنرک  شیایند  هب  یباـیتسد  ةزیگنا  هب  شنید  رد  فلاـخم  دـنمتردق و  يارب  سک  ره 

زا يزیچ  دبای و  تسد  دنمتردق  صخـش  يایند  زا  يزیچ  رب  رگا  سپ  دـنکیم . شراذـگاو  شدوخ  هب  دریگیم و  مشخ  يو  رب  دـنکیم و 
دنوادخ دنک ، هنیزه  نارگید  هب  یکین  هدنب و  ندرک  دازآ  جح و  هار  رد  هچنآ  دنکیم و  بلـس  نآ  زا  ار  تکرب  دنوادخ  دـسر ، يو  هب  نآ 

دهدیمن ». شاداپ  يو  هب 
هیلع قداص  ماما  زا  ینیادم  دیدح  لامعالا ، باوث  باتک  رد  تشذگ و  ثیدح 41  هیقت  باوبا  باب 1  دیدح  تیاور  رد  ثیدح  نیا  ریظن 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا 
دینک »...  ظفح  ادخ  زا  نتسج  يزاینیب  يوقت و  يورین  عرو و  اب  ار  دوخ  نید  »

. تسا هدش  هدوزفا  زین  هرمع »  » نآ نایاپ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 
سک ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رداون  باتک  رد  يدـنوار  هللا  لضف  دیـس  ( 8 - ) 32223 - 1010

تسا ». هدش  جراخ  مالسا  نید  زا  دنک ، دونشخ  دنوادخ  ندرک  نیگمشخ  اب  ار  يدنمتردق 
 543 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نید و هب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  یـصخش  : » هک تسا  هدـمآ  یثیدـح  نمـض  رد  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 9 - ) 32224 - 1011
راب صخـش  نآ  دـنادرگرب . يو  زا  هرهچ  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  زا  يو  هک  درک  دای  دـنگوس  شناـمیا 
نآ دـنادرگرب . يو  زا  هرهچ  مود  راـب  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک . رارکت  ار  دوـخ  دـنگوس  تفر و  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ربارب  رد  رگید 

)؟ تساجک زا  تایگدنز  نارذگ  درم  يا  : ) دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  درک . دای  دنگوس  موس  راب  يارب  صخش 
! متسه وت  رادتسود  دنگوس  ادخ  هب  نم  منکیم و  تمدخ  تموکح  هب  نم  تفگ : درم  نآ 

زا يدانم  تمایق  زور  رد  دومرف : هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مردـپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دنیاجک نارگمتـس  ناراکمه  ِناراکمه  دنیاجک ]؟ نارگمتـس  ناراکمه  [ ؟ دنیاجک نارگمتـس  هک  دهدیم  ادن  دـنوادخ  يوس  زا  نامـسآ 

اهنآ اب  یتعاس  هک  ییاهنآ  دـنیاجک  دـنداهن ؟ هقیل  ناـشتاود  رد  هک  ناـنآ  دـنیاجک  دندیـشارت ؟ ناـنآ  يارب  یملق  هک  یناـسک  دـنیاجک 
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ات دنتـسه  نآ  رد  اهنآ  دوش و  هدیـشک  ناشرود  هب  شتآ  زا  يراوید  دوشیم  هداد  روتـسد  دـنوشیم و  هدروآ  اـهنآ  ۀـمه  سپ  دنتـسشن ؟
دنوشیم ». هدنکفا  شتآ  رد  سپس  دنوش . غراف  باسح  زا  مدرم 

! تسا نوعلم  دومرفیم : یثیدح  نمـض  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم بوقعی  نب  سنوی  ( 10 - ) 32225 - 1012
يو اب  وا  ددرگ و  مدقشیپ  یتشآ  حلص و  يارب  شردارب  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  درازایب . ار  شاهیاسمه  هک  ره  تسا ! نوعلم 

مکاح زا  هک  یملاع  تسا ! نوعلم  تسا ! نولعم  دنک . تموادم  يراوخبارش  رب  هک  ینآرق  لماح  تسا ! نولعم  تسا ! نولعم  دنکن . یتشآ 
اریز دراد ؛ لد  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ۀنیک  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نولعم  دناسر . يرای  شملظ  رد  ار  وا  دنک و  يوریپ  يرگمتس 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نمشد  سک  ره  تسین و  مالسلا  هیلع  یلع  نمـشد  دشابن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نمـشد  یـسک  ات 
هب سک  ره  دهد و  رفک  تبـسن  ینمؤم  هب  سک  ره  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  دـنکیم . تنعل  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  دـشاب ، هلآ 

. تسوا نتشک  دننام  سپ  دهد  رفک  تبسن  ینمؤم 
شرهوش هک  ینز  تسا ! تخبشوخ  تسا ! تخبشوخ  و  دزاس . نیگهودنا  ار  وا  درازایب و  ار  شرـسمه  هک  ینز  تسا ! نولعم  تسا ! نولعم 

! تسا نوعلم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  سنوی ! يا  دنک . يوریپ  وا  زا  لاوحا  همه  رد  درازاین و  ار  وا  دـنک و  مارتحا  ار 
يا دومرف : سپـس  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دـنک و  بصغ  ار  شقح  دراد و  اور  متـس  همطاـف - مرتخد - هب  نم  زا  سپ  هک  یـسک  تسا ! نوعلم 

ینکیم و تعافش  تنایعیش  تنارادتـسود و  يارب  نآ  رد  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  ماقم  دنوادخ  دزن  وت  يارب  اریز  داب ! وت  رب  تراشب  همطاف !
هک سک  ره  هرابرد  بّرقم  ناگتـشرف  ۀـمه  تسا و  هدرک  ثوعبم  دـنوادخ  هک  یناربمایپ  ۀـمه  رگا  همطاف ! يا  دوشیم . هتفریذـپ  تتعافش 

. دروآیمن نوریب  شتآ  زا  ار  وا  زگره  دنوادخ  دننک ، تعافش  تسا  هدرک  بصغ  ار  تّقح  دراد و  لد  هب  ار  وت  هنیک  ضغب و 
. يدنواشیوخ دنویپ  ةدننکعطق  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم 

. دروآ ناـبز  رب  ناـمیا  زا  نخـس  لـمع ، نودـب  سک  ره  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  يرگنوسفا . ةدـننکقیدصت  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يدینـشن  ایآ  دهدیمن . هقدص  يزیچ  نآ  زا  هدیـشخب و  لام  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم 

؟ تسا زامن  بش  هد  زا  رترب  هقدص ، مهرد  کی  دومرف : هلآ  هیلع و 
دنک یچیپرس  زا  ار  شردام  ردپ و  زا  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  دنزب . ار  شردام  ای  ردپ  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم 

درازایب »...  ار  نانآ  و 
 545 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعخن  ثایغ  نب  صفح  ( 11 - ) 32226 - 1013
، رگمتـس مکاـح  نیـشنمه  هورگ : هس  يارب  رگم  مراد  تاـجن  دـیما  دنـسانشب ، ار  اـم  قـح  هک  تما  نیا  زا  یـصاخشا  يارب  نم  قـیقحت ، هب  »

قسف ». ةدننکراکشآ  قساف  سفن و  ياوه  بحاص 
ناربمایپ نارادتناما  ناهیقف ، : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يدنوار  هللا  لضف  دیس  ( 12 - ) 32227 - 1014

. دنوشن ایند  رد  لخاد  هک  یتقو  ات  دنتسه 
؟ تسا هنوگچ  ایند  هب  نانآ  دورو  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

دیشاب »! رذح  رب  ناتنید  رب  نانآ  زا  دندرک ، نینچ  هک  هاگنآ  سپ  ناطلس . زا  يوریپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
رد ار  شمان  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلباک  حیبص  نب  دیلو  رتخد  دـنزرف  ( 13 - ) 32228 - 1015

دنکیم ». روشحم  كوخ  تروص  هب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، تبث  سابع ) ینب   ) عباس دنزرف  ناوید 
دنکیم ». روشحم  ناریح  نادرگرس و  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  : » تسا هدمآ  رگید  ۀخسن  رد  و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلباک  حیبص  نب  دیلو  ( 14 - ) 32229 - 1016
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دنکیم »....  روشحم  ورهایس  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، تبث  « 1  » نابصیش نادنزرف  ناوید  رد  ار  شمان  سک  ره  »
؟ يوریمن اهنیا  تردق  هاگتسد  رد  ایآ  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم دیمح  نب  مهج  ( 15 - ) 32230 - 1017

! هن متفگ :
؟ هچ يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! منید تاجن  يارب  متفگ :
؟ يراوتسا میمصت  نیا  رب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! يرآ متفگ :
دنامیم ». ملاس  وت  يارب  تنید  نونکا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هلماعم عیبر  بویاوبا و  اب  وت  رفاذـع ! يا  دومرف : مردـپ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » دـیوگیم رفاذـع  نب  دـمحم  ( 16 - ) 32231 - 1018
دوش »؟ هدرب  مان  وت  زا  نارگمتس  ناراکمه  نایم  رد  یتقو  تشاد  یهاوخ  یلاح  هچ  ینکیم ،

: دومرف درک ، هدهاشم  يو  رد  ار  تلاح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  دمآ . دنب  شنابز  هودنا  تدش  زا  مردپ 
. دناسرت نآ  زا  ارم  دنوادخ  هک  مدناسرت  يزیچ  زا  ار  وت  نم  انامه  رفاذع ! يا 

دیسر ». ارف  شگرم  ات  دوب  نیگمغ  تحاران و  هراومه  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  زا  سپ  مردپ  دیوگیم : دمحم 
______________________________

. تسا ناطیش  ياهمان  زا  یکی  (. 1)
 547 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 17 - ) 32232 - 1019
زا ياهیسکرس  ای  هدراذگ  هقیل  ناشتاود  رد  راب  کی  سک  ره  و  دنیاجک ؟ ناشناراکمه  نارگمتس و  دهدیم : رس  ادن  يدانم  تمایق  زور 

دییامن ». روشحم  ناشناراکمه  نارگمتس و  اب  ار  نانآ  سپ  هدومن ، هتشغآ  بکرم  هب  ار  ناشملق  راب  کی  ای  هتسب  ار  نانآ 
زور رد  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بـطق  ( 18 - ) 32233 - 1020

ناشيارب ار  یملق  ای  هدراذگ  هقیل  ار  نانآ  زا  یتاود  هک  یـسک  یتح  دنیاجک ؟ ناشناراکمه  نارگمتـس و  دهدیم : رـس  ادن  يدانم  تمایق 
دننکفایم ». شتآ  رد  دنروآیم و  درگ  یتوبات  رد  ار  اهنآ  مه  تسا . هدیشارت 

هچنآ زا  سپ  تفگ : وا  دومن ، ار  تواضق  شریذـپ  تساوخرد  يو  زا  هریبه  نبا  یتقو  : » هک تسا  هدـمآ  یخرب  زا  رطاوخلا  هیبنت  باـتک  رد 
شرازگ ار  یثیدح  هچ  وت  يارب  يو  دیـسرپ : هریبه  نبا  تفریذپ . مهاوخن  ار  یبصنم  وت  يوس  زا  زگره  نم  درک ، شرازگ  نم  يارب  میهاربا 

. درک
: دومرف مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  هک  درک  شرازگ  نم  يارب  دوعسم  نبا  زا  همقلع  زا  میهاربا  تفگ : وا 

دنیاجک »؟ نارگمتس  هب  هیبش  ناشناراکمه و  نارگمتس و  دهدیم : ادن  يدانم  تمایق  زور  رد 
: تسا نینچ  نآ  ینایاپ  ۀلمج  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 

دننکفایم ». خزود  شتآ  رد  ار  نانآ  سپس  دنروآیم  درگ  نینهآ  یتوبات  رد  ار  نانآ  ۀمه  »... 
. مدرک لاؤس  تموکح ] اب  يراکمه   ] نانآ ياهراک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ریصبوبا  ( 19 - ) 32234 - 1021

هب سکچـیه  نکن ] يراکمه  نانآ  اب   ] بکرم هب  یملق  ندرک  هتـشغآ  ةزادـنا  هب  یتح  هن و  دـمحموبا ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنیابرب ». ار  شنید  زا  هزادنا  نامه  هب  نانآ  هکنآ ) ات  ای   ) هکنآ رگم  دسریمن  نانآ  يایند  زا  يزیچ 

. تسا نآ  نایوار  زا  یکی  ریمع ، نبا  بناج  زا  ثیدح  رد  دیدرت 
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مالـسلا هیلع  ماما  هب  دش و  دراو  نایعیـش  زا  یکی  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم روفعی  یبا  نبا  ( 20 - ) 32235 - 1022
ندرک رفح  ای  ینامتخاس  نتخاس  يارب  دریگیم و  رارق  انگنت  راشف و  رد  ام  زا  یکی  اسب  هچ  دـشخب ! ناـماس  ار  تیاـهراک  دـنوادخ  تفگ :

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  دوشیم . هدناوخارف  يدس  حالصا  ای  يرهن 
دشاب نم  ِنآ  زا  هنیدم  رهش  ۀمه  نآ  لباقم  رد  مدنبب و  ار  یکشم  رس  ای  منزب  نانآ  يارب  ياهرگ  مرادن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نایم دنوادخ  ات  دنربیم  رسب  شتآ  زا  ياهدرپارس  رد  تمایق  زور  رد  نارگمتس  ناراکمه  قیقحت ، هب  منک . بکرم  هب  هتـشغآ  ار  یملق  هن  و 
دنک ». يرواد  شناگدنب 
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يرای و زین ]  ] يدجـسم نتخاس  رد  ار  اهنآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگیم بوقعی  نب  سنوی  ( 21 - ) 32236 - 1023

نکن ». کمک 
يرای يو  هب  اـت  دور  هار  يرگمتـس  هارمه  سک  ره  : » هدـش تیاور  لیبحرـش  نب  سوا  زا  رطاوخلا  هیبنت  باـتک  رد  ( 22 - ) 32237 - 1024

تسا ». هدش  جراخ  مالسا  زا  ًاعطق  تسا ، راکمتس  وا  دنادیم  هک  یلاح  رد  دناسر 
وا زا  ادـخ  سرت  زا  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـئاوفلا  زنک  باتک  رد  ( 23 - ) 32238 - 1025

دنادیم هک  یلاح  رد  دور  شهارمه  يرگمتـس  هب  کمک  يارب  سک  ره  و  درک . دهاوخ  دونـشخ  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دنکن ، ینامرفان 
تسا ». هدش  جراخ  نامیا  زا  ًامتح  تسا ، راکمتس  وا 

سک ره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شرداون  باتک  رد  يدنوار  هللا  لضف  دیـس  ( 24 - ) 32239 - 1026
دنادیم هکنآ  اب  ار - يراکمتس  ای  دراد  هگن  متس  يور  زا  ار  یلام  ای  دناشوپب  ار  یـشناد  ای  دزارفارب  ار  یهارمگ  مچرپ  ای  دنکـشب  ار  یتعیب 

تسا ». هدش  ادج  مالسا  زا  قیقحت  هب  دناسر ، يرای  تسا - راکمتس 
هک درک  هدهاشم  ترضح  نآ  هچنآ  جارعم و  ثیدح  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعـسم  نب  هللادبع  ( 25 - ) 32240 - 1027

لوا رد  رب  تسا ، هدش  هتشون  خزود  ياهرد  رب  مدرک  هدهاشم  و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  تسا - هدش  هتشون  خزود  تشهب و  ياهرد  رب 
تناها تیب  لها  هب  سک  ره  دنکیم ؛ لیلذ  ار  يو  دنوادخ  دنک ، تناها  مالـسا  هب  سک  ره  تسا : هدـش  هتـشون  هملک  هس  مراهچ  ِرد  رب  ... 

هـس مجنپ  رد  رب  و  دنکیم . لیلذ  ار  وا  دنوادخ  دناسر ، يرای  مدرم  هب  ملظ  رد  ناراکمتـس  هب  سک  ره  دنکیم ؛ لیلذ  ار  يو  دنوادخ  دنک ،
زا هک  وگن  هدوهیب  نانخـس  دایز  تسا ؛ نامیا  فلاخم  سفن ، ياوه  اریز  دـینکن ؛ يوریپ  یناسفن  ياههتـساوخ  زا  تسا : هدـش  هتـشون  هملک 

شابن ». نارگمتس  روای  يوشیم و  طقاس  ادخ  تمحر 
هرجع نب  بعک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  باـبللا  ّبـل  باـتک  رد  يدـنوار  بـطق  ( 26 - ) 32241 - 1028

: دومرف
رد دـنک و  قیدـصت  ار  ناشياهغورد  دوش و  دراو  ناـنآ  ناـیم  رد  سک  ره  اریز  دریگ ؛ هاـنپ  رد  نازغمکبـس  تموکح  زا  ار  وت  دـنوادخ  »
درک ». دهاوخن  رادید  نم  اب  رثوک  ضوح  رس  رب  تمایق  رد  زگره  متسین و  يو  زا  نم  تسین و  نم  زا  وا  سپ  دناسر ، ناشيرای  يراکمتس 
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يراکمتـس هارمه  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 27 - ) 32242 - 1029

تسا ». هدرک  مرج  قیقحت  هب  درادرب  ماگ 
هک تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  : » دومرف هک  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 28 - ) 32243 - 1030

دناسر ». يرای  مولظم  هیلع 
 ]/ ثلثم مدرم  نیرتدـب  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  راـبخالا  عماـج  باـتک  رد  ( 29 - ) 32244 - 1031
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! تسا هناگهس ]
؟ تسیچ هناگهس  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

مکاح ار و  شردارب  شدوخ و  سپ  دنک ، ینیچنخس  ییوگدب و  شردارب  زا  مکاح  دزن  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دنکیم ». كاله  ار 

شردارب زا  ماما  دزن  هک  یـسک  : » تسا هنوگنیا  نآ  ینایاپ  شخب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدـمآ  ثیدـح  نیا  ریظن  صـالتخالا  باـتک  رد 
دنادرگیم ». كاله  ار  شماما  شردارب و  شدوخ ، دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ات  دنکیم  ییوگدب 

هنیدم رد  دوخ  ینارنخـس  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـنیوگیم سابع  نب  هللادـبع  هریرهوبا و  ( 30 - ) 32245 - 1032
: دومرف شتافو  زا  شیپ 

ادخ تنعل  هب  تراشب  هارمه  گرم  ۀتشرف  دنک ، کمک  يرای و  نآ  رد  ار  وا  ای  ددرگ  يراکمتس  فرط  زا  یتموصخ  رادهدهع  سک  ره  ... 
! تسا یلوحت  هاگیاج و  دب  هچ  دیآیم و  دورف  وا  رب  خزود  یگنادواج  شتآ  و 

. دوب دهاوخ  شتآ  رد  وا  نیشنمه  دنک ، باتش  يرگمتس  ناطلس  يارب  يراک  ماجنا  رد  سک  ره  و 
ار باذـع  نیرتتخـس  شتآ ، رد  ناطلـس  وا و  دوب و  دـهاوخ  نیـشنمه  ناماه  اب  دـنک ، ییاـمنهار  متـس  ماـجنا  رد  ار  یناطلـس  سک  ره  و 

. تشاد دنهاوخ 
رد نوراـق  اـب  ياهجرد  رد  دریگیم و  مشخ  وا  رب  دـنوادخ  درادـب ، تسود  ار  وا  دـنک و  میظعت  شیاـیند  عـمط  هب  يرگناوـت  هب  سک  ره  و 

 ... دوب دهاوخ  شتآ  زا  نیریز  توبات 
لیدبت يرتم ] رازه  یس  یعارذ /[  رازه  تصش  رام  هب  ار  نآ  دنوادخ  درادهگن ، هتخیوآ  ار  ياهنایزات  يرگمتس  مکاح  ربارب  رد  سک  ره  و 

 ... دنکیم طلسم  يو  رب  تسا - نآ  رد  هنادواج  هشیمه و  هک  خزود - شتآ  رد  دنکیم و 
ره دنوادخ  دنک ، ییوگدب  تسا - هدرکن  هدهاشم  دنمتردق  نآ  زا  يدـنیآشوخان  يدـب و  يو  هک  يردارب - زا  يدـنمتردق  دزن  سک  ره  و 

ياهقبط رد  ار  وا  دنوادخ  دسر ، شردارب  هب  ناطلـس  زا  يرازآ  ای  يدـنیآشوخان  ای  يدـب  رگا  سپ  دـنکیم . طبح  هداد ، ماجنا  هک  ار  یلمع 
داد ». دهاوخ  رارق  خزود  رد  ناماه  هارمه 

هیلع قداص  ماما  زا  تفگ : نم  هب  يو  متـشاد . هیما  ینب  ناگدنـسیون  زا  یتسود  نم  : » دیوگیم هزمح  یبا  نب  یلع  ( 31 - ) 32246 - 1033
. دومرف هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  متفرگ و  تاقالم  ةزاجا  يو  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ریگب ! تاقالم  ةزاجا  نم  يارب  مالسلا 

يایند زا  مدوب و  هدنسیون  موق  نیا  ناوید  رد  نم  مدرگ ! تیادف  تفگ : سپس  تسشن و  درک و  مالـس  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  یتقو 
. مدرکن ار  مارح  لالح و  تیاعر  نآ  يروآعمج  رد  مدروآ و  گنچ  هب  یناوارف  لام  اهنآ 
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رد دـنگنجب و  ناـنآ  يوس  زا  دـنریگب و  تاـیلام  دنـسیونب و  ناـشيارب  هک  دـنتفاییمن  ار  یناـسک  هیما  ینب  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

رایتخا رد  هچنآ  زج  دـندرکیم ، اـهر  دنتـشاد  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  مدرم  رگا  و  دـنتفرگیمن . اـم  زا  ار  اـم  قح  دـنبای ، روضح  ناـشتاعامتجا 
. دندروآیمن تسد  هب  يزیچ  دنتشاد ،

؟ تسه عضو  نیا  زا  یتاجن  هار  نم  يارب  ایآ  مدرگ ! تیادف  تفگ : ناوج  نآ 
؟ یهدیم ماجنا  میوگب ، وت  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! مهدیم ماجنا  تفگ : ناوج 
يو هب  ار  شلام  یـسانشیم ، ار  سک  ره  هد . تاجن  ار  دوخ  ياهدروآ ، تسد  هب  هیما  ینب  ناوید  رد  هچنآ  ۀمه  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

منکیم ». تنامض  ار  تشهب  ادخ  بناج  زا  وت  يارب  نم  یهدیم و  هقدص  یسانشیمن ، ار  سک  ره  ینادرگیم و  زاب 
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! مدرگ تیادف  مهدیم ، ماجنا  ًامتح  تفگ : سپس  درک و  توکس  ینالوط  تدم  ناوج  نآ  دیوگیم : هزمح  یبا  نب  یلع 
هک ار  یـسابل  یتح  درک ، ادـج  دوخ  زا  تشاد ، نیمز  يور  هچ  ره  تشگزاب و  هفوک  هب  اـم  هارمه  ناوج  ن  : » دـیوگیم هزمح  یبا  نب  یلع 

شیارب شاهقفن  هارمه  میدـیرخ و  يو  يارب  یـسابل  میدرک و  میـسقت  دوخ  ناـیم  ار  وا  یگدـنز  ۀـنیزه  زین  اـم  درک . تخادرپ  دوب  هدیـشوپ 
یلاح رد  متفر  يو  شیپ  زور  کی  هکنیا  ات  میتفریم  وا  تدایع  هب  ام  دش و  رامیب  هک  تشذگن  تیعضو  نیا  زا  رتشیب  هام  دنچ  میداتـسرف .

نم اب  دوخ  نامیپ  هب  تیالوم  دنگوس ! ادخ  هب  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  نم  ندید  اب  دوب . ندنک  ناج  لاح  رد  وا  هک 
هب مالسلا  هیلع  ماما  مشچ  هک  یتقو  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نم  هاگنآ  میدرپس . كاخ  هب  ار  وا  ام  درپس . ناج  سپـس  درک و  افو 

! میدرک افو  تتسود  اب  دوخ  نامیپ  هب  ام  دنگوس ! ادخ  هب  یلع ! يا  دومرف : داتفا ، نم 
داد ». ربخ  عوضوم  نیا  زا  گرم  ماگنه  زین  يو  دنگوس ! ادخ  هب  موش ! تیادف  ییوگیم !، تسار  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 

یهن شیاتس  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ( 32 - ) 32247 - 1034
! دیشاپب كاخ  نارگشیاتس  تروص  هب  : » دومرف درک و 

يو هب  دیآ  دورف  وا  رب  گرم  ۀتـشرف  هک  هاگنآ  دناسر ، يرای  ار  يو  نآ  رد  ای  ددرگ  یملاظ  يارب  یتموصخ  رادهدـهع  سک  ره  دومرف : و 
! تسا یلوحت  هاگیاج و  دب  هچ  خزود و  شتآ  ادخ و  تنعل  هب  داب  وت  رب  تراشب  دیوگیم :

شربارب رد  دباتـشب و  شیاهروتـسد ] ماـجنا   ] يارب دـنک و  شیاتـس  ار  يو  یملاـظ  دـنمتردق  هب  تشادمشچ  رطاـخ  هـب  سک  ره  دوـمرف : و 
. دوب دهاوخ  يو  نیشنمه  شتآ  رد  دنک ، شنرک 

. دوب دیهاوخ  سامت  رد  شتآ  اب  هک  دیهدن  ناشن  لیامت  نارگمتس  هب  دیامرفیم : دنوادخ  دومرف : و 
 ... دوب دهاوخ  ناماه  نیشنمه  خزود  رد  درامگب ، یمتس  ماجنا  يارب  ار  یملاظ  صخش  سک  ره  دومرف : و 

ياهدژا هب  ار  هنایزات  نآ  تمایق  رد  دنوادخ  دراد ، هگن  هتـشارفارب  ار  ياهنایزات  يرگمتـس  دنمتردق  ربارب  رد  سک  ره  هک  دـینادب  دومرف : و 
تسا »! یماجرف  دب  هچ  دنادرگیم و  طلسم  يو  رب  خزود  شتآ  رد  دنکیم و  لیدبت  یعارذ  داتفه 

 555 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب ناگدـنورگ  زا  یهورگ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  زا  ماشه  نب  دـمحم  ( 33 - ) 32248 - 1035

. میسریم ییاون  هب  يو  يایند  زا  مینامیم و  اجنآ  رد  میوشیم ، نوعرف  هاپس  رد  دراو  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یسوم 
هب هشیدـنا ] نیا  اـب   ] ناـنآ میوریم . يو  يوس  هب  درک ، روهظ  میاهتـسب - دـیما  شروـهظ  هب  هک  مالـسلا - هیلع  یـسوم  هک  ماـگنه  نآ  سپ 

دندش بسا  رب  راوس  نانآ  دنداهن ، ایرد  يوس  هب  ور  دنتخیرگ و  ناینوعرف  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  یسوم  هک  یتقو  سپ  دنتسویپ . نوعرف 
تروص هب  ات  تخیگنارب  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  سپ  دنـشاب . نانآ  اب  دـندنویپب و  شهاپـس  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هب  ات  دـنتخات  باتـش  اب  و 

دندوب ». ناگدشقرغ  نایم  رد  نوعرف و  هارمه  اهنآ  ماجنارس  دنادرگزاب . نوعرف  هاپس  يوس  هب  ار  نانآ  دنزب و  ناشياهبکرم 
ره اب  هک  تسا  مزال  دنوادخ  رب  : » تسا هدش  شرازگ  نایاپ  رد  هفاضا  ۀلمج  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  دنـس  اب  ثیدح  نیا 

دیدرگ ». روشحم  دیاهتسیز ، يو  اب  ایند  رد  هک  سک 
؟ ییآیمن ام  دزن  مدرم  رگید  دننامه  ارچ  تشون : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  روصنم  : » دیوگیم نودمح  نبا  ( 34 - ) 32249 - 1036

هتـسب دیما  نآ  هب  ام  هک  تسین  يزیچ  ترخآ  رما  زا  وت  دزن  میـسرتب و  وت  زا  نآ  رطاخ  هب  هک  میرادن  يزیچ  ام  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب ات  ینادیمن  تبیـصم  باذـع و  ار ] ییاورناـمرف   ] ار نآ  وت  مییوگ و  شاـبداش  تینهت و  وت  هب  میهاوخب  هک  یتسین  یتمعن  رد  وت  میـشاب و 

؟ مینک هچ  وت  دزن  ام  سپ  مییوگ ، تیلست  وت  هب  نآ  رطاخ 
! ینک تحیصن  ار  ام  ات  ینکیم  ینیشنمه  ام  اب  تشون : روصنم 

وت اـب  دـهاوخب ، ار  ترخآ  سک  ره  دـنکیمن و  یهاوـخریخ  تحیـصن و  ار  وـت  دـهاوخب ، ار  اـیند  سک  ره  داد : خـساپ  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
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. دنکیمن ینیشنمه 
ایند راتـساوخ  هک  ار  ییاـهنآ  درک - ادـج  مه  زا  نم  دزن  ار  مدرم  تاـجرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  قیقحت  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : روـصنم 

ایند ». هن  تسا  ترخآ  ناهاوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  و  دنتسه - ترخآ  راتساوخ  هک  یناسک  زا  دنتسه 
رگم تسین  يرگمتـس  رابج و  چیه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رـصن  یبا  نب  دـمحم  ( 35 - ) 32250 - 1037

هب نمؤم - نآ  لاح ، نیا  اب  دنکیم . فرطرب  نانمؤم  زا  ار  رگمتس  نآ  ّرش ]  ] نمؤم نآ  ۀلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینموم  يو  هارمه  هکنآ 
دوب ». دهاوخ  ترخآ  رد  نانمؤم  نیرتهرهبمک  رگمتس - اب  ینیشنمه  لیلد 

. دنکیم ادیپ  سامت  امش  اب  شتآ  هک  دیهدن  ناشن  لیامت  نارگمتس  هب  و  ۀیآ : ریسفت  رد  ( 36 - ) 32251 - 1038
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  دایز  نب  لهس 

دشخبب ». وا  هب  دنک و  هسیک  رد  ار  شتسد  مکاح  ات  دنامب  هدنز  دراد  تسود  دوریم و  مکاح  دزن  هک  تسا  یسک  دوصقم ] » ]
 557 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب شتآ  هک  دیهدن  ناشن  لیامت  نارگمتس  هب  ۀیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  زا  یـسیع  نب  نامثع  ( 37 - ) 32252 - 1039
. دنکیم ادیپ  سامت  امش 

لیامت اهنآ  هب  سپ  دـنکیم ، ادـیپ  سامت  امـش  اب  شتآ  هکلب  تسا  هدادـن  رارق  هنادواـج  ار  شتآ  هک  دـینادب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور 
دیهدن ». ناشن 

هاگرد لیمک ! يا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرافـس  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ( 38 - ) 32253 - 1040
روضح ناشياهسلجم  رد  يرادگرزب و  ار  نانآ  هکنیا  زا  زیهرپب  و  بوکن ! نانآ  اب  راک  بسک و  تساخرب و  تسشن و  يارب  ار  ناملاظ 

يو رب  نک و  دای  ار  يادـخ  هتـسویپ  سپ  يدـش  نانآ  سلجم  رد  روضح  هب  راچان  رگا  و  دریگ . مشخ  وت  رب  دـنوادخ  هک  ياهنوگ  هب  یباـی 
يادخ دنلب  يادص  اب  رامش و  دنـسپان  تشز و  ار  ناشياهراک  تبلق  اب  ریگب و  هلـصاف  نانآ  زا  ربب و  هانپ  ادخ  هب  ناشرورـش  زا  امن و  لکوت 

ینامیم ». ناما  رد  ناشنایز  زا  يوشیم و  يرای  هلیسو  نیا  هب  وت  اریز  دنونشب ؛ نانآ  ات  نک  دای  تمظع  اب  ار 
: تسا هدمآ  یفطصملا  ةراشب  باتک  رد 

: تفگ لیمک  مدیسرپ . مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يرترب  تلیضف و  ةرابرد  يو  زا  مدرک و  رادید  دایز  نب  لیمک  اب  دیوگیم : هاطرا  نب  دیز  »
؟ تسا نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  نآ  هک  مزاس  هاگآ  دومن ، نم  هب  ترضح  نآ  هک  یشرافس  زا  ار  وت  هک  یتسین  لیام  ایآ 

. يرآ متفگ :
زا زیهرپب ! زیهرپب ! لیمک ، يا  نک ...  يراذـگمان  ادـخ  مان  اب  ار  زور  ره  دایز ! نب  لیمک  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : لـیمک 

ناملاظ »....  ياهرد  ندیبوک 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 

تخرد بآ ، هک  هنوگناـمه  دـنایوریم ؛ بـلق  رد  ییورود  قاـفن و  دـنکیم و  دـساف  ار  بـلق  زیچ  راـهچ  : » تشذـگ يزورم  ثیدـح  رد 
نادنمتردق »....  هاگرد  هب  نتفر  دنایوریم :

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 5  ثیداحا  رد  و  « 1»
«2 .« » شابن نارگمتس  راکمه  روای و  سپ  یشاب  نم  اب  تمایق  رد  يراد  تسود  رگا  : » تشذگ فون  ثیدح  رد  و 

«3 .« » تسا نارگمتس و ...  هب  لیامت  ادخ و  هب  كرش  اهنآ  دناهدیدرگ و  مارح  هریبک  ناهانگ  و  : » تشذگ شمعا  ثیدح  رد  و 
4 تسا ». نارگمتس و ...  يرای  ناسنا و  نتشک  ریابک ، و  : » تسا هدمآ  ناذاش  نب  لضف  ثیدح  رد  و 

______________________________
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ثیدح 13. رفاسم ، زامن  ياهباب  باب 13  (. 1)
ثیدح 50. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 10  (. 2)

ثیدح 11 و 13. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 11  3 و 4 . ( 3)
 559 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 18 و 19 و 20  ثیداحا  رد  و 
تسا ». تیبصع  زا  متس ، رد  شیوخ  موق  ندرک  يرای  : » تشذگ يرهز  ثیدح  رد  و 

رب نانآ  ۀنتف  زا  ناقساف . یگیاسمه  نارگمتس و  ندرک  يرای  ناراکهانگ و  اب  ینیشنمه  زا  دیزیهرپب  و  : » تشذگ هزمحوبا  ثیدح  رد  و  « 1»
دیوش ». رود  نانآ  زات  تخات و  نادیم  زا  دیشاب و  رذح 

يرادیاپ ءاقب و  سک  ره  تسا و  هدرک  ینمشد  ادخ  اب  قیقحت  هب  دنک ، ادخ  ینامرفان  دراد  تسود  سک  ره  : » تشذگ لیضف  ثیدح  رد  و 
هدوتـس ار  دوخ  نارگمتـس  ندرک  دوبان  رب  یلاعت  دنوادخ  اریز  دنک ؛ ادخ  ینامرفان  هک  دراد  تسود  قیقحت  هب  درادـب ، تسود  ار  نارگمتس 

«2 .« » تسا نایناهج - راگدرورپ  دنوادخ - ةژیو  شیاتس  دیدرگ و  عطق  رگمتس  موق  ۀشیر  سپ  دیامرفیم : تسا و 
«3 .« » تسا ناهارمگ  اب  ینیشنمه  ناگیامورف و  زا  يوریپ  يدرخیب ، : » تشذگ ثراح  ثیدح  رد  و 

: متفگ زیچ . کی  زج  هب  تسوکین  ابیز و  وت  زیچ  همه  ناوفص ، يا  : » تشذگ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ناوفص  ثیدح  رد  و 
؟ يراد تسود  تاهیارک  تخادرپ  ات  ار  نانآ  ياقب  ایآ  درم ...  نیا  هب  تنارتش  نداد  هیارک  دومرف : تسیچ ؟ نآ  مدرگ ! تیادف 

! يرآ متفگ :
«4 .« » ددرگیم شتآ  لخاد  دشاب ، نانآ  زا  سک  ره  تسا و  نانآ  زا  دراد ، تسود  ار  نانآ  ياقب  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دراد بسانت  ثحب  اب  هک  ارچ  رگنب ؛ زین  ار  باب  نآ  ثیداحا  رگید 
«5  ....« » تسا ناتنید  يدوبان  نآ  رد  هک  دیزیهرپب  ایند  نادنزرف  ناهاشداپ و  اب  ینیشنمه  زا  و  : » تشذگ دیز  ثیدح  رد  و 

. رگنب زین  ار  باب  ثیداحا  رگید  و 
لها درادب ، تسود  ار  ياهدننک  تعاطا  سک  ره  تسا و  راکهانگ  درادب ، تسود  ار  يراکهانگ  سک  ره  : » تشذگ میهاربا  ثیدح  رد  و 

«6 .« » تسا ملاظ  دیوگ ، كرت  ار  یلداع  يرای  سک  ره  تسا و  راکمتس  دنک ، يرای  ار  يرگمتس  سک  ره  تسا و  تعاطا 
«7 .« » دنکیم يرای  ار  ناملاظ  تسا : هناشن  هس  ملاظ  يارب  و  : » تشذگ دامح  ثیدح  رد  و 

«8 .« » دربیم نایم  زا  ار  ناتيرترب  لضف و  هک  دینکن  يرای  شملظ  رد  ار  راکمتس  و  : » تشذگ لیمج  ثیدح  رد  و 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  «، 9  » لوقعلا فحت  ثیدح  رد  و 

«10 .« » نادنمتردق هاگرد  هب  نتفر  دروآیم : بلق  تواسق  زیچ  هس  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  ثیدح  رد  و 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  هدنیآ  ياهباب  ثیداحا  رد  و 

______________________________

ثیدح 8. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  باب 24  (. 1)
ثیدح 36. فورعم ، هب  رما  ياهباب  باب 1  (. 2)

ثیدح 10 و 18. فورعم ، هب  رما  ياهباب  باب 8  (. 3)
ثیدح 18. فورعم ، هب  رما  ياهباب  باب 8  (. 4)

ثیدح 21. ترشاعم ، باوبا  باب 60  (. 5)

ثیدح 4. ترشاعم ، باوبا  باب 101  (. 6)
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ثیدح 39. ترشاعم ، باوبا  باب 102  (. 7)

ثیدح 16. ترشاعم ، باوبا  باب 111  (. 8)
(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 1   186 / 22 (. 9)

(. 322008  ) ثیدح 2 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 22   253 / 22 (. 10)
561 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دروم رد  رگم  هیقت ، ۀیاپ  رب  لمع  زاوج  ترورض و  ناکما و  دح  رد  قحب  لمع  نینمؤم و  عفن  هب  نآ  زاوج  رگمتس و  فرط  زا  یتسرپرس  تمرح  باب 40 
مرتحم ناسنا  نتشک 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  اریز  دینک ؛ یکین  دیزادنین و  تکاله  هب  ار  دوخ  ناتناتسد  اب  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  و 

زا هکنآ  رگم  تسین  ادـخ  زا  زیچ  چـیه  رد  دـنک ، نینچ  سک  ره  و  دـنهد . رارق  دوخ  تسود  نانمؤم - ياج  هب  ار - نارفاک  دـیابن  ناـنمؤم 
«. 2  » دینک هیقت  یعون  هب  نارفاک 

. یتسه رادتناما  دنمورین و  ام  دزن  زورما  وت  ًاعطق  تفگ : درک ، تبحص  وا  اب  هک  ماگنه  نآ  سپ 
«. 3  » متسه هاگآ  نابهگن و  نم  هک  ارچ  رامگب ؛ نیمز  ياههنازخ  رب  ارم  تفگ : فسوی ] ]

هورگ مدرم  میدوب . هتـسشن  يو  دزن  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ۀناخ  ِرد  رانک  رد  : » دیوگیم ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 32254 - 1041
یقافتا هنیدم  رد  ایآ  دیسرپ : نارضاح  زا  یکی  زا  دنکفا و  مدرم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  ماما  دنتشذگیم . مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  زا  هورگ 

؟ تسا هداتفا 
. دنوریم يو  دزن  ییوگشابداش  يارب  مدرم  هدیدرگ و  بوصنم  هنیدم  تموکح  هب  یصخش  مدرگ ! تیادف  داد : خساپ  يو 

ياهرد زا  يرد  يو  هک  یلاح  رد  دوشیم ، دمآ  تفر و  شدزن  يرادنامرف  کیربت  تینهت و  يارب  یصخش  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». شتآ 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ناوفص  ( 2 - ) 32255 - 1042
شتآ زا  ياهدرپارس  دریگ ، ندرگ  هب  ساّبع ] ینب  رگمتس / نامکاح   ] نانآ يوس  زا  یتیلوئـسم  سک  ره  هک  هداد  رادشه  دنوادخ  انامه  »... 

دوش ». غراف  قیالخ  یسرباسح  زا  ات  دنک  بصن  يو  رب 
مالـس امـش  هب  ینالف  ینالف و  ینالف و  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم رجاـهم  نب  میهاربا  نب  ییحی  ( 3 - ) 32256 - 1043

! داب مالس  نانآ  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنناسریم .
! دنراد اعد  تساوخرد  نانآ  متفگ :

؟ دنراد یلکشم  هچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  ینادنز  ار  نانآ  روصنم  متفگ :

؟ راک هچ  روصنم  هب  ار  نانآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. درک نادنز  ۀناور  سپس  درامگ  راک  هب  ار  نانآ  روصنم  متفگ :

؟ متشادنزاب ار  نانآ  نم  ایآ  متـشادنزاب ؟ ار  نانآ  نم  ایآ  متـشادنزاب ؟ ار  نانآ  نم  ایآ  راک ؟ هچ  روصنم  اب  ار  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. نک فرطرب  اهنیا  زا  ار  نانآ  ةرطیس  ایادخ ، درک : اعد  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دنشتآ ! اهنآ  دنشتآ ! اهنآ  دنشتآ ! اهنآ 

دازآ مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـعد  زا  سپ  زور  هس  هک  مدـش  رادربـخ  سپ  متفرگ . ار  ناـنآ  غارـس  متـشگزاب ، هکم  زا  یتـقو  دـیوگیم : ییحی 
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دناهدش ».
______________________________

.195 هرقب 2 / (. 1)
.28 نارمع 3 / لآ  (. 2)

.55 - 54 فسوی 12 / (. 3)
 563 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسیچ »؟ یتموکح  ياهراک  ةرابرد  ناترظن  متفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم يرفعج  نامیلس  ( 4 - ) 32257 - 1044
هب يدمع  هاگن  تسا و  رفک  دننام  ناشياهزاین  عفر  رد  شالت  نانآ و  هب  کمک  يرای و  ناشياهراک و  رد  دورو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». شتآ  راوازس  هک  تسا  ياهریبک  ناهانگ  زا  نانآ ،
رد هک  درک  لاؤـس  نایعیـش  زا  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  : » دـیوگیم هقدـص  نب  هدعـسم  ( 5 - ) 32258 - 1045

. دننکیم رارقرب  طابترا  ناشیا  اب  دنراد و  تسود  ار  نانآ  دننکیم و  راک  ناشيارب  دنوشیم و  دراو  یتموکح  ياهراک 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دنتسه ! ناشیا  زا  هکلب  دنتسین ؛ هعیش  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنتسه قساف  نانآ  زا  يرایسب  یلو  دندش ...  تنعل  میرم  دنزرف  یسیع  دواد و  نابز  زا  دندیزرو  رفک  لیئارسا  ینب  زا  هک  یناسک 
. دنتسه هنیزوب  یسیع  نابز  هب  كوخ و  دواد  نابز  هب  نانآ  دومرف : و 

! دندادیم ماجنا  هچنآ  تسا  تشز  هچ  دنتشادیمن . رب  تسد  ناشدنسپان  ياهراک  زا  اهنآ 
. دندرکیم یکیدزن  تداع  نامز  رد  ناشنارـسمه  اب  دندیـشونیم و  بارـشو  دندروخیم  كوخ  تشوگ  اهنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

[: دومرف و   ] درک جاجتحا  نارفاک  اب  طبترم  رادتسود و  نانمؤم  نایز  هب  دنوادخ  سپس 
یلو دنتـسرفیم ...  شیپ  ناشدوخ  يارب  هچنآ  تسا  تشز  هچ  دـننکیم . رارقرب  یتسود  طابترا و  نارفاک  اـب  ینیبیم  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب 

. دنتسه قساف  نانآ  زا  يرایسب 
هیقت ». ماگنه  رگم  دنک ، رارقرب  یتسود  طابترا و  رفاک  اب  نمؤم  هکنیا  زا  درک  یهن  دنوادخ  سپ 

مالـسلا هیلع  ماما  دزن  زا  هرارز  ماگنه  نامه  رد  مدش و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دراو  : » دیوگیم حیبص  نب  دیلو  ( 6 - ) 32259 - 1046
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش . جراخ 

راذگاو دارفا  هب  هک  سابع  ینب  تموکح  نارادمدرـس   ] اهنیا ياهتسپ  بصانم و  ةرابرد  نم  زا  ینکیمن ؟ بجعت  هرارز  زا  ایآ  دیلو ! يا 
هیلع ماما  سپس  دنک ؟ تیاور  نم  زا  ات  مهد  یفنم  باوج  يو  هب  دهاوخیم  ایآ  دراد ؟ يدوصقم  هچ  شـسرپ  نیا  زا  درک . لاؤس  دننکیم ]
ياج تسا و  یهیدب  هعیش  دزن  رد  اهنآ  تمرح   ] دسرپیم ناگشیپمتس ] نیا   ] یتموکح ياهبصنم  زا  هعیـش  یک  دیلو ! يا  دومرف : مالـسلا 

ایآ و  تسا ] مارح  هکنیا  ای   ] دیـشون اهنآ  بآ  زا  دروخ و  اهنآ  ياذغ  زا  دوشیم  ایآ  هک  دـسرپیم  هعیـش  ّدـح ، نیا  رد  طقف  تسین ] لاؤس 
[. درادن لاؤس  هک  نیا   ] دسرپیم اهنآ  یتلود  ياهبصنم  زا  هعیش  یک  یلو  تسشن ؟ اهنآ  ۀناخ ] ای  تخرد   ] ۀیاس رد  دوشیم 

 565 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رادهدـهع نانآ  يوس  زا  ایآ  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش . دراو  نم  يـالوم  رب  يدرم  : » دـیوگیم ناوفـص  ( 7 - ) 32260 - 1047

؟ ياهدش يراک 
! مرورس يا  يرآ ! تفگ : درم  نآ 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
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1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

565 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
؟ هچ يارب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

! مرادن یتورث  لام و  متسه و  راولایع  يدرم  نم  هکنیا  يارب  تفگ : درم  نآ 
هاـگره هک  دجنـسیم  دوـخ  شیپ  هنوـگنیا  هک  درگنب  يدرم  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  دوـمرف : درک و  شناراـی  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما 

درگنب ». درم  نیا  هب  دنکیم  مورحم  ار  يو  دنک  تعاطا  ادخ  زا  هاگ  ره  دهدیم و  يزور  يو  هب  دنک  ار  ادخ  ینامرفان 
دـنوادخ و فرطزا  بوصنم  ماما  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 8 - ) 32261 - 1048

بجاو يو  رب  دندرامگ ، راک  هب  ار  هک  ره  دنک و  شايرای  تسا  بجاو  دنتساوخ ، يرای  سک  ره  زا  يو  يوس  زا  بوصنم  تلادع  نایلاو 
زا یتعاطا  شتموکح ، رد  يو  ندـناسر  يرای  دـهد و  روتـسد  هچنآ  هب  يو  يارب  يو و  اب  ندرک  راک  و  ددرگ . تیلوئـسم  رادهدـهع  تسا 

رگمتــس و ناـیاوشیپ  يارب  ندرک  راـک  تـسا و  لـالح  لــالح ، حیحــص  هار  زا  يو  زا  دــمآرد  بـسک  و  تـسا . دــنوادخ  ياــهتعاطا 
تسادخ ». ینامرفان  مارح و  نانآ ، اب  دمآرد  بسک  ناشنارازگراک و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 9 - ) 32262 - 1049
: دومرف یثیدح  رد  هلآ 

يراکمه تمدخ و  هب  ار  يو  هک  یسک  يارب  و  دنتسه . ادخ  ینامرفان  تیـصعم و  رد  ناشنارازگراک ، ناشناوریپ و  متـس ، لها  نامکاح  »
تسین ». زیاج  نانآ  اب  ندرک  راک  دنناوخارف ، دوخ  يوس  زا  تیلوئسم  نتفریذپ  یناسريرای و  و 

ندرک راک  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  ياهمان  یط  رد  : » دیوگیم یـسیع  نب  یلع  نب  دـمحم  ( 10 - ) 32263 - 1050
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  حیحص  هار  مراد و  هزاجا  راک  نیا  يارب  ایآ  هک : مدرک  لاؤس  مریگب - نانآ  زا  مناوتب  هک  یلاوما - سابع و  ینب  يارب 

راـچان تسا و  دنـسپان  نآ  ریغ  تسا و  ریذـپرذع  دـنوادخ  دوش ، ناـشياهراک  دراو  راـبجا  روز و  اـب  سک  ره  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ای یصخش  هب  یناسريزور  دوشیم ، هار  نیا  رد  يو  فالخ  لامعا  رب  نداهن  شوپرس  ببـس  هچنآ  و  دوب . دهاوخ  شدایز  زا  رتهب  شکدنا 

. تسا نامنارادتسود  ام و  ةرابرد  هدننکداش  ياهراک  ماجنا 
ندش دراو  ةرابرد  نم  رظن  هک  منک  هاگآ  ار  يو  ات  متشون  مالسلا  هیلع  ماما  ۀمان  خساپ  رد  رگید  راب  دیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم 

. دشاب زاب  نانآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  متسد  منزب و  هبرض  مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  هب  مناوتب  هک  تسا  نیا  یتموکح  ياهراک  رد 
رادروخرب باوث  رجا و  زا  هکلب  تسین  مارح  یتموکح  ياهراک  رد  شندـش  دراو  دـنک ، لمع  هنوگنیا  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسا ».
هک مدوب  هفوک  رد  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نارادتـسود  زا  یکی  : » دیوگیم یبرز  نب  دواد  ( 11 - ) 32264 - 1051

لاجر زا  رگید  یکی  ای  یلع  نب  دواد  اب  شاک  يا  مدرگ ! تیادـف  متفگ : متفر و  يو  دزن  نم  سپ  دـمآ . هریح  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
! درک مهاوخن  يراک  نینچ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنرامگب . یلحم  تموکح  هب  ارم  ات  يدرکیم  تبحص  سابع  ینب 

 567 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ارم يرگید  لیلد  هب  متـس  ملظ و  هب  ندـش  هدولآ  رطاخ  هب  زج  منکیمن  نامگ  متفگ : دوخ  اب  مدیـشیدنا و  متفر ، هناـخ  هب  یتقو  تفگ : يو 
دای دیدش  ياهدنگوس  مدنبیم و  نامیپ  يو  اب  ناگدرب  ندرک  دازآ  رـسمه و  قالط  رب  تفر و  مهاوخ  يو  دزن  دنگوس ! ادـخ  هب  دراد . زاب 
تلع ةرابرد  نم  مدرگ ! تیادف  متفگ : متفر و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ادرف  میامن . راتفر  تلادع  هب  منکن و  متـس  ملظ و  يدحا  هب  هک  منکیم 

یتشادزاب و ارم  روج  ملظ و  هب  نم  ندش  هدولآ  سرت  زا  امـش  هک  مدرک  نامگ  مدیـشیدنا و  دوخ  تساوخرد  نتفریذـپ  زا  امـش  يراددوخ 
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يدحا هب  رگا  تسا  نم  رب  تسا و  نم  رب  دنشاب و  دازآ  مناگدرب  ۀمه  دنشاب و  قالط  منارسمه  ۀمه  انامه  يدرمش . دنسپان  نم  يارب  ار  نآ 
. میامنن راتفر  تلادع  هب  منک و  روج  ملظ و 

: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . رارکت  ار  میاهدنگوس  رگید  راب  نم  یتفگ ؟ هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا »! نآ  زا  رتناسآ  وت  يارب  نامسآ  هب  ندیسر 

یتاجن هار  راک  نیا  زا  ایآ  ماهدش . یتموکح  راک  رادهدهع  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم دیمح  ( 12 - ) 32265 - 1052
؟ دراد دوجو  نم  يارب 

. دنسریمن هجیتن  هب  یلو  دنیوجیم  نآ  زا  یتاجن  هار  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دییامرفیم هچ  سپ  متفگ :

يریگن »! وخ  نآ  اب  ینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  مدقتعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يا دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  متفر . مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دزن  : » دیوگیم هملـس  یبا  نب  دایز  ( 13 - ) 32266 - 1053

؟ ینکیم راک  تموکح  يارب  وت  دایز !
! يرآ متفگ :

؟ ارچ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! مرادن ياهتخودنا  متسه و  راولایع  تیصخشاب و  يدرم  نم  متفگ :

زا یکی  يوس  زا  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  موش ، هکت  هکت  يدـنلب  هوک  زا  طوقـس  رثا  رب  رگا  داـیز ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ زیچ هچ  يارب  رگم  مراذگ  ماگ  شطاسب  رب  ای  مدرگ  یتیلوئسم  رادهدهع  اهنآ 

! موش تیادف  منادیمن  متفگ :
هک يراک  نیرتمک  قیقحت  هب  دایز ! يا  ینمؤم ! یهدب  تخادرپ  ای  يدنب  رد  يدازآ  ای  ینمؤم  هودـنا  ندرک  فرطرب  يارب  رگم  دومرف : ماما 

غراف قیالخ  یسرباسح  زا  ات  دنزیم  نانآ  رب  شتآ  زا  ياهدرپارـس  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نانآ  بناج  زا  تیلوئـسم  نارادهدهع  اب  دنوادخ 
نآ سپ  رد  دـنوادخ  یکی و  ربارب  رد  یکی  نک ، یکین  تناردارب  هب  سپ  يدـش  اـهنآ  يوس  زا  یتیلوئـسم  رادهدـهع  رگا  داـیز ! يا  دوش .
وت دییوگب : يو  هب  دنک ، راتفر  ناسکی  نانآ  امش و  نایم  سپس  دریذپب و  نانآ  زا  یکی  يوس  زا  یتیلوئسم  امـش  زا  کی  ره  دایز ! يا  تسا .

! ياهتسب عیشت  هب  ار  دوخ  غورد  هب 
نانآ اب  وت  ياهراک  هک  روآ  دای  هب  تمایق و  رد  دوخ  رب  ادخ  تردـق  زا  نک  دای  يداتفا ، مدرم  رب  دوخ  تردـق  دای  هب  هک  یماگنه  دایز ! يا 

دنامیم ». یقاب  وت  يارب  شراثآ  دوریم و  نایم  زا 
 569 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماما دمآ . مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مرورس  دزن  يدبع  ناورم  نب  دایز  : » دیوگیم رادرتش  نارهم  نب  ناوفص  ( 14 - ) 32267 - 1054
: داد خساپ  دایز  ياهدش ؟ نانآ  بناج  زا  یتیلوئسم  رادهدهع  ایآ  دومرف : دایز  هب  مالسلا  هیلع 

! مرورس يا  يرآ ،
؟ ارچ دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

! متسه تسدگنت  راولایع و  تیصخشاب و  يدرم  نم  مرورس ! تفگ : دایز 
ناگدنرپ راقنم  ۀلیـسو  هب  ندش  زیر  زیر  ندش و  هکت  هکت  نداتفا و  نیمز  رب  نامـسآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دایز ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. تسا نانآ  يوس  زا  یتیلوئسم  ندش  رادهدهع  زا  رتبوبحم  نم ، يارب 
؟ هچ يارب  رگم  متفگ  دیوگیم : ناوفص 
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رادهدـهع ناـنآ  يوس  زا  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  قیقحت ، هب  شدـنب . ندوشگ  اـی  ینمؤم  ندرک  يراـی  يارب  رگم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا یکی  ورب و  سپ  دوش . غراـف  قیـالخ  یـسرباسح  زا  اـت  دـنک  بصن  وا  رب  شتآ  زا  ياهدرپارـس  هک  تسا  هدرک  هدـعو  ددرگ ، یتیلوئـسم 

دهدیم ». ماجنا  دهاوخب  هک  ار  يراک  ره  هک  تسا  دنوادخ  نیا  اهفرح  نیا  ۀمه  زا  هتشذگ  نک و  يرای  هدش ] هک  مه   ] ار تناردارب 
یتـموکح ياـهراک  هب  دورو  يارب  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  زا  يدرم  : » دـیوگیم باـئر  نـب  یلع  ( 15 - ) 32268 - 1055

هب ندیـشخب  تزع  يارب  رگم  مهدیمن  هزاجا  مه  ملق  کی  ندیـشارت  ةزادـنا  هب  یتح  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . هزاجا  تساوخرد 
. شیاهدنب ندوشگ  ای  ینمؤم 

تسا ». ناتناردارب  هب  يراکوکین  یتموکح ، ياهراک  هب  ناتدورو  ةرافک  دومرف : سپس 
یلحم تموکح  هب  هک  دمآ  نایم  هب  نایعیـش  زا  یکی  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 16 - ) 32269 - 1056

! تسین وا  رد  يریخ  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  شناردارب  اب  شراتفر  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هدش  بوصنم 
دنناسریمن ». يریخ  ناشناردارب  هب  دنوشیم و  دراو  تسین  هتسیاش  ناشيارب  هک  ییاهراک  رد  فوا ! دومرف : ماما 

تیالو و هب  دـقتعم  هک  مدرک  فیـصوت  ار  یناـسک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يارب  : » دـیوگیم داـمح  نب  سنوی  ( 17 - ) 32270 - 1057
دننکیم و راتفر  امش  اب  ارادم  اب  دنباییم ، تیالو  امش  رب  هک  یماگنه  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه . یتموکح  تیلوئـسم  رادهدهع 

؟ دنناسریم دوس  امش  هب  ناتياهزاین  عفر  رد 
! هن یخرب  دننکیم و  راتفر  هنوگنیا  یخرب  متفگ :

تسا ». رازیب  وا  زا  دنوادخ  هک  دییوجب  يرازیب  يو  زا  دنکن ، لمع  هنوگنیا  نانآ  زا  کی  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 571 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد ایآ  دیسرپ : نانآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یهورگ  : » دیوگیم رامع  نب  هیواعم  ( 18 - ) 32271 - 1058
؟ دوش دراو  یتموکح  ياهراک  رد  نانآ  هب  یناسردوس  شناردارب و  رطاخ  هب  هک  تسه  یسک  امش  نایم 

! میرادن غارس  نانآ ] رد   ] ار يزیچ  نینچ  تفگ :
. دییوجب يرازیب  نانآ  زا  سپ  دشابن ] نارگید  رطاخ  هب  تیلوئسم  شریذپ  هک   ] دندوب هنوگنیا  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یـسک امـش  نایم  رد  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یهورگ  دـیوگیم : رامع  ( 19 - ) 32272 - 1059
؟ دوش دراو  یتموکح  ياهراک  رد  هک  تسه 

! دوشیم دراو  نآ  رد  ام  زا  یکی  هاگ  هگ  دنتفگ :
؟ تسا هنوگچ  ناشناردارب  هب  یتموکح  تیلوئسم  نارادهدهع  یناسردوس  یگدیسر و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! میرادن غارس  نانآ  زا  يزیچ  نینچ  ام  دنتفگ :
دییوج »! يرازیب  نانآ  زا  سپ  دنشاب ، نینچ  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماما مدرک . لاؤس  نانآ  اب  ندـش  دراو  یتموکح و  ياهراک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگیم دوراجوبا  ( 20 - ) 32273 - 1060
درادن ». لاکشا  یناسر ، يرای  دنتسه  تیالو  لها  وت  لثم  هک  ینایعیش  هب  ینک و  یکین  تناردارب  اب  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع 

رد ناـنآ  هارمه  ندــش  دراو  یتـموکح و  ياـهراک  ةراـبرد  مالــسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دــیوگیم دوراــجوبا  ( 21 - ) 32274 - 1061
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ناشياهراک 

درادن ». لاکشا  ینک ، یکین  تیالو  هب  دقتعم  نایعیش  هب  ینک و  یکین  تناردارب  هب  هاگره 
یتساک و  دومرف : داتـسرف و  هللادیبع  نب  دایز  دزن  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم هرارز  نب  دـیبع  ( 22 - ) 32275 - 1062

نک »! ناربج  ار  تلمع 
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مالـسلا اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دزن  یـصخش  : » هک تسا  هدروآ  قئارلا  عوـمجملا  باـتک  رد  هللا  ۀـبه  دیـس  ( 23 - ) 32276 - 1063
؟ دینکیم تیاکش  زاین  رقف و  زا  امش  رتدنمتورث و  امش  زا  تردارب - نیسح - دنزرف  ناوریپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . تیاکش 

. میوشیمن نآ  دراو  ام  یلو  دنزادرپیم  یتموکح  ياهراک  هب  نانآ  تفگ : يو 
رود ناـنآ  زا  ار  تارطخ  دـینکیم و  یکین  ناـتناردارب  هب  اـیآ  دـیدش ، یتـموکح  ياـهراک  دراو  هک  یماـگنه  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

؟ دینادرگیم
. دنتسه هنوگنیا  ام  زا  یخرب  تفگ : يو 

، دینک يراکمه  اهنآ  اب  دینک و  کمک  نانآ  هب  دییامن و  یکین  نانآ  هب  دینک و  عافد  ناتناردارب  زا  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». یتمارک  نآ  رد  تسین و  زیاج  دینکن ، راتفر  هنوگنیا  رگا  درادن و  لاکشا 

 573 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نانآ و نایم  رد  ندش  دراو  یتموکح و  ياهراک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم نانـس  نب  دـمحم  ( 24 - ) 32277 - 1064
هب کمک و  یگدیـسر و  شناردارب  هب  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ناشلامعا  رطاخ  هب  تسا  نانآ  رب  هچنآ  ةرابرد 

درادن ». لاکشا  دسرب ، شايرادنامرف  ةزوح  ناگدیدمغ  ناگراچیب و  دایرف  هب  دنک و  تمدخ  هدیدمتس 
هب سپ  دنکیم . راک  تموکح  ناوید  رد  ام  ناردارب  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم یبلح  ( 25 - ) 32278 - 1065

دزادرپب »! نآ  زا  ار  شناردارب  قوقح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنروآیم . تسد  هب  یمیانغ  دنوریم و  قطانم  یخرب 
رد : » تفگ هک  دـنکیم  لقن  ناتـسجس  تسب و  لها  زا  هفینح  ینب  دارفا  زا  یکی  زا  ینالدیـص  ياـیرکز  نب  دـمحا  ( 26 - ) 32279 - 1066

ماگنه زور  کی  مدش . هارمه  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  دروآ ، اجب  جـح  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  یلاس  یـسابع  مصتعم  تفالخ  زاغآ 
لها امـش  نابحم  نارادتـسود و  زا  يدرم  ام  مکاح  یلاو و  متفگ : ترـضح  هب  دندوب ، رـضاح  هفیلخ  ناکیدزن  زا  یهورگ  هک  ندروخ  اذغ 

اب دینک  شرافس  دیسیونب و  يو  هب  ياهمان  دینادیم ، تحلصم  رگا  مدرگ ! تیادف  متـسه . راکهدب  يو  هب  تایلام  يرادقم  نم  تسا و  تیب 
! دنک راتفر  نم  اب  یکین 

! مسانشیمن ار  وا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا دنمدوس  نم  يارب  يو  دزن  امش  ۀمان  تسا و  تیب  لها  امش  نارادتسود  زا  يو  متفگ ، هک  هنوگنامه  مدرگ ! تیادف  : » متفگ

. تسا هدرک  نایب  ییابیز  هاگدید  وت ، يارب  نم  ۀمان  ةدنناسر  نابرهم . ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب  تشون : تشادرب و  يذغاک  مالـسلا  هیلع  ماما 
وت زا  اوه  رد  هدـنکارپ  تارذ  لدرخ و  نزو  زا  دـنوادخ  هک  نادـب  نک و  یکین  تناردارب  هب  سپ  تسوت ؛ يارب  اهنت  تکین  ياهراک  اـنامه 

. درک دهاوخ  لاؤس 
ود اـت  ناتـسجس - مکاـح  يروباـشین - هللادـبع  نب  نیـسح  دوب و  هدیـسر  رتدوز  مندـمآ  ربخ  متفر ، ناتـسجس  هب  یتـقو  دـیوگیم : درم  نآ 

. دراذگ شنامشچ  رب  دیـسوب و  ار  همان  هللادبع  مداد . يو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀمان  مدید ، ار  وا  یتقو  دمآ . نم  زاوشیپ  هب  رهـش  یخـسرف 
؟ يراد ياهتساوخ  هچ  تفگ : نم  هب  سپس 

! تسا هدش  هتشون  نم  يارب  یتایلام  وت  ناوید  رد  متفگ : خساپ 
! زادرپن تایلام  متسه  مکاح  نم  یتقو  ات  تفگ : دندرک و  فذح  ار  نآ  داد  روتسد  يو 

نیعم نامياذـغ  توق و  زا  شیب  يررقم  ماهداوناـخ  نم و  يارب  وا  هاـگنآ  متفگ . يو  هب  ار  ناشدادـعت  دیـسرپ ، ماهداوناـخ  ةراـبرد  سپس 
درم ». ات  درکن  عطق  نم  زا  ار  دوخ  ششخب  متخادرپن و  تایلام  شتموکح  رد  دوب ، هدنز  يو  ات  سپ  نآ  زا  درک .

 575 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یکی دوب . سراف  زاوها و  رادنامرف  رازگراک و  نانابهد - نایادخدک و  زا  یکی  یـشاجن - : » دـیوگیم روهمج  نبا  ( 27 - ) 32280 - 1067
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دقتعم نمؤم و  صخش  وا  و  مراکهدب . تایلام  يرادقم  یشاجن  ناوید  رد  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شتموکح  تحت  مدرم  زا 
. دیسیونب يو  هب  ياهمان  دینادیم ، حالص  رگا  تسامش . زا  يوریپ  هب 

ار وت  دـنوادخ  ات  نک  لاحـشوخ  ار  تردارب  نابرهم . ةدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  تشون : یـشاجن  هب  حرـش  نیا  هب  ياهماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دنک لاحشوخ 

قداص ماما  ۀمان  نیا  تفگ : داد و  يو  هب  ار  همان  دش ، تولخ  هکنآ  زا  سپ  تفر . یشاجن  سلجم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀمان  هارمه  درم  نآ 
؟ يراد ياهتساوخ  هچ  دیسرپ : درم  نآ  زا  هاگنآ  دراذگ . شنامشچ  رب  دیسوب و  ار  همان  یشاجن  تسا ! مالسلا  هیلع 

! مراکهدب تایلام  يرادقم  وت  ناوید  رد  تفگ : درم  نآ 
؟ تسا ردقچ  نآ  غلبم  دیسرپ : یشاجن 

ار غلبم  نآ  هاگنآ  دزادرپب . يو  يوس  زا  ار  غلبم  نآ  داد  روتـسد  دناوخارف و  ار  شیوخ  رادباسح  یـشاجن  مهرد ! رازه  هد  تفگ : درم  نآ 
؟ مدرک لاحشوخ  ار  وت  ایآ  تفگ : يو  هب  سپس  دسیونب . وا  هدنیآ  لاس  يارب  داد  روتسد  تشادرب و 

. مدرگ تیادف  يرآ ! داد : خساپ  درم  نآ 
؟ مدرک لاحشوخ  ار  وت  ایآ  دیسرپ : تخادرپ و  يو  هب  رگید  مهرد  رازه  هد  داد  روتسد  هاگنآ 

! مدرگ تیادف  يرآ ! داد : خساپ  درم  نآ 
نآ و  مدرک ؟ لاحـشوخ  ار  وت  ایآ  دیـسرپیم : يو  زا  راب  ره  دنداد و  يو  هب  یـسابل  قودنـص  مالغ و  زینک و  بکرم و  داد  روتـسد  هاگنآ 

ناـیاپ رد  دوزفایم . دوخ  شـشخب  رب  دادیم ، تبثم  خـساپ  یـشاجن  لاؤـس  هب  درم  نآ  راـب  ره  و  مدرگ ! تیادـف  يرآ ، دادیم : خـساپ  درم 
تیاهزاین ۀمه  سپ  نیا  زا  و  ربب ! دوخ  اب  مدوب ، هتسشن  نآ  يور  رب  مرورس  ۀمان  لیوحت  ماگنه  هک  ار  شرف  نیا  تفگ : درم  نآ  هب  یـشاجن 

! راذگب نایم  رد  نم  اب  ار 
ماما يارب  لماک  روط  هب  ار  ارجام  تفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یتدم  زا  سپ  دش . جراخ  یـشاجن  دزن  زا  ناوارف  يایاطع  اب  درم  نآ 

: تفگ ماما  هب  درم  نآ  درکیم . تیاضر  يداش و  راهظا  یشاجن  ياهراک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تفگیم ، هچ  ره  درک و  وگزاب  مالسلا  هیلع 
! دیدش لاحشوخ  تشاد ، نم  اب  یشاجن  هک  يراتفر  زا  ایوگ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 
درک ». داش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  ًانیقی  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناوفص  ( 28 - ) 32281 - 1068
طارـص رب  اهماگ  هک  يزور  رد  درادرب ، يو  ياپ  شیپ  زا  ار  یلکـشم  ای  دنک  یکین  شنمؤم  ردارب  هب  تیلوئـسم  تردق و  ماگنه  سک  ره  »

دوشیم ». يرای  نآ  زا  روبع  يارب  دزغلیم ،
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زا یکی  دـیوگیم : ّير  یلاـها  زا  یـصخش  : » تسا هدـمآ  يروـص  رهاـط  نـب  یلعوـبا  قوـقحلا  ءاـضق  باـتک  رد  ( 29 - ) 32282 - 1069
رب یگدنز  نآ  تخادرپ  رطاخ  هب  مدیـسرتیم  هک  دوب  هدنام  يرادقم  نم  باسح  زا  و  دـش . ام  یلاو  مکاح و  دـلاخ  نب  ییحی  ناگدنـسیون 
يو زا  دوخ  ةدیقع  راهظا  اب  مورب و  وا  دزن  مدیـسرتیم  نم  یلو  تسا ؛ عیـشت  بهذم  هب  دـقتعم  يو  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  دوش . تخـس  نم 

. مریگ رارق  یبولطمان  تیعضو  رد  دشابن و  تسرد  ماهدینش ، هچنآ  ادابم  هک  مهاوخب  کمک 
رفعج نب  یسوم  ماما  رباص - مرورس  اب  نآ  زا  سپ  متفای و  روضح  جح  مسارم  رد  لاس  نآ  مزیرگب . ادخ  يوس  هب  متفرگ  میمـصت  ماجنارس 

نآ رد  هک  داد  نم  هب  ير  مکاح  يارب  ياهمان  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . تیاکـش  يو  دزن  دوخ  تیعـضو  زا  مدرک و  رادید  مالـسلا - امهیلع 
یسک رگم  دنکیمن ، نکاس  نآ  رد  هک  دراد  ياهیاس  دوخ  شرع  ریز  رد  دنوادخ  نادب ! نابرهم . ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب  دوب : هدش  هتـشون 

. مالسلاو تسوت . ردارب  نیا  دنک و  داش  ار  شلد  ای  دیادزب  ار  شهودنا  ای  دنک  یکین  شردارب  هب  هک  ار 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


اب رباص  ةداتسرف  متفگ : متفرگ و  دورو  ةزاجا  يو  زا  متفر و  نامرهـش  مکاح  يوس  هب  هنابـش  نطو ، هب  تعجارم  زا  سپ  دیوگیم : درم  نآ 
. دراد راک  وت 

بترم دیسوب و  ارم  نامشچ  تفرگ و  لغب  رد  ارم  هاگنآ  تفریذپ . ارم  درک و  زاب  ار  رد  دمآ . هنهرب  ياپ  اب  هلمج  نیا  ندینش  اب  ير  مکاح 
، مدادیم ربخ  يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یباداش  یتسردنت و  زا  هچ  ره  دیسوبیم . ار  منامشچ  دیـسرپیم و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  نم  رادید  زا 

نیا رد  تسـشن . مربارب  رد  دوخ  دـناشن و  سلجم  يالاب  رد  درب ، شاهناخ  هب  ارم  سپـس  دروآیم . اجب  ار  ادـخ  رکـش  دـشیم و  لاحـشوخ 
روتسد هاگنآ  دناوخ . دیسوب و  ار  نآ  نتفرگ  زا  سپ  داتـسیا و  اپارـس  همان  نتفرگ ، ماگنه  وا  مداد . يو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀمان  ماگنه 

، دوبن میـسقت  لباق  هچنآ  درک و  میـسقت  نم  اب  تشاد  سابل  رانید و  مهرد و  زا  هچ  ره  دـندرک و  رـضاح  ار  شیاـهسابل  لاوما و  ماـمت  داد 
خـساپ نم  و  مدرک ؟ لاحـشوخ  ار  وـت  اـیآ  ردارب ، يا  تفگیم : دادیم ، نم  هب  يزیچ  هـک  راـب  ره  دیـشخب و  نـم  هـب  ار  نآ  زا  یمین  ياـهب 

. يدناسر تیاهن  هب  ارم  یلاحشوخ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  مدادیم :
نم دیشخب . نم  هب  مدوب  راکهدب  يو  هب  هچنآ  ۀمه  دنک و  فذح  مدوب ، راکهدب  هچنآ  داد  روتـسد  دناوخارف و  ار  شیوخ  رادباسح  سپس 

فرـشم جح  هب  هدنیآ  لاس  رد  هکنآ  رگم  مرادن  ار  درم  نیا  یفالت  رب  تردـق  نم  متفگ  دوخ  اب  هاگنآ  متفر . مدرک و  یظفاحادـخ  يو  اب 
تاقالم رد  مدرک و  ار  راک  نیمه  مزاس . ربخاب  يو  ياهراک  زا  ار  وا  منک و  رادید  مالـسلا  هیلع  رباص  اب  سپـس  منک . اعد  يو  يارب  موش و 

زا شاهرهچ  مدرکیم ، فیرعت  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هچ  ره  مدومن . يو  ياهراک  ندرک  وگزاب  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  رباـص  مرورـس  اـب 
؟ درک لاحشوخ  ار  امش  يو  ياهراک  ایآ  مرورس ! يا  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  سپس  دشیم . رتهتفکش  يداش 

لوسر مدج  ًامتح  دنگوس ! ادخ  هب  درک ! لاحشوخ  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ارم و  ًانیقی  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درک ». نامداش  ار  یلاعت  دنوادخ  ًامتح  دنگوس ! ادخ  هب  درک ! لاحشوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نب نسح  زا  دیعـس  نب  دمحم  فیلأت  نیعبرالا  باتک  زا  قئارلا  عومجملا  باتک  رد  همالع  اب  رـصاعم  هللا  ۀـبه  دیـس  ( 30 - ) 32283 - 1070
: دیوگیم يو  تشاداو . نآ  رارکت  هب  ار  ام  رما  نیا  هک  تسا  هدروآ  فالتخا  اب  ار  ارجام  نیا  شدج  زا  نیطقی  یلع 

هافر و بلـس  ببـس  نآ  تخادرپ  هک  مدوب  راکهدب  تایلام  يرادـقم  نم  دـش و  ام  مکاح  زاوها  رد  دـلاخ  نب  ییحی  ِناگدنـسیون  زا  یکی  »
دش  هتفگ  نم  هب  دشیم . متسد  زا  مکالما  نتفر  نوریب  نم و  زا  تمعن 
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هب دـشاب و  تسرداـن  نم  هب  هدیـسر  ياـهربخ  اداـبم  هکنیا  زا  مدوـب ؛ كاـنمیب  يو  اـب  رادـید  زا  نم  یلو  تسا ؛ تیـالو  هب  دـقتعم  يو  هک 
اب هتفر ، هنیدم  هب  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  متخیرگ و  هکم  هب  ور  نیا  زا  دشاب . نکمم  ریغ  میارب  نآ  زا  تاجن  هک  موش  راتفرگ  یتالکـشم 
هک هدیسر  ربخ  نم  هب  تسا و  هدیدرگ  ام  رهش  مکاح  ینالف  مرورـس ! يا  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مرک . رادید  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نتفر تسد  زا  ببس  دشاب و  عقاو  فالخ  ربخ  نیا  ادابم  هک  متشاد  میب  يو  اب  رادید  زا  نم  یلو  تسا ، تیب  لها  امش  رادتـسود  وریپ و  يو 
هاگنآ تسین ! وت  رب  یلکشم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متخیرگ . امش  ادخ و  يوس  هب  يو  زا  ور  نیا  زا  ددرگ . نم  زا  تمعن  بلس  ییاراد و 

: تشون نومضم  نیا  هب  یکچوک  ۀمان 
یهودنا هکنآ  رگم  دنادرگیمن ، دنمهرهب  اهنآ  زا  ار  یسک  هک  دراد  ییاههیاس  دوخ  شرع  ریز  دنوادخ  نابرهم . هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 

نیا دشاب و  امرخ  ۀناد  کی  زا  یـشخب  اب  دـنچ  ره  دـنک ، یکین  يو  هب  ای  دـناسر ، يرای  ار  وا  لام  ناج و  اب  ای  دزاس  فرطرب  شردارب  زا  ار 
. مالسلاو تسوت ؛ ردارب 

رد هب  هنابـش  نطو ، هب  تشگزاب  زا  سپ  مناسرب . يو  هب  ار  نآ  داد  روتـسد  داد و  نم  هب  درک ، رهم  شیوخ  رتشگنا  ۀلیـسو  هب  ار  همان  هاگنآ 
رب ار  هلمج  نیا  یتقو  تسا ! رظتنم  رد  تشپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ةداتـسرف  متفگ : يو  هب  متفرگ و  دورو  ةزاـجا  يو  زا  متفر و  شلزنم 

ار منامشچ  نایم  درک و  مالس  داتفا ، نم  هب  شمشچ  ات  دمآ و  رد  تشپ  هنهرب  ياپ  اب  ًاصخـش  يو  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  مدروآ ، نابز 
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! يرآ متفگ : یتسه ؟ نم  يالوم  ةداتسرف  وت  نم ! رورس  يا  تفگ : نم  هب  هاگنآ  دیسوب .
؟ يدرک كرت  یلاح  هچ  رد  ارم  يالوم  مرورس ! تفگ : تفرگ و  ارم  تسد  هاگنآ  داب ! تیادف  منامشچ  ییوگب ، تسار  رگا  تفگ :

! دوب ملاس  بوخ و  يو  متفگ :
؟ ییوگیم تسار  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  تفگ :

دیسوب دناوخ ، ار  همان  وا  مداد . يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ۀمان  سپس  درک . رارکت  ار  شسرپ  نیا  هبترم  هس  وا  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  متفگ :
! امرفب يراد  يروتسد  ره  تفگ : نم  هب  هاگنآ  داهن . شنامشچ  رب  و 

. دنکیم نامناخیب  دوبان و  ارم  نآ  تخادرپ  هک  متسه  راکهدب  تایلام  مهرد  رازه  نیدنچ  وت  ناوید  رتفد و  رد  نم  متفگ :
. داد نم  هب  دوب ، نم  يراکهدب  مدع  يایوگ  هک  ياهتـشون  درک و  كاپ  ار  میاهيراکهدب  مامت  دـندروآ و  ار  تایلام  رتفد  داد  روتـسد  يو 

یکی درک  عورش  تفر و  شنایاپراهچ  غارس  هب  هاگنآ  درک . میسقت  نم  اب  ار  نآ  ۀمه  دندروآ و  ار  لوپ  ياهقودنـص  داد ، روتـسد  سپس 
ۀمه بیترت  نیمه  هب  درک . میـسقت  زین  ار  اهنآ  دیـسر و  شیاهسابل  هب  تبون  نآ  زا  سپ  درادرب . شدوخ  يارب  ار  یکی  دـهدب و  نم  هب  ار 

؟ يدش لاحشوخ  ایآ  ردارب ! يا  تفگ : درک و  میسقت  نم  اب  يواسم  روط  هب  ار  شلاوما 
! يدناسر تیاهن  هب  ارم  یلاحشوخ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  متفگیم : نم  و 

قح رد  اعد  جح و  ماجنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادـخ و  دزن  رتبوبحم  رتهب و  يزیچ  اب  متفگ : دوخ  اب  دیـسرارف ، جـح  مایا  یتقو 
ناربج ار  ردارب  نیا  فطل  یکین و  مناوتیمن  يو  يارب  ترضح  زا  اعد  تساوخرد  ماما و  دزن  وا  زا  رکـشت  مرورـس و  اب  رادید  ردارب و  نیا 

. متفاتـش مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  رورـس و  رادید  هب  هنیدم  رد  متـشگزاب . هنیدم  ریـسم  زا  و  متفر ، هکم  هب  لاس  نآ  ور  نیا  زا  منک .
وت نایم  ینالف  يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . هدهاشم  يو  ةرهچ  رد  ار  ینامداش  رورس و  راثآ  متفر ، مالسلا  هیلع  ماما  دزن  یتقو 

، مدرکیم وگزاب  هچ  ره  منک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  نامرهـش  مکاح  اب  ار  دوخ  يارجام  مدرک  عورـش  داتفا ؟ قاـفتا  هچ  درم  نآ  و 
- نم هب  يو  ياهششخب  ایآ  مرورس ! يا  مدرک : لاؤس  دیدرگیم . راکشآ  نآ  رد  يداش  راثآ  دشیم و  رتهتفکـش  مالـسلا  هیلع  ماما  ةرهچ 

؟ درک لاحشوخ  ار  امش  دنک - شلاحشوخ  اهراک  همه  رد  دنوادخ  هک 
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ادخ هب  درک ! لاحـشوخ  ار  مناردپ  ًاعطق  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک ! لاحـشوخ  ارم  قیقحت  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ هب  درک ! نامداش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ًانیقی  دنگوس  ادخ  هب  درک ! لاحـشوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ًامتح  دنگوس !

دومن »! نامداش  دوخ  شرع  رد  ار  دنوادخ  نیقی  هب  دنگوس !
ياهراک رد  تنارادتـسود  زا  یهورگ  متـشون : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 31 - ) 32284 - 1071

، دیآ شیپ  یلکـشم  راوگان و  ۀثداح  نایعیـش  زا  یکی  يارب  رگا  دنهدیمن و  حیجرت  ناشناردارب  رب  ار  يدـحا  دـنوشیم و  دراو  یتموکح 
. دندنبیم تمه  رمک  نآ  ندرک  فرطرب  يارب 

نیقی هب  نانآ  دنراد و  ناشراگدرورپ  دزن  ياهژیو  تمحر  شزرمآ و  نانآ  دنتسه . یقیقح  نانمؤم  نانآ  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دنتسه ». ناگتفایهار 

رفعج نب  یلع  زا  دیعـس  نب  دـمحم  لضفلاوبا  نیعبرالا  باتک  زا  لقن  هب  قئارلا  عومجملا  باتک  رد  هللا  ۀـبه  دیـس  ( 322 - ) 32285 - 1072
تسا ».] نانآ  رب   ] ناشراگردورپ زا  دورد  : » تسا هدمآ  هفاضا  نآ  رد  هلمج  نیا  تسا و  هدروآ  ار  نیشیپ  ثیدح 

انامه : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  نیطقی  نب  دـیبع  نب  یـسیع  نب  دـمحم  ( 33 - ) 32286 - 1073
ار اهنوخ  دـنک و  عافد  ناوتان  زا  نانآ  ۀلیـسو  هب  ات  دـیرفآ  روج  نامکاح  نارگمتـس و  ناراکمه  اب  ار  شیوخ  يایلوا  زا  یهورگ  دـنوادخ 

دنک ». ظفح 
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روج نامکاح  هارمه  دـنوادخ  يارب  انامه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 34 - ) 32287 - 1074
دنتسه ». یقیقح  نانمؤم  نانآ  دنکیم . عافد  شیوخ  يایلوا  زا  نانآ  ۀلیسو  هب  هک  تسا  ییایلوا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  ( 35 - ) 32288 - 1075

نیرتشیب نانآ  دنکیم . عافد  نانمؤم  زا  نانآ  ۀلیسو  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  يو  هارمه  هکنآ  رگم  تسین  يدنمتردق  مکاح و  چیه  »
دنراد ». تمایق  رد  ار  هرهب 

هب تسد  هک  ییاهتردق  زا  یتردق - چیه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  نارمح  ( 36 - ) 32289 - 1076
رد وا  رگا  سپ  دـنربیم . يو  دزن  ار  ناشیاهزاین  هک  تسا  يرواـی  نامنارادتـسود  اـم و  يارب  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ددرگیم - تسد 

رازیب و ام  زا  دـنک ، یتسـس  اهنآ  ندرک  هدروآرب  رد  رگا  دوب و  دـهاوخ  مکاح  زا  رازیب  ام و  رادتـسود  دـنک ، باتـش  اهنآ  ندرک  فرطرب 
دوب ». دهاوخ  مکاح  رادتسود 

، ارچ متفگ : مهدـب ؟ وت  هب  ياهدژم  یهاوـخیمن  اـیآ  دوـمرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگیم ریدـس  ( 37 - ) 32290 - 1077
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگ ! تیادف  ارم  دنوادخ 

زا يو  هارمه  هکنآ  رگم  دمآ  دهاوخن  يرگمتس  مکاح  زین ]  ] هدنیآ رد  تسا و  هدوبن  يرگمتـس  دنمتردق  چیه  هتـشذگ  رد  هک  شاب  هاگآ 
دنکیم ». فرطرب  شدوخ  يایلوا  زا  ار  نانآ  ّرش  هک  تسا  يروای  ادخ  بناج 

 583 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نادنمتردق هارمه  ًامتح  دـنوادخ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » دـیوگیم نیطقی  نب  یلع  ( 38 - ) 32291 - 1078

دنکیم ». عافد  شدوخ  يایلوا  زا  نانآ  ۀلیسو  هب  هک  دراد  ییایلوا 
: تسا هدش  هدوزفا  نیشیپ  ثیدح  هب  هلمج  نیا  يرگید  تیاور  رد  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 39 - ) 32292 - 1079

دنتسه ». شتآ  زا  دنوادخ  ناگدشدازآ  نانآ  »
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نیشیپ  ثیدح  ریظن  عنقملا  باتک  رد 

ناـترظن متفگ : مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگیم نیطقی  نب  یلع  زا  دوـمحم  یبا  نب  مـیهاربا  ( 40 - ) 32293 - 1080
. زیهرپب نایعیش  لاوما  زا  یتسه ، نآ  ماجنا  زا  ریزگان  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ یتموکح  ياهراک  ةرابرد 

اهنآ هب  هناـیفخم  تفرگیم و  تاـیلام ] ناوـنع  هب   ] ار نایعیـش  لاوـما  اراکـشآ  يو  هک  داد  ربـخ  نم  هب  نیطقی  نب  یلع  دـیوگیم : میهاربا 
دنادرگیمزاب ».

زا ملد  متـشون : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگیم يو  دوب . دیـشرلا  نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  ( 41 - ) 32294 - 1081
! مزیرگب راک  نیا  زا  دیهد ، هزاجا  نم  هب  رگا  دنادرگ ! تیادف  ارم  دنوادخ  تسا . هتفرگ  یتموکح  ياهراک 

سرتب ». ادخ  زا  مهدیمن و  وت  هب  ار  نانآ  ياهراک  زا  ندمآ  نوریب  ةزاجا  تشون : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
. دومرف نیا  هب  هیبش  ینخس  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ای 

یـسوم ماما  هب  یتموکح  ياهراک  زا  ندمآ  نوریب  ةرابرد  نیطقی  نب  یلع  : » دیوگیم نیطقی  نب  یـسیع  نب  دمحم  ( 42 - ) 32295 - 1082
هب ار  یتموکح  ياهراک  زا  ندـمآ  نوریب  نم  داد : خـساپ  هنوگنیا  ار  يو  ۀـمان  مالـسلا  هیلع  ماما  تشون . ياهماـن  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب 

نانآ دـننکیم و  عافد  شیوخ  يایلوا  زا  اـهنآ  ۀلیـسو  هب  هک  دراد  ار  یناـسک  نارگمتـس  هاـگرد  رد  دـنوادخ  اریز  منیبیمن ؛ وت  تحلـصم 
. نیا هب  هیبش  ینخس  ای  سرتب ». ادخ  زا  تناردارب  ةرابرد  سپ  دنتسه . شتآ  زا  دنوادخ  ناگدشدازآ 

نک تنامض  نم  يارب  ار  زیچ  کی  وت  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » دیوگیم نیطقی  نب  یلع  ( 43 - ) 32296 - 1083
يارب هکنآ  رگم  دـیاین  هفـالخلاراد  هب  اـم  نارادتـسود  زا  کـی  چـیه  هک  نک  نیمـضت  نم  يارب  منک . نیمـضت  وـت  يارب  ار  زیچ  هس  نم  اـت 
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. ینک مادقا  شزاین  ندروآرب 
رقف و زگره  دـنکفین و  هیاـس  وت  رب  ینادـنز  فقـس  زگره  دـسرن و  وت  هب  ریـشمش  یگدـنرب  یمرگ و  زگره  هک  منکیم  تنامـض  وـت  يارب 

. ددرگن تاهناخ  دراو  یتسدگنت 
هیلع ماما  دـندرگیم . هتخیمآ  نادـنمتردق  اب  دـنوشیم و  یتموکح  ياهراک  رادهدـهع  يدایز  نایعیـش  متفگ : میالوم  هب  دـیوگیم : نسح 

یخرب دنتـسه و  اشوک  ناشياهزاین ] عفر  نانآ و  هب  کـمک  رد   ] یخرب متفگ : تسا ؟ هنوگچ  ناـشناردارب  اـب  ناـشراتفر  دیـسرپ : مالـسلا 
. دننکیم یهاتوک 

هک ار  يراـک  دـیامن و  کـچوک  ریقح و  ار  شاییادـخ  نمـشد  دـنادرگ و  زیزع  ار  شاییادـخ  ِردارب  سک  ره  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دوشیم روهطوغ  ادخ  تمحر  رد  دریگ ، هدهع  هب  دهد  ماجنا  یهاوخریخ  اب  دناوتیم 

 585 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب شیاهمخت  دیامنیم و  يراذـگمخت  اجنآ  رد  دـنکیم ، چوک  هشبح  نیمزرـس  هب  ناتـسبات  ره  هک  دنتـسه  يرجاهم  ةدـنرپ  دـننامه  نانآ 

یگمه دنوشیم و  عمج  شدرِگ  اهنآ  ۀمه  دناوخیمارف . ار  شیاههجوج  دیـسرارف ، ناتـسمز  لصف  هک  یماگنه  دنوشیم . لیدـبت  هجوج 
هیلع ماما  هاگنآ  دـنیآیم . درگ  یناکم  ره  زا  نامنارادتـسود  دـنکیم ، روهظ  جـع )  ) ام مئاق  هک  یماـگنه  سپ  دـننکیم . چوک  هشبح  زا 

: تسج لثمت  بلطملادبع  ترضح  رعش  نیا  هب  مالسلا 
تـشونرس هدـننکنایب  هارمه  ادـج و  رگیدـکی  زا  شیاههیآ  هک  یباتک  هارمه  رجاهم  ةدـنرپ  دیـسر ، دوخ  نایاپ  هب  راـگزور  هک  یماـگنه  »

دمآ ». دهاوخ  تساهتما ،
هللا یلـص  دمحم  لآ  رادتـسود  ِناملـسم  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 44 - ) 32297 - 1084

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم . هتشک  نانآ  مچرپ  ریز  رد  دنکیم و  راک  سابع  ینب  تموکح  ناوید  رد  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و 
دزیگنایمرب ». شتین  هزیگنا و  ساسا  رب  ار  وا  دنوادخ  »

لاؤس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رادتسود  ِناملـسم  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم یبلح  ( 45 - ) 32298 - 1085
. دوشیم هتشک  ناشمچرپ  ریز  رد  دوریم و  گنج  هب  نانآ  هارمه  دنکیم ، راک  تموکح  ناوید  رد  هک  دش 

. دزیگنایمرب شتین  ساسا  رب  ار  وا  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نانآ هارمه  يرگناوت  تمینغ و  هب  یبایتسد  دیما  هب  هک  مدرک  لاؤس  ییاونیب  صخـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگیم : یبلح  نینچمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم . هتشک  دوریم و  گنج  هب 
دشخبیم ». ناشياههزیگنا  ساسا  رب  ناگدنب  هب  دنوادخ  انامه  تسا . يرودزم  صخش  دننامه  يو 

ياهمان مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  اّذح  ورمعوبا ] ای   ] رمعوبا : » دـیوگیم يدـیبع  یـسیع  نب  دـمحم  ( 46 - ) 32299 - 1086
هیلع ماما  هب  همان  نآ  رد  يو  مدرک . هدهاشم  مالسلا  هیلع  ماما  طخ  هب  ار  نآ  خساپ  همان و  لصا  نم  هک  داد  خساپ  يو  ۀمان  هب  ماما  تشون و 

هدرپس وا  هب  هدرم - هدنز و  سابع - ینب  تافوقوم  زا  یخرب  تسا و  هتشاد  دمآ  تفر و  سابع  ینب  نایضاق  زا  یخرب  اب  هک  دوب  هتفگ  مالسلا 
نامیپ دنوادخ  اب  یتدم  زا  سپ  یلو  دادیم . لیوحت  ناشنابحاص  هب  ار  نانآ  ياهتناما  زین  وا  دندادیم . قوقح  يو  هب  ربارب  رد  دوب و  هدش 
تـسد زا  شلاوما  رتشیب  تدـم  نیا  رد  دـنک . نیمأت  ار  يو  یگدـنز  دـنوادخ  دوشن و  دراو  ناـنآ  ياـهراک  زا  کـی  چـیه  رد  هک  ددـنبیم 

ماما دیهد . روتسد  هچ  ات  تسا  امش  روتـسد  رظتنم  يو  ددرگ . راکـشآ  سابع  ینب  دزن  دنیآشوخان  ياهنوگ  هب  دراد  نآ  میب  نونکا  دوریم .
: تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع 

یتسه »! ياهزیگنا  هدیقع و  هچ  رب  وت  هک  مینادیم  ام  ادخ و  يوش . دراو  ناشياهراک  رد  رگا  تسین ، وت  رب  يزیچ 
رقف و زا  دـش و  دراو  نایعیـش  زا  یکی  هـک  مدوـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دزن  : » دـیوگیم نارهم  نـب  ناوفــص  ( 47 - ) 32300 - 1087
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؟ يدرگ ناشياهراک  زا  یکی  رادهدهع  يور و  تموکح  غارس  هک  دراد  یعنام  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . تیاکش  یتسدگنت 
. دیاهدرک مارح  ام  رب  ار  راک  نیا  امش  تفگ : صخش  نآ 

؟ تساهنآ قح  ای  تسام  قح  تموکح  ایآ  هک  وگب  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسامش قح  هکلب  تفگ : درم  نآ 

؟ میاهدش دراو  اهنآ  راک  رد  ام  ای  دناهدش  ام  ياهراک  دراو  اهنآ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! دناهدش دراو  امش  ياهراک  رد  نانآ  تفگ : يو 

نآ هب  دیدش و  دراو  دوخ  قح  زا  یشخب  رد  امش  دندناشک و  یگراچیب  هب  ار  امش  هک  دنتسه  یهورگ  نانآ  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دیدیسر

 587 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! دنراد ار  دوخ  هب  صوصخم  نیناوق  شور و  نانآ  تفگ : درم  نآ 

؟ دننکیمن راتفر  نانآ  اب  شور  نامه  اب  مدرم  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ تفگ : درم  نآ 

دیزیهرپب ». ینمؤم  هب  ندرک  متس  زا  دینک و  راتفر  ناشناوید  رد  نانآ  اب  نیناوق  شور و  نامه  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  ( 48 - ) 32301 - 1088

تسا ». مارح  مینک ، مارح  هچنآ  تسا و  لالح  شیارب  مینک ، لالح  شیارب  یتموکح  ياهراک  زا  ام  هک  ار  سک  ره  دمآرد  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  ( 49 - ) 32302 - 1089

. تسا هدش  راذگاو  ناماما  ام  هب  اهراک  نوچ  تسا ؛ لالح  يو  يارب  مینک ، لالح  شیارب  نارگمتس  ياهراک  زا  ام  هک  ار  سک  ره  دمآرد  »
تسا ». مارح  مینک ، مارح  هچنآ  تسا و  لالح  مینک ، لالح  هچنآ  سپ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماحش  دیز  ( 50 - ) 32303 - 1090
هب درادرب و  ار  شیاهباجح  دیاشگب و  ار  شیاهرد  دنک - راتفر  تلادع  هب  سپ  دریگ ، هدهع  هب  ار  ناناملسم  ياهراک  زا  يراک  سک  ره  »

دیامن ». شتشهب  دراو  دشخب و  ینمیا  ار  شسرت  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هتسیاش  دنوادخ  رب  دزادرپب  مدرم  ياهراک 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا ، هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 51 - ) 32304 - 1091

تسا ». ناردارب  ياهزاین  ندروآرب  یتموکح ، ياهراک  ةرافک  »
يو زا  متـشون و  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  ياهماـن  : » دـیوگیم یمـشاه  نامحرلادـبع  نـب  لـضف  ( 52 - ) 32305 - 1092

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدومن . یتموکح  ياهراک  يارب  هزاجا  تساوخرد 
تسا ». ناتناردارب  ياهزاین  ندروآرب  نآ  ةرافک  درادن و  لاکشا  دنکن ، لطاب  ار  يّدح  دهدن و  رییغت  ار  یمکح  هک  یتقو  ات 

 589 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يارب يو  زا  متـشونیم و  همان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  لاس  هدراهچ  تدـم  : » دـیوگیم يرابنا  نیـسح  نب  نسح  ( 53 - ) 32306 - 1093

نم هب  مکاـح  مکاـنمیب و  مناـج  رب  نم  هک  مدـش  روآداـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  هـب  ماهماـن  نـیرخآ  رد  متـساوخیم . هزاـجا  یتـموکح  يراـک 
. ياهدرک اهر  ار  یتموکح  ياهراک  لیلد  نیمه  هب  وت  هک  میرادن  کش  ام  یتسه و  یضفار  وت  دیوگیم :

یتقو هک  ینادیم  رگا  سپ  مدـش . هاگآ  یکانمیب ، دوخ  ناج  رب  یتفگ  هکنیا  تاهماـن و  نومـضم  زا  تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تناشیکمه زا  ار  تناگدنسیون  تناراکمه و  ینکیم و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهروتـسد  هب  يدش  یتیلوئـسم  رادهدهع 

زا یکی  دننامه  دوخ  هک  يروط  هب  ینکیم - کیرش  نآ  رد  ار  نمؤم  ناتـسدیهت  يدروآ  تسد  هب  یلام  هار  نیا  زا  هاگ  ره  ینیزگیمرب و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادن ». هزاجا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ؛ دهاوخ  تیلوئسم ] شریذپ   ] نآ لباقم  رد  اهراک  نیا  یشاب - نانآ 
تیالو شریذپ  ایوگ  هک  یصخش  دناهدرک : تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نایعیش  : » دیوگیم یـسوم  نب  نسح  ( 54 - ) 32307 - 1094
هنوگچ دـشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دـنوادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تسنادیم  دنـسپان  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  يوس  زا  ار  يدـهع 

؟ یتفریذپ نومأم  يوس  زا  ار  يدهع  تیالو 
؟ ربمایپ نیشناج  ای  تسا  رترب  ربمایپ  درم ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا رترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکلب  تفگ : درم  نآ 
؟ كرشم ای  تسا  رترب  ناملسم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا رترب  ناملسم  هکلب  تفگ : يو 
. ربمایپ نیشناج  نم  تسا و  ناملسم  نومأم  ربمایپ . فسوی  دوب و  كرشم  رصم  زیزع  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم اریز  راـمگب ، نیمز  ياـههنازخ  رب  ارم  تفگ : هک  یتـقو  دراـمگ ، راـک  هب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  رـصم  زیزع  زا  فسوی  لاـح  نیا  اـب 
تخاس ». روبجم  تمس  نیا  شریذپ  رب  ارم  نومأم  یلو  متسه . هاگآ  رادتناما و 

رایتخا رد  هچنآ  زا  ینعی  : » دومرف متسه ، هاگآ  ظفاح و  نم  هک  یتسرد  هب  رامگب ، نیمز  ياههنیجنگ  رب  ارم  ۀیآ : ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
«. مهاگآ ینابز  ره  هب  منکیم و  يرادهگن  مراد 

نم دیزگرب ، يدـهع  تیالو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  هک  یماگنه  : » دـیوگیم یمازر  دـیز  نب  دـمحم  ( 55 - ) 32308 - 1095
هب درک و  یفخم  شـسابل  نیتسآ  رد  ار  یمـس  هب  هتـشغآ  ِگرزب  ۀنـشد  جراوخ  زا  یکی  ماگنه  نآ  رد  مدوب . مالـسلا  هیلع  ماما  رازگتمدـخ 

يدهع تیالو  لاح  نیا  اب  دنادیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ار  دوخ  هک  يدرم  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : شناتـسود 
ياهدـننکعناق لـیلد  دوـخ  راـک  يارب  رگا  منکیم و  لاؤـس  راـک  نیا  يارب  شلیلد  زا  تـفر و  مهاوـخ  شدزن  تـسا ، هتفریذـپ  ار  توغاـط 

. منکیم هدوسآ  يو  تسد  زا  ار  مدرم  تشادن ،
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: دومرف يو  هب  هاگنآ  داد . هزاجا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ . دورو  ةزاجا  يو  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀـناخ  رد  هب  یجراخ  درم 
. تفگ مهاوخ  خساپ  تشسرپ  هب  ینک - لمع  نآ  هب  هک  طرش - کی  هب 

؟ تسیچ طرش  نیا  دیسرپ : یجراخ  درم 
! ینکفا رود  هب  ینکشب و  يراد  نیتسآ  رد  هچنآ  مداد ، وت  هب  ياهدیدنسپ  هدننکعناق و  خساپ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لیلد تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  سپـس  تسکـش  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  هنـشد  دش . ناریح  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  یجراخ  درم 
؟ یتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  وت  دنتـسه و  رفاک  وت  رظن  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  تسیچ ، توغاط  نیا  ياهراک  هب  تدورو 

؟ یتشاد ياهزیگنا  هچ  راک  نیا  زا 
دوخ نامگ  هب  اهنیا  رگم  شتموکح ؟ لها  رـصم و  زیزع  اـی  دـنرترفاک  وت  دزن  اـهنیا  اـیآ  هک  وگب  نم  هب  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

؟ دندیتسرپیمن دنتخانشیمن و  یگناگی  هب  ار  يادخ  اهنآ  یلو  دنتسین ، تسرپاتکی 
رب ارم  تـفگن : درکن و  تساوـخرد  رفاـک  ِزیزع  زا  دوـب - ربماـیپ  دـنزرف  دـنزرف  ربماـیپ و  دــنزرف  ربماـیپ  هـک  بوـقعی - نـب  فـسوی  رگم  و 
زا يدرم  نم  انامه  تسـشنیمن ؟ اـهنوعرف  هاـگیاج  رد  يو  رگم  متـسه ؟ هاـگآ  رادـتناما و  نم  هک  یتسرد  هب  راـمگب  نیمز  ياـههنیجنگ 

مشخ نم  رب  دیرامشیم و  دنسپان  ار  زیچ  هچ  تشاداو . درک و  روبجم  راک  نیا  هب  ارم  هک  متـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف 
؟ دیریگیم

یتسه »! وگتسار  ربمایپ و  دنزرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  انامه  تسین . وت  رب  یشهوکن  تفگ : یجراخ  درم 
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شریذپ هب  راداو  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم هفرع  نب  دمحم  ( 56 - ) 32309 - 1096
؟ دومن يدهع  تیالو 

! تشاداو اروش  رد  ندش  دراو  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مّدج  هک  يزیچ  نامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : يو  هب  متفر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  : » دیوگیم تلـص  نب  نایر  ( 57 - ) 32310 - 1097

یتفریذپ »! ار  يدهع  تیالو  ایند  رد  دهز ، تلاح  نیا  اب  وت  دنیوگیم : مدرم  هلآ !
ندش هتـشک  ای  يدهعتیالو  شریذپ  هب  روبجم  یتقو  سپ  تسا . هاگآ  راک  نیا  زا  نم  يدونـشوخان  زا  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

هک یماگنه  یلو  دوب  ادـخ  ةداتـسرف  ربمایپ و  فسوی ، دـننادیمن  ایآ  نانآرب ! ياو  مدـیزگرب . ندشهتـشک  رب  ار  يدـهع  تیـالو  مدـیدرگ ،
رادـتناما و نم  هک  یتسرد  هب  رامگب  نیمز  ياههنیجنگ  رب  ارم  تفگ : درک ، راداو  زیزع  ياـههنیجنگ  تیلوئـسم  شریذـپ  هب  ار  وا  ترورض 

؟ متسه هاگآ 
هک طرش  نیا  اب  مدش ؛ راک  نیا  شریذپ  هب  راداو  متفرگ ، رارق  تکاله  ۀناتسآ  رد  هکنآ  زا  سپ  هارکا ، رابجا و  ترورض و  ساسا  رب  نم  و 

کمک تساوـخرد  وا  زا  منکیم و  تیاکـش  دـنوادخ  هب  سپ  منک . تلاـخد  درادـن ، یتیلوئـسم  چـیه  هک  يدرف  ناـسب  اـهنت  تموـکح  رد 
میامنیم ».
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نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  : » دیوگیم يوره  تلصوبا  ( 58 - ) 32311 - 1098

. منادیم رتهتسیاش  دوخ  زا  تفالخ  يارب  ار  وت  مسانشیم و  ار  وت  تدابع  عرو و  دهز و  شناد و  يرترب و 
متـسه و ایند  رـش  زا  تاجن  هب  راودیما  ایند  رد  یتبغریب  دهز و  اب  منکیم و  راختفا  ادخ  تدابع  یگدنب و  هب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. ماهتسب دیما  دنوادخ  دزن  تزع  يدنلبرس و  هب  ایند  رد  ینتورف  اب  مراد و  ار  اهتمینغ  هب  یبایتسد  دیما  ناهانگ  زا  زیهرپ  عرو و  هب 
. میامن تعیب  وت  اب  منک و  بوصنم  تفالخ  هب  ار  وت  منک و  رانک  رب  تفالخ  زا  ار  دوخ  ماهتفرگ  میمصت  نم  هک  یتسرد  هب  تفگ : نومأم 

تماق رب  دنوادخ  هک  ار  یسابل  تسین  زیاج  سپ  تسا ، هداد  رارق  وت  يارب  دنوادخ  تسوت و  قح  تفالخ  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نم يارب  تسین ، وت  نآ  زا  هچنآ  تسین  زیاج  وت  يارب  سپ  تسین  وت  قح  تفالخ  رگا  و  یناشوپب . يرگید  هب  يروآ و  نوریب  هدـناشوپ ، وت 

! یهد رارق 
! يرادن تفالخ  شریذپ  زج  ياهراچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : نومأم 

! درک مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  دوخ  تیاضر  لیم و  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دش دیماان  مالسلا  هیلع  ماما  شریذپ  زا  هکنیا  ات  دریذپب  ار  تفالخ  مالسلا  هیلع  ماما  ات  درک  شالت  زور  دنچ  نومأم 

هفیلخ وت  نم  زا  سپ  ات  شاب  نم  دـهعیلو  سپ  یتسین ، دوخ  اب  نم  ندومن  تعیب  رادتـسود  يریذـپیمن و  ار  تفـالخ  رگا  تفگ : هاـگنآ 
! يوش

نم يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردـپ  زا  مردـپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
نم رب  نیمز  ناگتـشرف  نامـسآ و  ناگتـشرف  دـش و  مهاوخ  هتـشک  هناـمولظم  مس  ۀلیـسو  هب  وـت  زا  شیپ  نم  ًاـنیقی  دوـمرف : هک  درک  تیاور 

. دش مهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  دیشرلا  نوراه  رانک  رد  تبرغ  نیمزرس  رد  تسیرگ و  دنهاوخ 
ندرک و تحاران  رب  تردق  ای  دشکیم  ار  وت  یـسک  هچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : سپـس  تسیرگ . نومأم  سپ 

! ماهدنز نم  هکنیا  اب  دراد ، ار  امش  هب  یمارتحایب 
! میوگیم منک ، یفرعم  ار  دوخ  لتاق  مهاوخب  رگا  هک  نادب  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

تیالو یهاکب و  شیوخ  تیلوئـسم  راب  زا  یهاوخیم  نانخـس  نیا  اب  وت  انامه  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : نومأم 
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! تسایند هب  تبغریب  دهاز و  وا  دنیوگب  مدرم  ات  ینادرگب  دوخ  رس  زا  ار  يدهع 
هـشیپ دهز  ایند  رطاخ  هب  زگره  ماهتفگن و  غورد  زگره  تسا ، هدـیرفآ  ارم  مراگدرورپ  یتقو  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. يراد يدوصقم  هچ  وت  هک  منادیم  نیقی  هب  ماهدرکن و 
؟ مراد يدوصقم  هچ  نم  تفگ : نومأم 

! میوگب ار  شتسار  ات  هدب  ناما  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! یناما رد  وت  تفگ : نومأم 

نیا هکلب  تسا  هدرکن  يریگهرانک  ایند  زا  یسوم  نب  یلع  انامه  دنیوگب : مدرم  هک  تسا  نیا  راک  نیا  زا  وت  فده  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تفریذپ ار  يدهع  تیالو  هنوگچ  تفالخ  عمط  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  دهدیمن . ناشن  شوخ  يور  يو  هب  هک  تسایند 
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دنوادـخ هب  يراد ! دـنیآشوخان  راتفر  نم  اـب  هراومه  یناـما ، رد  نم  دـنزگ  مشخ و  زا  وت  هکنآ  لـیلد  هب  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  نومأـم 

تروص رد  درک و  مهاوخ  روـبجم  نآ  شریذـپ  رب  ار  وـت  اـی  تفریذـپ  یهاوـخ  ار  يدـهعتیالو  دوـخ  لـیم  اـب  اـی  هک  مروـخیم  دـنگوس 
! منزیم ار  تندرگ  نتفریذپن ،

. تسا هدرک  یهن  مزادنا ، تکاله  هب  دوخ  تسد  اب  ار  مدوخ  هکنیا  زا  ارم  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
راک هب  ار  يدـحا  هکنآ  طرـش  هب  مریذـپیم ؛ ار  نآ  نم  هدـب و  ماـجنا  يراد  رظن  رد  هچ  ره  ییوگیم ، هک  تسا  تروص  نیا  هب  راـک  رگا 

. مشاب تموکح  رواشم  رود  زا  میامنن و  ضقن  ار  یتنس  شور و  چیه  منکن و  رانکرب  راک  زا  ار  يدحا  مرامگن و 
دوب ». تحاران  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  درک  بوصنم  يدهع  تیالو  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  تقفاوم  طرش  نیا  اب  نومأم 

- لهـس نب  لضف  نیتسایرلاوذ - مدینـش  هک  مدوب  ناسارخ  رد  رفعج  نب  دمحم  اب  نم  : » دیوگیم هملـس  نب  یـسوم  ( 59 - ) 32312 - 1099
؟ يدید هچ  هک  دیسرپب  نم  زا  مدید ! يروآتفگش  زیچ  یتسار  هب  اتفگش ، : » تفگیم دمآ و  نوریب  زور  کی 

؟ يدید هچ  رگم  دشخب ؛ ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  دنتفگ :
تفـالخ هک  ماهدیـسر  رظن  هجیتـن و  نیا  هب  نم  تفگیم : اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  هک  مدـید  ار  نومأـم - نینمؤـملا - ریما  تـفگ : لـضف 

هک مدرک  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  و  مراذگب ! امش  ندرگ  رب  منک و  زاب  دوخ  ندرگ  زا  مراذگب و  امش  ةدهع  هب  ار  ناناملسم 
دیاهدید نیا  زا  رتشزرایب  ار  یتفالخ  تموکح و  زگره  ایآ  مرادن . ار  نآ  تردق  ناوت و  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگیم :

دنکیم و يراددوخ  نآ  شریذـپ  زا  یـسوم  نب  یلع  دـنکیم و  داهنـشیپ  یـسوم  نب  یلع  هب  دزیرگیم و  نآ  زا  نومأم - نانمؤم - ریما  هک 
دزادنایم »؟ يرانک  هب  ار  نآ 

رد زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  بلاطوبا - نادـناخ  زا  یهورگ  لابند  هب  نومأـم  : » تسا هدـمآ  نویعلا  باـتک  رد  ( 60 - ) 32313 - 1100
يدولج دوب . نانآ  تکرح  لوئـسم  يدولج  هب  فورعم  یـصخش  دـناوخارف . شیوخ  يوس  هب  هنیدـم  زا  ار  نانآ  داتـسرف و  دوب - نانآ  نایم 

نب یلع  رایتخا  رد  یلقتـسم  ۀـناخ  داد و  تنوکـس  ياهناخ  رد  ار  اهنآ  نومأم  نانآ ، ندیـسر  زا  سپ  دروآ . نومأم  دزن  هرـصب  زا  ار  اـهنآ 
ار مدوخ  مهاوخیم  نم  هک  داتسرف  مایپ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  سپس  تشاد . گرزب  ار  وا  درک و  مارتحا  وا  هب  داد و  رارق  مالسلا  هیلع  یـسوم 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  مزادنیب . امش  ندرگ  هب  ار  نآ  منک و  رانک  رب  تفالخ  زا 
هکنیا نخـس و  نیا  زا  مهدیم  هانپ  ادـخ  هب  ار  وت  نانمؤم ! ریما  يا  : » تفگ نومأـم  هب  درمـش و  دنـسپان  ار  رما  نیا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

. دونشب ار  نآ  یسک 
نم زا  سپ  ار  يدهعتیالو  دیاب  راچان  يدز ، زابرس  نم  داهنـشیپ  شریذپ  زا  هک  نونکا  داتـسرف : مایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رگید  راب  نومأم 

. يریذپب
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 597 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  سپـس  درک . يراددوخ  تدـش  هب  زین  يدـهعتیالو  شریذـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
نم تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دنتـشاد ، روضح  نیتسایرلاوذ - لهـس - نب  لضف  نومأم و  مالـسلا و  هیلع  ماما  اـهنت  هک  یـصوصخ  سلجم 

! مزادنیب امش  ندرگ  هب  منک و  زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  تیلوئسم  نیا  مراپسب و  وت  هب  ار  ناناملسم  تفالخ  ماهتفرگ  میمصت 
! مرادن ار  راک  نیا  تردق  ناوت و  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  دومرف : نومأم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

! منیزگیمرب دوخ  دهعیلو  ناونع  هب  ار  وت  نم  سپ  تفگ : نومأم 
! نانمؤم ریما  يا  نک ، وفع  راک  نیا  زا  ار  نم  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

يرفن شـش  ياروش  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  باطخ  نب  رمع  داد : همادا  تفگ و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يزیمآدـیدهت  نخـس  نومأم 
. دننزب ار  شندرگ  درک  تفلاخم  اهنآ  اب  سک  ره  هک  درک  طرش  دوب و  اهنآ  زا  یکی  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  وت  ّدج  هک  داد  رارق 

. مباییمن نآ  زا  يزیرگ  هار  نم  هک  ارچ  يرادن ؛ ياهراچ  مهاوخیم ، وت  زا  نم  هچنآ  شریذپ  زجب  زین  وت 
هن مرادزاب و  هن  مهد و  روتسد  هن  نم  هک  طرش  نیا  هب  مریذپیم  ار  وت  يدهع  تیالو  تساوخرد  نم  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

. مهد رییغت  تسا ، لوادتم  موسرم و  هچنآ  هن  منک و  رانک  رب  راک  زا  هن  مرامگ و  راک  هب  هن  منک و  تواضق  هن  مهد و  يوتف 
تفریذپ ». مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  اهنیا  همه  نومأم 

رطاخ تیاضر  دوخ و  رایتخا  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنگوس ! ادخ  هب  : » دـیوگیم يوره  حـلاص  نب  مالـسلادبع  ( 61 - ) 32314 - 1101
دومن ». ترفاسم  ورم  هب  سراف  هرصب و  هار  زا  دندرب و  هفوک  هب  هارکا  اب  ار  يو  قیقحت  هب  دشن و  رما  نیا  دراو 

. درک لاؤس  یتموکح  ياهراک  نتفریذپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  : » دیوگیم رامع  نب  قاحسا  ( 62 - ) 32315 - 1102
؟ دیوشیم دراو  نانآ  ياهراک  رد  امش  ای  دنوشیم  دراو  امش  ياهراک  رد  نانآ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! دنوشیم دراو  ام  ياهراک  رد  نانآ  هکلب  تفگ : درم  نآ 
درادن »! لاکشا  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رد هک  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیعـس  نب  دمحم  هک  تسا  هدمآ  بوشآرهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 63 - ) 32316 - 1103
نب دـمحم  هب  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـسیونب . یلامـس  نب  دـمحم  هب  ياهماـن  يو  يوس  زا  تاـیلام  تخادرپ  ریخأـت  دروم 

دنوادخ تسخن  سپ  دنک ، مارکا  ار  ام  نارادتسود  زا  یکی  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  وگب : یلامس 
، دنک یکین  ام  ۀعیـش  هب  سک  ره  تسا و  هداد  رارق  دنوادخ  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک ، تناها  يو  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  مارکا  ار 

لوسر هب  قیقحت  هب  دـنک  یکین  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  سک  ره  و  تسا . هدرک  ناسحا  یکین و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  قیقحت  هب 
یلاعت دـنوادخ  هب  ًاـنیقی  سپ  دـنک ، یکین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  ناـسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

. دوب دهاوخ  ام  اب  یلعا  عیفر  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دنک ، یکین  یلاعت  دنوادخ  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  ناسحا 
هب ار  وت  تفگ : وا  مدرک . وگزاب  يو  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نانخـس  متفر و  یلامـس  نب  دمحم  دزن  دیوگیم : دیعـس  نب  دـمحم 

؟ يدینش قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  ایآ  دنگوس ! ادخ 
! يرآ متفگ :

؟ تسا راکهدب  تایلام  ردقچ  دیعس  نب  دمحم  مالغ ! يا  تفگ : دوخ  مالغ  هب  سپس  نیشنب ! تفگ : وا 
! مهرد رازه  تصش  تفگ : مالغ 

زا سپ  دیشخب . نم  هب  ماجل  نیز و  اب  يرطاق  زینک و  کی  رز و  هسیک  کی  هاگنآ  نک ! كاپ  ناوید  زا  ار  شمان  تفگ : یلامس  نب  دمحم 
وگزاب ار  ارجام  وت  دمحم ، وبا  يا  دومرف : درک و  مسبت  داتفا ، نم  هب  شمشچ  یتقو  مالسلا  هیلع  ماما  متفر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نآ 
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؟ منک فیرعت  وت  يارب  نم  ای  ینکیم 
هک درک ، وگزاب  نانچنآ  ار  ارجام  دنگوس ! ادـخ  هب  تسا ! رتابیز  دـینک ، وگزاب  امـش  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

تسا ». هدوب  نم  هارمه  ایوگ 
 599 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نادنمتردق ». هاگرد  هب  نتفر  و  دنایوریم ...  ییورود  لد  رد  دنکیم و  دساف  ار  بلق  زیچ  راهچ  : » تشذگ يزورم  ثیدح  رد 
یتموکح ياهراک  زا  هک  درک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابج  لها  زا  یـصخش  هک  تشذگ  هعامـس  ثیدح  رد  « 1»

بسک هار  رد  هک  یناهانگ  ات  دهدیم  ماجنا  جح  دنکیم و  یکین  شناشیوخ  هب  دهدیم و  هقدص  اهنآ  زا  تسا و  هدروآ  تسد  هب  یلاوما 
. درب دهاوخ  نیب  زا  ار  ناهانگ  اهیکین  ًاعطق  دیوگیم : دوش و  هدیزرمآ  ةدش  بکترم  دمآرد 

«2 .« » دناشوپیم ار  هانگ  یکین  هکلب  دناشوپیمن  ار  هانگ  هانگ ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دراد ار  اهنآ  هب  دورو  قح  یسک  ایآ  : » هک دش  لاؤس  یتموکح  ياهراک  ةرابرد  رامع  ثیدح  رد  و 

.« دشاب هتشادن  ياهراچ  چیه  دشاب و  هتشادن  یندیـشون  اذغ و  دشاب و  هتـشادن  زیچ  چیه  رب  تردق  هکنآ  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
«3»

يوش نآ  دراو  يزیرنوخ  گنج و  نودب  یتسناوت  يدرک و  تکرح  رظن  دروم  لحم  يوس  هب  هک  یماگنه  : » تشذگ قرتسم  ثیدـح  رد  و 
: متفگ ناسرب . شناقحتسم  هب  ار  نآ  سمخ  يروآ ، تسد  هب  یلاوما  و 

 ... درک مهاوخ  تعاطا  لد  ناج و  اب 
وت هک  نونکا  اما  میدـیگنجیم ، هدـیقع  رد  فالتخا  لیلد  هب  دـندمآیم  رتشیپ  هک  یناسک  اب  ام  دـنتفگ : دـندمآ و  نم  يوس  هب  اـجنآ  لـها 

«4 .« » نک هرادا  ار  نآ  ینادیم  حالص  هک  هنوگنآ  وش و  رهش  دراو  میرادن . هدیقع  رد  یفالتخا  مه  اب  ام  ياهدمآ 
هار نیا  زا  متـشاد و  لاغتـشا  یـصاوغ  راـک  هب  نیرحب  رد  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  يو  : » هک تشذـگ  دـیزی  نب  رمع  ثیدـح  رد  و 

«5 .« » ماهدروآ امش  دزن  ار  نآ  سمخ  مدروآ و  تسد  هب  مهرد  رازه  دصراهچ 
تـسد هب  اپراهچ  هدرب و  يدادعت  رانید و  رازه  دصتفه  هار  نیا  زا  دش و  نیرحب  مکاح  يدسا  ابلع  : » هک تسا  هدمآ  ریـصبوبا  ثیدح  رد  و 
نیرحب تموکح  هب  هیما  ینب  يوس  زا  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دروآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  ار  اـهنآ  ۀـمه  هاـگنآ  دروآ .

يارب ار  اهنیا  زا  يزیچ  دنوادخ  هک  منادیم  ماهدروآ و  امـش  دزن  ار  اهنآ  ۀمه  هک  مدروآ  تسد  هب  غلبم  نالف  هار  نیا  زا  مدش و  بوصنم 
6 تسامش ». هب  قلعتم  اهنآ  ۀمه  تسا و  هدادن  رارق  هیما  ینب 

______________________________

ثیدح 13. رفاسم ، زامن  ياهباب  باب 13  (. 1)
ثیدح 12. بحتسم ، یلام  قوقح  ياهباب  باب 30  (. 2)

ثیدح 1. سمخ ، ضرف  ياهباب  باب 11  (. 3)
ثیدح 13. سمخ ، ضرف  ياهباب  باب 12  (. 4)

ثیدح 18 و 19. سمخ ، ناقحتسم  ياهباب  باب 7  5 و 6 . ( 5)
 601 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، ترشاعم ياهباب  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  رگنب و  ار  هیقت  ياهباب  زا  باب 1 و 3 و 9  سفن و  اب  هزرابم  ياـهباب  زا  باب 26  ثیداحا  و 
. دنکیم تلالد  ام  فده  زا  یشخب  رب  هک  تسا  یبلاطم  باب 87 و 89 و 90 و 91 و 92  دننام 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  زین  لوقعلا  فحت  ثیدح  رد  و 
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زا هک  تسا  یلاوما  اهنآ  زا  یشخب  تسا ؛ يرایسب  ياههنوگ  مارح ، تحس و  : » تشذگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  ثیدح  رد  و  « 1»
«2 .« » دیآیم تسد  هب  رگمتس  نامکاح  ياهراک 

هاـگرد هب  نتفر  دروآیم : یلدگنـس  زیچ  هـس  : » تشذـگ مالـسلا  هـیلع  یلع  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياهشرافـس  ثیدـح  رد  و 
«3 .« » نادنمتردق

«4 . » رگنب ار  اوران  اور و  بسک  ياهباب  زا  باب 39  ثیداحا  و 
اهنیا نایم  رد  ارم  تیعقوم  وت  مدرگ ! تیادـف  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يو  : » هک دـمآ  دـهاوخ  دـیزم  نب  لـضفم  ثیدـح  رد  و 

: دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  اریز  نک ؛ یکین  تناردارب  هب  نآ  اب  ریگب و  رظن  رد  يدروآ ، تسد  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ینادیم .
«5 .« » دربیم نایم  زا  ار  ناهانگ  اهیکین  ًانیقی 

شمدرم شنارازگراک و  شدوخ ، يارب  مکاح  ۀتسیاش  لمع  باب 41 

دراو یـشاجن  نب  هللادبع  نارای  زا  یکی  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم یلفون  نامیلـس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 32317 - 1104
. دناوخ ار  نآ  دوشگ و  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک ، مالسلا  هیلع  ماما  میدقت  ار  يو  همان  مالس ، زا  سپ  دش و 

رورـس و رگا  سپ  ماهدـش . راتفرگ  زاوها  ینارمکح  هب  نم  دوب : هدـمآ  نآ  ۀـمادا  رد  دوب و  هدـش  عورـش  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » اب هماـن 
ارم هک  موش  ییامنهار  ییاهراک  هب  نآ  ۀلیسو  هب  هک  دنهد  هئارا  ییوگلا  ای  دننک  صخشم  نم  يارب  يزرم  ّدح و  دننادیم ، حالـص  میالوم 
هب دننک و  نایب  هصالخ  روط  هب  دننادیم  نم  تحلـصم  هب  ار  ناشماجنا  هک  ییاهراک  دوخ  ۀـمان  رد  دـنادرگ و  کیدزن  شربمایپ  ادـخ و  هب 

دامتعا و هک  هب  مبای و  شمارآ  موش و  سنوم  یـسک  هچ  اب  منک و  فرـصم  ییاههار  هچ  رد  مریگب و  تاکز  یناسک  هچ  زا  هک  دنیوگب  نم 
رب ادخ  تجح  امش  اریز  دشخب ؛ تاجن  ارم  امش  ییامنهار  اب  دنوادخ  هک  تسا  دیما  مراذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  میاهزار  مشاب و  هتشاد  رواب 

! داب مادتسم  امش  رب  دنوادخ  ياهتمعن  یتسه . شیاهرهش  رد  دنوادخ  نیما  شقلخ و 
______________________________

(. 31799  ) ثیدح 16 اوران ، اور و  بسک  ياهباب  باب 1   186 / 22 (. 1)
(. 31851  ) ثیدح 2 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 10   211 / 22 (. 2)
(. 32008  ) ثیدح 2 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  باب 22   253 / 22 (. 3)

.327 / 22 (. 4)
(. 32365  ) ثیدح 33 اوران ، اور و  بسک  ياهباب  باب 42   420 / 22 (. 5)

 603 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: داد خساپ  هنوگنیا  یشاجن  ۀمان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : نامیلس  نب  هللادبع 

ار وت  شیوخ  تبقارم  اـب  دـنک و  فطل  وت  هب  شیوخ  تنم  هب  دریگرب و  رد  شایکین  هب  ار  وـت  دـنوادخ  ناـبرهم . ةدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
. تسا نآ  رادهدهع  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ؛ ظفح 

هاگآ يدوب ، هدرک  لاؤس  يدوب و  هتفگ  هچنآ  ۀـمه  هب  مدـناوخ و  ار  نآ  دـناسر . متـسد  هب  ار  تاهمان  وت  ةداتـسرف  قیقحت  هب  سپ  دـعب ، اما 
تفگ مهاوخ  وت  هب  هللاءاشنا  و  تحاران . مه  درک و  نامداش  مه  ارم  بلطم  نیا  ياهدش . زاوها  ینارمکح  راتفرگ  هک  ياهدرک  نامگ  مدش .

. مدش نامداش  نآ  زیچ  هچ  زا  درک و  تحاران  ارم  نآ  زیچ  هچ  هک 
دمحم لآ  زا  ناسرت  ناشیرپ  دایرف  هب  وت  ۀلیـسو  هب  دـنوادخ  تسا  دـیما  متفگ  دوخ  اب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  وت  ینارمکح  زا  نم  یناـمداش 

هب دـنک و  دـنمورین  ار  ناشناوتان  دـناشوپب و  ار  نانآ  زا  ياهنهرب  دـشخب و  تزع  ناـنآ  لـیلذ  هب  وت  ۀلیـسو  هب  دـسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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. دناشنورف نانآ  هب  تبسن  ار  نافلاخم  مشخ  شتآ  وت  ۀلیسو 
زا یکی  دروـم  رد  هک  تسا  نیا  مکاـنمیب  وـت  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتمک  اـنامه  تخاـس ، تحاراـن  عوـضوم  نیا  زا  ارم  هـک  يزیچ  نآ  و 

روط هب  ار  تیاهشـسرپ  ۀـمه  نم  سپ  ینکن . ساـسحا  ار  تشهب  يوب  زگره  سپ  يزیرب ] ار  شیوربآ  و   ] ینک ییوگدـب  اـم  نارادتـسود 
نآ تارطخ  اهنایز و  زا  هللاءاشنا  هک  مراودیما  یهنن ، رتارف  ماگ  نآ  زا  يدنب و  راک  هب  ار  نآ  رگا  هک  ياهنوگ  هب  میوگیم ؛ خساپ  هصالخ 

. يرب رد  هب  ملاس  ناج 
ربخ نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شناردپ  زا  مردـپ  هللادـبع ، يا  ( 2 - ) 32318 - 1105

وا زا  ار  شلقع  دـنوادخ  دزادرپن ، وا  يارب  صلاخ  ضحم و  یهاوخریخ  هب  وا  یلو  دـنک  تروشم  شنمؤم  ردارب  اب  سک  ره  دومرف : هک  داد 
و تفای . یهاوخ  تاجن  یکانمیب  هچنآ  زا  يدـنب ، راـک  هب  ار  نآ  رگا  هک  منکیم  نـالعا  وت  هب  ار  مرظن  يدوز  هب  نم  هک  نادـب  و  دریگیم .

ترـشاعم یگدزباتـش و  زا  يرود  مدرم و  اب  ینابرهم  ادخ و  يایلوا  هب  رازآ  زا  يراددوخ  اهنوخ و  ظفح  راک ، نیا  رد  وت  تاجن  هک  نادب 
شناگداتـسرف هفیلخ و  اب  ارادـم  روز و  رابجا و  نودـب  يریگتخـس  تدـش و  یناوتان و  فعـض و  زا  یلاخ  یمرن  اب  هارمه  کین  دروخرب  و 

. تسا
. هللاءاشنا هد - ناماس  ار  ناشياهراک  رادرب و  ار  ناشنایم  رد  دوجوم  ياهفاکش  تلادع ، قح و  ربارب  رد  مدرم  ندرک  میلست  اب  و 

رد ار  وت  دنوادخ  يزور  بش و  چیه  رد  دنوش و  کیدزن  وت  هب  نانآ  زا  یکی  دیابن  هجو  چیه  هب  سپ  نانیچنخس ، نایوگدب و  زا  زیهرپب  و 
دردیم ار  تاهدرپ  دریگیم و  مشخ  وت  رب  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  يریذـپب  ار  ياهیدـف  ای  شزوپ  ناـنآ  زا  هک  دـنکن  هدـهاشم  یلاـح 

. شاب رذح  رب  زاوها  زوخ  گنرین  زا  و  دنکیم ] شاف  ار  تیاهزار  ]
بلق رد  زگره  نامیا  : » دومرف هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مردپ  انامه  ( 3 - ) 32319 - 1106

. دنامیمن تباث  یناتسزوخ  يدوهی و 
اب قفاوم  رادـتناما و  انیب ، هدومزآ ، ناسنا  وا  سپ  يربیم ، هانپ  وا  هب  تیاهراک  رد  یباییم و  شمارآ  يریگیم و  سنا  وا  هب  هک  یـسک  اـما 
يو هب  ار  تیاـهراک  يدرک ، هدـهاشم  يدـشر  ناـنآ  رد  رگا  سپ  اـمزایب . ار  هورگ  ود  ره  نک و  ادـج  ار  مدرم  ةدوت  و  تسا . تنید  رد  وت 

هکنآ رگم  یهد  تعلخ  یسابل  ای  یشخبب  یبکرم  ای  مهرد  ياهدننکحازم  ای  کقلد  ای  رعاش  هب  ادخ  هار  ریغ  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  و  راپـسب .
ياهورین ناناسرهمان ، نایهاپـس ، ناگدنیامن ، ناهدنامرف ، هب  دیاب  وت  ياهتعلخ  اهشـشخبب و  اههزیاج ، یـشخبب . ادخ  هار  رد  ار  نآ  هباشم 

. دشاب یتایلام  نارومام  یماظتنا و 
 605 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب هیدـه  هزیاج و  زامن و  ِكاشوپ  یندیـشون و  جـح و  هقدـص و  يدرمناوج و  يراگتـسر و  کین و  ياهراک  رد  یهاوخیم  هک  ار  یلاوما 
هتخودـنا ار  هرقن  الط و  هک  شوکب  هللادـبع ، يا  دـشاب . وت  ياهدـمآرد  نیرتكاپ  زا  دـیاب  ینک ، هنیزه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و 

رد ار  اهنآ  دنزاسیم و  جنگ  هرقن  الط و  اب  هک  یناسک  انامه  دوب : یهاوخ  هیآ  نیا  قیداصم  زا  هک  ینکن  لیدبت  جـنگ  هب  ار  اهنآ  ینکن و 
. هد تراشب  یکاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  سپ  دننکیمن ، قافنا  ادخ  هار 

كرابت و راگدرورپ - مشخ  نآ  اـب  هک  رامـشن  کـچوک  ینکیم ، دراو  یلاـخ  ياهمکـش  رد  هک  ار  ییاذـغ  ةدـنامیقاب  ینیریـش و  چـیه  و 
یناشنیمورف ». ار  یلاعت -

درکیم تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مردپ  زا  نم  هک  نادب  و  ( 4 - ) 32320 - 1107
اب ار  بش  هک  یـسک  درواین  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  دومرف : شناراـی  هب  يزور  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يو  : » هک

. دشاب هنسرگ  شاهیاسمه  دنک و  يرپس  ریس  مکش 
! میدش كاله  ام  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  میتفگ :
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ۀلیـسو هب  هک  دیهدب ] اهنآ  هب   ] ناتهنهک ياهسابل  یفاضا و  يزور  امرخ و  زا  ناتياذغ و  ةدنامیقاب  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هاـگنآ داد . مهاوخ  ربخ  وت  هب  ناـعبات  ناگتـشذگ و  دزن  نآ  ياهتفارـش  یتسپ  اـیند و  یتسپ  زا  دـیناشنیمورف و  ار  راـگدرورپ  مشخ  نآ 

همادا ار  دوخ  نخـس  هنوگنیا  درک و  نایب  ار  ترـضح  نآ  يوس  زا  ایند  نتفگ  قالط  ایند و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـهز  ناتـساد 
سپ مدرک . وگزاب  وت  يارب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدش - قیدصت  يوگتـسار  زا  ار  ترخآ  ایند و  مراکم  ۀمه  قیقحت ، هب  و  داد :

مراودیما دشاب ، اهایرد  ياهجوم  اههوک و  نزومه  تناهانگ  يدـنب و  راک  هب  ماهمان  نیا  رد  ار  دوخ  هب  تبـسن  نم  ياهیهاوخریخ  وت  رگا 
. نمؤم ندناسرت  زا  زیهرپب  هللا ، دبع  يا  درذگب . وت  زا  شیوخ  تردق  اب  دنوادخ  هک 

تیاور نم  يارب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  مالـسلا - امهیلع  یلع  نب  دمحم  مردپ - اریز  ( 5 - ) 32321 - 1108
[ تسین ادخ  هانپ  زج  یهانپ   ] تسین وا  ۀـیاس  زج  ياهیاس  هک  يزور  رد  دـنوادخ  دـناسرتب ، ار  ینمؤم  دوخ  هاگن  اب  سک  ره  دومرف : هک  درک 
. دیامن شهاگیاج  دراو  ار  يو  ات  درک  دهاوخ  روشحم  ياهچروم  تروص  هب  ار  وا  ياضعا  ۀمه  ندب و  تشوگ و  دناسرت و  دهاوخ  ار  يو 

نم يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  مردـپ  و  ( 6 - ) 32322 - 1109
تـسین وا  هیاـس  زج  ياهیاـس  هک  يزور  رد  دـنوادخ  دـسرب ، ینادرگرـس  نیگهودـنا و  نمؤـم  داـیرف  هب  سک  ره  دوـمرف : هک  درک  تیاور 
هاگیاج يدـب  زا  ار  وا  دـشخبیم و  شمارآ  تینما و  ار  وا  زور ، نیرتكانـسرت  رد  دـسریم و  وا  داـیرف  هب  تسین ] وا  هاـنپ  زج  یهاـگهانپ  ]

زا یکی  هک  دزاـسیم  هدروآرب  ار  يو  زا  يداـیز  ياـهزاین  دـنوادخ  دزاـس ، هدروآرب  ار  شنمؤم  ردارب  زا  يزاـین  سک  ره  دـنکیم و  نمیا 
ات دناشوپیم و  یتشهب  ریرح  قربتـسا و  سدنـس و  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـناشوپب ، یگنهرب  زا  ار  شنمؤم  ردارب  سک  ره  و  تسا . تشهباهنآ 

. دوریم ورف  دنوادخ  يدونشخ  ناوضر و  رد  هراومه  هدنناشوپ  تسا ، هدش  هدیشوپ  درف  نآ  ندب  رب  سابل  نآ  زا  یخن  هک  یتقو 
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یگنـشت زا  ار  شردارب  سک  ره  دـناروخیم و  یتشهب  ةزیکاپ  ياهاذـغ  زا  وا  هب  دـنوادخ  دـهد ، اذـغ  یگنـسرگ  زا  ار  شردارب  سک  ره  و 
دنوادخ دنک ، یتمدخ  شردارب  هب  سک  ره  و  دنکیم . باریـس  دناشونیم و  وا  هب  بان ] بارـش  موتخم /[  قیحر  زا  دنوادخ  دـنک ، باریس 

شود هب  ار  شنمؤم  ردارب  هدایپ  سک  ره  و  دهدیم . تنوکـس  ار  وا  شکاپ  يایلوا  اب  درامگیم و  يو  يرازگتمدخ  هب  ار  هنادواج  نامالغ 
سک ره  دنکیم و  راختفا  يو  هب  برقم  ناگتـشرف  دزن  تمایق  زور  رد  دنکیم و  راوس  یتشهب  ياههقان  زا  ياهقان  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـشک ،

جاودزا هب  ار  نیعلا  روح  دنوادخ  دبای ، شمارآ  نآ  اب  دنادرگ و  يوق  ار  شیوزاب  دریگ و  سنا  نآ  هب  هک  دـهد  يرـسمه  شنمؤم  ردارب  هب 
سونأم يو  اب  زین  ار  نانآ  دنکیم و  سونأم  ار  وا  دهاوخب ، هک  شناردارب  شربمایپ و  نادناخ  زا  نیقیدـص  زا  سک  ره  اب  دروآیم و  رد  وا 

ندـیزغل ماگنه  طارـص - زا  نتـشذگ  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، يرای  يرگمتـس  مکاح  لباقم  رد  ار  شنمؤم  ردارب  سک  ره  و  دـنادرگیم .
دوشیم و هتشون  ادخ  ناگدننکرادید  زا  دنک ، رادید  وا - هب  زاین  نودب  يو - ۀناخ  رد  شردارب  اب  سک  ره  و  دنکیم . يرای  نآ - رب  اهماگ 

. دیامن مارکا  ار  شاهدننکرادید  هک  تسا  هتسیاش  دنوادخ  رب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مردـپ  هللادـبع ! يا  ( 7 - ) 32323 - 1110

. تسین نمؤم  درواین ، نامیا  شبلق  اب  دروایب و  نامیا  شنابز  اب  هک  یسک  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : شنارای  هب  يزور  هلآ  هیلع و 
ار شیاـهشزغل  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، ییوجیپ  ار  ینمؤم  هاـنگ  سک  ره  هک  ارچ  دـینکن ؛ وجتـسج  ار  ناـنمؤم  ياـهشزغل  سپ 

. دنادرگیم اوسر  ار  وا  شاهناخ  جنک  رد  دنکیم و  وجتسج 
رارق ار  نامیپ  نیا  نمؤم  يارب  دـنوادخ  دومرف : هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ  زا  مردـپ  و  ( 8 - ) 32324 - 1111

ره هکنیا  يارب  شدوخ ؛ ییاوسر  هب  رگم  دـباین  افـش  شاهنیک  دوـشن و  هتفرگ  ماـقتنا  شنمـشد  زا  ددرگن و  قیدـصت  شراـتفگ  رد  هک  داد 
. تسا ینالوط  شیاسآ  اب  هارمه  هاتوک  یتدم  رد  نیا  و  دراد . ماجل  شناهد  رب  ینمؤم 

ینمـشد و يور  زا  ار  شنخـس  هک  وا  دـننامه  تسا  ینموم  دروم  رد  اـهنآ  نیرتناـسآ  تفرگ . ناـمیپ  ییاـهزیچ  رب  نمؤـم  زا  دـنوادخ  و 
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ییوـجیپ ار  شیاـهشزغل  دـیامنیم و  بـیقعت  ار  وا  هـک  مکاـح  دـنکیم و  فرحنم  هارمگ و  ار  وا  ناطیــش  دـنکیم و  وگزاـب  تداـسح 
يارب ار  شمیرح  ندرمـش  حابم  دـنادیم و  دوخ  نییآ  ار  نمؤم  نوخ  نتخیر  دراد - نامیا  يو  هب  وا  هک  يدـنوادخ - هب  رفاک  دـیامنیم و 

؟ تشاد دهاوخ  يدوس  هچ  ایند  نیا  رد  نمؤم  ياقب  درامشیم . تمینغ  دوخ 
هک دنکیم ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مردپ  و  هللادبع ! يا  ( 9 - ) 32324 - 1112

ار میاهمان  زا  یمان  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  دنوادخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  دومرف :
. دیآیم نم  اب  گنج  هب  دنک ، ریقحت  ار  ینمؤم  سک  ره  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  نمؤم  سپ  مدیمان  نمؤم  ار  وا  مدرک و  ادج  نمؤم  يارب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  مردـپ  و  هللادـبع ! يا  ( 10 - ) 32325 - 1113

: دومرف زور  کی  هک  دنکیم  تیاور 
شیوخ ّیلو  يرای  زا  تسد  دـنوادخ  تسوکین ، شنطاب  رگا  سپ  يرگنب ؛ ار  شنطاب  هکنیا  ات  نکن  لادـج  هرظاـنم و  یـسک  اـب  یلع ! يا 

. تسا یفاک  يو  يارب  شناهانگ  قیقحت  هب  سپ  تسا ، تسپ  شنطاب  رگا  درادیمنرب و 
. تسناوت یهاوخن  تسا ، هدروآ  وا  رس  رب  ناهانگ  هک  دشاب  ییالب  زا  رتگرزب  هک  ینک  يراک  وا  اب  یشوکب  رگا 
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درک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مردپ  هللا و  دبع  يا  ( 11 - ) 32326 - 1114
نانآ دراپـسب . رطاـخ  هب  ار  نآ  يو ، ندومن  اوسر  ةزیگنا  هب  دونـشب و  ياهملک  شردارب  زا  یـصخش  هک  تسا  نیا  رفک  نیرتمک  دومرف : هک 

. دنرادن ياهرهب 
سک ره  دوـمرف : هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مـهیلع  شناردـپ  زا  مردـپ  و  هللادـبع ! يا  ( 12 - ) 32327 - 1115

دـنادرگ و تشز  ار  وا  ةرهچ  هار  نیا  زا  تسا و  هدینـش  شیاـهشوگ  اـب  هدـید و  شنامـشچ  اـب  هک  دـنک  وگزاـب  ار  يزیچ  ینموم  ةراـبرد 
راکـشآ نانمؤم  نایم  رد  اهیتشز  دنراد  تسود  هک  یناسک  ًاعطق  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  يو  دنک ، ناریو  ار  شتیـصخش 

. تسا یکاندرد  باذع  ناشيارب  ددرگ ،
هب سک  ره  دوـمرف : هک  درک  تیاور  میارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مـهیلع  شناـکاین  زا  مردـپ  و  هللادـبع ! يا  ( 13 - ) 32328 - 1116

كـاله شهاـنگ  هـب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، لـقن  يو  زا  ار  ینخـس  وا  زا  ییوـجبیع  شنمؤـم و  ردارب  تیـصخش  ندـیبوک  مـه  رد  ةزیگنا 
. تفای دهاوخن  يزیرگ  هار  نآ  زا  زگره  دبای و  یتاجن  هار  ۀتفگ  هچنآ  زا  ات  دنادرگیم 

لاحـشوخ ار  تیب  لها  سک  ره  تسا و  هدرک  نامداش  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیقحت  هب  دنک ، لاحـشوخ  ار  شنمؤم  ردارب  سک  ره  و 
ار ادـخ  دـنک ، لاحـشوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سک  ره  تسا و  هدرک  رورـسم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک ،

. دیامن دوخ  تشهب  دراو  ار  وا  هک  دراد  قح  دنوادخ  رب  سپ  دنک ، لاحشوخ  ار  ادخ  سک  ره  تسا و  هدرک  نامداش 
گنچ ادخ  نامسیر  هب  سک  ره  اریز  منکیم ؛ شرافس  وا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  شتعاطا و  ندیزگرب  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  نم  سپس 

هب هدن . حیجرت  ادخ  تساوخ  يدونشخ و  رب  ار  يدحا  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  تسا . هدش  تیاده  میقتسم  طارـص  هب  قیقحت  هب  دنز ،
هب ناگدنب  هک  نادب  و  درادیمن . گرزب  دریذـپیمن و  شناگدـنب  زا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  شناگدـنب  هب  ادـخ  شرافـس  نیا  قیقحت ،

تـسد يزیچ  هب  ایند  زا  هک  یتسناوت  رگا  سپ  تسا . تیب  لها  ام  شرافـس  نآ  هک  یتسرد  هب  دناهدشن . راذـگاو  يوقت  زا  رتگرزب  يزیچ 
. نک نینچ  سپ  دوش ، لاؤس  وت  زا  نآ  ةرابرد  ادرف  هک  یباین 

هک ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : تسیرگن و  نآ  رد  دیسر ، یشاجن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ۀمان  هک  یتقو  دیوگیم : نامیلـس  نب  هللا  دبع 
. دباییم تاجن  هک  نآ  رگم  دنکیمن  لمع  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ  هب  يدحا  سپ  تفگ . تسار  میالوم  تسین ! وا  زج  يدوبعم 

درکیم ». لمع  همان  نیا  هب  هراومه  شیوخ  یناگدنز  لوط  رد  هللادبع 
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زا یکی  رد  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  : » تسا هدـمآ  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 14 - ) 32329 - 1117

. دننک يوریپ  يو  زا  داد  روتسد  نانآ  هب  درک و  بوصنم  یهورگ  یهدنامرف  هب  ار  راصنا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اههیرس 
نم زا  هک  دادن  روتـسد  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگم  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  نانآ  زا  هورگ  ةدـنامرف  اهزور  زا  یکی  رد 

؟ دینک يوریپ 
! يرآ دنتفگ : نانآ 

اهمزیه یتقو  دینزب ! شتآ  ار  اهمزیه  تفگ : هدنامرف  هاگنآ  دندرک . عمج  مزیه  نانآ  دینک ! عمج  مزیه  يرادـقم  نم  يارب  تفگ : هدـنامرف 
: دنتفگ دنتفرگ و  ار  نانآ  ولج  رگید  یخرب  یلو  دنوش  شتآ  دراو  دنتفرگ  میمصت  یخرب  دیوش ! شتآ  دراو  تفگ : نانآ  هب  دندز  شتآ  ار 

تسشنورف شتآ  ياههلعش  ات  دندوب  ریگرد  مه  اب  نانآ  تروص  نیمه  هب  میتخیرگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوس  هب  شتآ  زا  ام 
لخاد رگا  دومرف : دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  ارجاـم  نیا  یتقو  دومن . شکورف  زین  هدـنامرف  مشخ  شتآ  رگید  يوس  زا  و 

تسا ». کین  راک  رد  تعاطا ، انامه  دندمآیمن . نوریب  نآ  زا  تمایق  زور  ات  دندوب ، هدش  شتآ 
لـمعلا و روتـسد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  : » تـسا هدـمآ  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 15 - ) 32330 - 1118

تیاور يو  زا  اـم  یلو  تسا  مالـسلا  هـیلع  یلع  نانخـس  زا  نآ  مـنکیم  ناـمگ  دـیوگیم : نآ  رگـشرازگ  تـسا . هدرک  ناـیب  ياهماندـهع 
ياهمانشرافـس لمعلا و  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدناسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  دنـس  هک  میاهدرک 

: تسا هدمآ  نآ  رد  یبلاطم  نایب  زا  سپ  هک  دومرف  رداص 
ار  شدوخ  سفن  ریما  ۀبساحم  بوجو 

نآ يوس  هب  هک  ار  یتیعـضو  رگنب  یتـشاد و  رارق  نآ  رد  هک  ار  یتـیعقوم  روآ  داـی  هب  یتـسه ! يرگید  راـیتخا  رد  دوخ  هک  ییاورناـمرف  يا 
يارب یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  هد و  رارق  هدـنیآ  يامنهار  ار  هتـشذگ  تسا و  یگـشیمه  هک  نادـب  دوخ  يارب  ار  يزیچ  يوشیم . لوحتم 

دزن ار  شماقم  ناسنا  لامعا  دننامه  زیچ  چیه  نک . تقد  تسوت ، نایز  دوس و  هب  هچنآ  تخانـش  تناکیدزن و  راک  رد  نک و  زاغآ  شیوخ 
دوخ هب  طوبرم  ياهراک  رد  دنکیمن و  ییامنهار  مدرم  دزن  شـشزرا  هب  ار  يو  شراثآ  دننامه  زیچ  چیه  دهدیمن و  ناشن  يو  هب  دنوادخ 

ار وت  هک  نک ، تدابع  ار  يادخ  ینتورف  اب  سرتب و  ادخ  زا  تسا ، هداهن  تاهدهع  رب  هچنآ  ةرابرد  نک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  تنورد  رد  و 
هک یماـقم  هب  ندیـسر  هب  میمـصت  تیبوـبر ، ياـهیگژیو  زا  ربـکت ، تسا و  یگدـنب  تعیبـط  ینتورف ، هک  ارچ  دوـمن ؛ هـبترم  دـنلب  عـیفر و 
قح اریز  ددرگن ؛ وا  قح  تشادگرزب  زا  تربکت  ببس  وت ، رب  ادخ  ياهتمعن  دزاسن و  جراخ  يورهنایم  زا  ار  وت  يرادن ، ار  نآ  یگتـسیاش 
وت زا  ار  شتابجاو  زا  یکی  ینک  ناـمگ  دـنک ، تیاـنع  وت  هب  دـنوادخ  هک  یتمارک  ره  هک  شاـبم  هنوگنآ  دـیازفایمن . وت  رب  یگرزب  زج  وا 

راگنز تروص ، نیا  رد  اریز  يور ؛ ورف  تاوهـش  يایرد  رد  دوش و  هتـشادرب  وت  زا  اهیتخـس  هک  ياهتفای  ار  نآ  یگتـسیاش  وت  درادیمرب و 
. دش یهاوخ  شهوکن  ياهداد ، تسد  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ددرگیم و  هدوزفا  تبلق  رب  نآ 

ار تمه  شالت و  سابل  شاب و  هتشاد  دای  هب  هتـسیاش  روط  هب  ار  نآ  و  سانـشب ! یتکرح ، رد  شیوس  هب  هک  ار  يدصقم  شیوخ و  ردق  سپ 
تیاههتخودـنا ِناکیرـش  دوخ و  لامعا  رد  و  دـنکیم . دای  ار  نآ  دایز  درامگ ، تمه  يزیچ  هب  سک  ره  اریز  ناشوپب ؛ تبلق  رب  نآ  ةرابرد 

. دمآ دهاوخ  تغارـس  هب  تمایق  نآ  سپ  رد  درک و  دهاوخن  زواجت  تنادنواشیوخ  زا  یکی  رمع  زا  وت  رمع  نازیم  هک  ارچ  شیدنیب ؛ رایـسب 
درک  دهاوخن  يریگولج  تلالح  ياهتذل  زا  يزیچ  ینک ، تخادرپ  ار  دوخ  یلام  قوقح  یناوتیم  نآ  اب  هک  یلاوما  و 
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- اهنآ زا  يزاینیب  ساسحا  زج  هک  يدیاوز - هب  یهنن و  رتارف  ماگ  دنکیم ، تیافک  ار  وت  هک  یلادتعا  تلاح  زا  اهنآ  ةرابرد  هک  یتقو  ات 
، فافک نازیم  رب  نوزفا  يریگن و  شود  هب  يرادـن  يرگید  ةرهب  اـهنآ  هب  نتـسیرگن  زج  هچنآ  رب  يرواـین و  ور  درادـن  وت  لاـح  هب  يدوس 
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. شاب رتكانسرت  شیاهدمآیپ  زا  نک و  هاتوک  ار  تیوزرآ  نآ  ةرابرد  سپ  تسا ؛ نارگید  يارب 
نیشیپ  ناهدنامرف  تبقاع  هب  هجوت  اب  هاپس  ةدنامرف  زردنا 

زا ار  ایند  هک  یناسک  وت ؟ نمـشد  ناگدازهاش  ناهاش و  دنیاجک  دنیاجک ؟ تناردـپ  هک  شیدـنیب  یتسه ! كولمم  دوخ  هک  ییاورنامرف  يا 
هک ییاهجـنگ  تساجک  یهدیم . همادا  ار  ناشهار  يروخیم و  ار  نانآ  ةدروخمین  اهنت  وت  دـندربورف و  دوخ  ماک  هب  شیادـیپ  زاغآ  نامه 

نانآ زا  رتهتخانشان  رتنامدودمک و  ار  یسک  زگره  ایآ  دندرک ؟ مارکا  هک  ینادنزرف  دندرورپ و  تمعن  زان و  رد  هک  ییاهندب  دنتخودنا و 
زوریپ تاهرهب  رب  تلایما  هک  شاب  رایشوه  يدوب و  هتسب  دیما  نآ  هب  ینامز  هک  رآ  دای  هب  دومرف  تیانع  یتمعن  وت  هب  دنوادخ  رگا  ياهدید ؟

نانآ دروم  رد  دـنوادخ  ةدارا  ریدـقت و  رییغت  ببـس  هک  دـنکن  راداو  نانآ  يارب  یتورث  نتخودـنا  هب  ار  وت  دـنزرف ، رب  تايزوسلد  ددرگن و 
وت درد  زا  هک  یـسک  ياهتذل  دنکیمن و  هاگن  وت  هب  هک  یـسک  تمعن  يارب  يزادـنایم و  تکاله  هب  نارگید  يارب  ار  دوخ  و  ددرگیم .

. يزادنایم یتخبدب  تواقش و  هب  ار  دوخ  دوشیمن ، دنمدرد 
يدوبان دای  هب  دایز  شابن و  ناما  رد  نآ  ناباتـش  ندیـسرارف  زا  روآ و  دای  هب  ار  شاهدننکكاله  ياهیتخـس  یناهگان  ندیـسرارف  گرم و 

وزج نیا  زا  شیپ  یمک  وت  انامه  شاب . ینکیم ، هدـهاشم  نارگید  دوخ و  دروم  رد  هک  ییاهتلاح  رییغت  راگزور و  ینوگرگد  ایند و  راک 
تبـسن ربکت  ییوگروز و  ینیبگرزبدوخ و  رورغ و  زا  يدرکیم ؛ ییوجبیع  ناهاشداپ  ياـهیگژیو  نیا  زا  رتشیپ  يدوب و  يداـع  مدرم 
يزوریپ هبلغ و  یتسپ  قالخا و  یتشز  ینابرهم و  ششخب و  زا  يراددوخ  تبوقع و  رد  يورهدایز  ماقتنا و  رد  باتـش  تیاعر و  مدرم و  هب 

يروآدای یتسرپتوهـش و  ندوب  ینالوط  گرم و  زا  ناشتلفغ  ندوب  ینـالوط  داـعم و  رد  ندیـشیدنامک  ناتـسدریز و  هب  ياـفج  ناـنآ و 
شمارآ ساسحا  اهزردـنا و  اهرادـشه و  زا  كدـنا  يرادربهرهب  راّبج و  دـنوادخ  باذـع  مشخ و  رد  ندیـشیدنا  رتمک  اهیکین و  كدـنا 

تاـبجاو و تخادرپ  یمک  نتفرگ و  هب  لـیامت  اـههبرجت و  عاونا  زا  درذـگیم و  ناـنآ  رب  هچنآ  زا  نتفرگدـنپ  رتمک  نارگید و  زا  ینـالوط 
و فالخ ] رب   ] يراشفاپ يراگنالهـس و  دادبتـسا و  نداد و  حیجرت  نارگید  رب  ار  دوخ  نافیعـض و  رب  نانآ  یمحریب  ملظ و  ندوب  ینالوط 

ییوجبیع ایآ  ناشياهتیلوئسم . ندرک  هابت  ناشفالخ و  ياهراک  ندرمش  کچوک  دناهدش و  هدیرفآ  شرطاخ  هب  هچنآ  زا  ناشتلفغ 
هب يزرولخب  لیلد  هب  ای  يدرمـشیم  تشز  بیع و  نانآ  يوس  زا  اهنت  ار  اـهراک  نیا  ماـجنا  اریز  دوب ؛ ناـنآ  يارب  یهاوخریخ  لـیلد  هب  وت 

؟ يدرکیم ییوجبیع  نانآ  زا  ناشتیعقوم  ماقم و 
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زا وت  ایآ  سپ  دوب ، تباـقر  لـخب و  تهج  زا  رگا  يرتراوازـس و  دوخ  يارب  يزوسلد  هب  زورما  وت  دوب ، یهاوخریخ  تحیـصن و  اـهنآ  رگا 
بلج زا  ادخ  ياهتمعن  رطاخ  هب  ای  ینک ؟ عافد  یهلا  باذع  لباقم  رد  دوخ  زا  نآ  اب  هک  تسا  یتردق  وت  دزن  ای  یناما ؟ رد  دنوادخ  ماقتنا 

دنمورین شاینامرفان  رب  رارـصا  دنوادخ و  مشخ  ربارب  رد  ندـش  راکـشآ  زا  دوخ ، هب  دـنوادخ  تمارک  ۀلیـسو  هب  ای  يزاینیب ؟ يو  تیاضر 
؟ ياهدش

لمحت تردق  هکنیا  ای  يربیم ؟ هانپ  يو  هب  هک  يراد  وا  زج  يراگدرورپ  وت  ای  دنکیم ؟ ظفح  دـنوادخ  زا  ار  وت  هک  يراد  يزیرگ  هار  ای 
يرگید تردق  ۀـطیح  هب  دـنک و  نوریب  يو  تردـق  ۀـطیح  زا  ار  وت  راگزور  ثداوح  زا  ياهثداح  هک  يراودـیما  ای  يراد ؟ ار  يو  باذـع 

. نارذگب تبلق  رب  دایز  ار  نآ  زادنا و  راک  هب  ار  شیوخ  تمه  لقع و  رگنب و  وکین  اهنیا  رد  دوخ  يارب  سپ  دنک ؟ دراو 
وت ةراـبرد  هنوگناـمه  یتسیرگنیم و  دوخ  زا  شیپ  ناـیاورنامرف  راـک  رد  رتـشیپ  وت  هک  دـنرگنیم  وت  راـک  هب  هنوگنآ  مدرم  هک ، نادـب  و 

ببـس هک  ناشياههتخودـنا - تساـجک  و  دـنیاجک ؟ ناـهاشداپ  هک  شیدـنیب  یتـفگیم . نخـس  ناـنآ  ةراـبرد  وـت  هـک  دـنیوگیم  نـخس 
؟ دیدرگیم نانآ  زا  ییوگدب  ییوجبیع و 

ار یـسک  لاح  دوخ و  لاح  روآ  دای  هب  و  دندراذگ ؟ یقاب  ناگدنیآ  يارب  ار  يزیچ  هچ  دندرب و  دوخ  اب  ار  يزیچ  هچ  ناشياههتخودـنا  زا 
يو زا  ار  اهجـنگ  نآ  تساوخ  دـنوادخ  یتقو  ایآ  تخاـس . اهجـنگ  نآ  اـب  تخودـنا و  هچنآ  تشاد و  رارق  وت  تیعقوم  رد  وت  زا  شیپ  هک 
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؟ دناسر نایز  وت  هب  جنگ  نتـشادن  ایآ  دـنک ، لقتنم  وت  هب  ار  تموکح  تساوخ  ادـخ  هک  یماگنه  و  دـنام ؟ یقاب  شیارب  يزیچ  دـنک ، ادـج 
نیرتكانمیب هکلب  دنبن . لد  اهنآ  هب  ياهتـسب  دیما  شعفن  هب  هدنیآ  رد  هک  يزور  يارب  دناسریم و  دوس  وت  هب  اهجـنگ  هک  نکن  رواب  سپ 

وت دزن  یناسردوس  هرهب و  رظن  زا  اهجـنگ  نیرتنئمطم  نیرتبوبحم و  دـشاب و  دـیاب  اهجـنگ  وت  دزن  ماجرف  رظن  زا  اهزیچ  نیرتكانـسرت  و 
رگید ياههار  زا  يریگراک و  هب  هار  نیا  رد  ار  تلایما  وت  رگا  قیقحت ، هب  دشاب . حلاص  راثآ  هب  داقتعا  هتـسیاش و  لامعا  یهاوخنوزفا  دـیاب 

. ددرگیم هدوسآ  تاهشیدنا  دوشیم و  اراوگ  تایناگدنز  دباییم و  شهاک  تهودنا  يراد ، رانک  رب 
رد يورهنایم  هب  داب  وت  رب  تسا . ناشياههتخودـنا  هب  نارگهتخودـنا  ینامداش  زا  رترب  حـلاص ، راثآ  دـشاب و  دـهز  رد  تاینامداش  دـیاب  و 
زا یخرب  اریز  رادنپن ؛ تواخس  ار  قح  ریغ  زا  ناوارف  ششخب  رواین و  رامش  هب  يدنمورین  ار  مارح  زا  دایز  نتشابنا  ندرک . قافنا  نتخودنا و 

لابند هب  هکنیا  هب  تسا  تایناسفن  لخب  تالیامت و  نتفرگ  رایتخا  رد  هب  تواخس  يدنمورین و  هکلب  دربیم . نیب  زا  ار  رگید  یخرب  اهنآ 
وش و دنمهرهب  تشناد  زا  هار  نیا  رد  ینک . دنمتواخس  دوخ  بجاو  قوقح  تخادرپ  رد  ار  تسفن  تسا و  لالح  وت  يارب  هک  یـشاب  يزیچ 

ینمشد دننامه  نک ، ینمـشد  شیوخ  سفن  اب  يراک ، ره  رد  ندش  جراخ  ندش و  دراو  ماگنه  رد  و  ریگدنپ . نارگید  ياهراک  ةدهاشم  زا 
نآ زا  ار  یـشزوپ  چیه  دناتـسیم و  زاب  شـسفن  زا  ار  مدرم  ادخ و  قح  هک  یـسک  ینمـشد  دنکیم و  لمع  قح  هب  ناوت  مامت  اب  هک  یـسک 
رد سوه  انامه  تسین ؛ سوه  يوه و  زا  تعاطا  ياج  يدوبان ، ياـههطرو  رد  تسین و  ياهناـهب  رذـع و  چـیه  ياـج  هک  اریز  دریذـپیمن ؛

. دراد یمیخو  ماجرف  تسا و  شخبتذل  زاغآ 
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مدرم  نایم  رد  فاصنا  تلادع و  تیاعر  هب  ناریما  روتسد 
تمینغ ار  ناـشياهشزغل  اـهاطخ و  هک  شاـبن  هدـنرد  ناـنآ  هب  تبـسن  ناـشوپب و  ار  مدرم  هب  فـطل  یتـسود و  یناـبرهم ، ساـبل  تـبلق  رب 

. دنتسه شنیرفآ  رد  وت  ناهباشم  وت و  یبسن  ناردارب  نانآ  هک  ارچ  يرامش ؛
. دنیبیم نایز  مکاح  ناشياطخ  دمع و  رد  دنوشیم و  یتساک  یحور و  تافآ  شزغل و  راتفرگ  هتساوخان 

تیاـطخ زا  درذـگب و  وـت  زا  تساـهنآ  وـت و  قوفاـم  هک  سک  نآ  يراد  تسود  هـک  نـک  یـشوپمشچ  رذـگب و  ناـنآ  زا  هنوـگنآ  سپ 
شـشخب و تلادـع و  تبحم  ندناسانـش  اب  دـنوادخ  درک و  ناشتموکح  رادهدـهع  دومزآ و  ناـنآ  اـب  ار  وت  دـنوادخ  دـنک . یـشوپمشچ 

ربارب رد  اریز  هدن ؛ رارق  ادخ  اب  دربن  لاح  رد  ار  دوخ  نکن و  ادخ  تبحم  كرت  راوازس  ار  دوخ  سپ  درک . جاجتحا  تنایز  رب  وت ، هب  تمحر 
یناوتیم ات  نکن و  باتـش  یتازاجم  چیه  رد  و  یتسین . زاینیب  يو  تمحر  شـشخب و  وفع و  زا  يرادن و  یتردق  چیه  یهلا  ماقتنا  مشخ و 

ار راک  تعرس  هب  نآ  اریز  مهدیم ؛ ماجنا  مهاوخب  هک  يراک  ره  مریما  نم  وگن : و  نکن . مادقا  ياهدزباتـش  راک  هب  یناشنورف  ار  تمـشخ 
دوخ رد  یتهبا  هوکـش و  يدـش و  داـی  تمظع  یگرزب و  هب  يدـش و  نیبدوخ  رورغم و  دوخ  تیعقوم  ماـقم و  هب  هاـگ  ره  دـنکیم و  دوباـن 

گرم رد  دوخ و  رب  ار  ادخ  تردق  یگرزب  رآ  دای  هب  یتفای ، تردق  تناتسدریز  رب  دیدرگ و  وت  ینیبگرزبدوخ  ببس  هک  يدرک  ساسحا 
شیپ رد  یتسناد  گرزب  دوخ  زا  هچنآ  درادیمزاب و  تايدنـسپدوخ  زا  دهاکیم و  وت  رورغ  ربک و  زا  نآ  هک  ارچ  شیدنیب ؛ نآ  زا  سپ  و 

هوکـش و رد  ینک و  یـشورفرخف  تاهابم و  دـنوادخ  رب  یگرزب  تمظع و  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  و  دـنادرگیم . کچوک  ریقح و  تنامـشچ 
وگروز و دـنمتردق و  ره  ةدـننکراوخ  دـنوادخ  هک  ارچ  يزرو ؛ ربکت  وا  رب  ادـخ  ییاورناـمرف  رد  ینادرگ و  ادـخ  هباـشم  ار  دوخ  توربج ،
، ینکن نینچ  رگا  اریز  نک ؛ دروخرب  نانآ  اب  فاصنا  اب  نک و  تیاعر  ار  مدرم  قح  تناکیدزن ، هداوناـخ و  دوخ و  دروم  رد  تسا . يربکتم 

ادخ اب  دشاب ، ادخ  شفیرح  سک  ره  دزیتسیم و  يو  اب  شناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دنک ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  سک  ره  ياهدرک و  متس 
رب يراشفاپ  زا  رترثؤم  وا  باذع  ماقتنا و  رد  باتش  ادخ و  ياهتمعن  نتخاس  نوگرگد  رد  زیچ  چیه  ددرگ و  نکهشیر  ات  تسا  گنج  رد 

ایند و رد  دشاب ، شنمـشد  دنوادخ  سک  ره  تسا و  ناراکمتـس  نمـشد  دونـشیم و  ار  ياهدیدمتـس  ره  ياعد  دـنوادخ  اریز  تسین ؛ متس 
. تسا يدوبان  تکاله و  ورِگ  رد  ترخآ 
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هک ارچ  دشاب ؛ دیاب  مدرم  ةدوت  يدونشخ  ادخ و  يوریپ  رد  اهنآ  نیرتعماج  قح و  رظن  زا  اهنآ  نیرتلدتعم  وت  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  و 
يارب صاوخ  يدونشخ  و  تسا . لّمحت  لباق  مدرم  مومع  تیاضر  اب  صاوخ ، یتیاضران  دنکیم و  رثایب  ار  صاوخ  يدونـشخ  ةدوت  مشخ 

فاـصنا و هـب  تبـسن  دارفا  نیرتنمــشد  صاوـخ ، دـناسریم . ار  کـمک  هرهب و  نـیرتمک  ـالب  ماـگنه  دراد و  ار  هـنیزه  نیرتـشیب  مکاـح 
یهاـتوک و یتســس و  ماـگنه  مدرم  نیرتهاوخرذــعمک  شــشخب و  ماـگنه  ناــنآ  نیرتساپــسمک  تساوـخرد و  رد  مدرم  نیرتراــشفاپ 

نامکاح و  ياهراک  هب  هدنهدناماس  انامه  و  دنتسه . اهيراوگان  تالکشم و  رد  نانآ  نیرتلمحتمک 
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دیاب و  نارگید . هب  هن  راپـس  شوگ  ناـنآ  هب  دـننکیم  يوریپ  وت  زا  هک  یتقو  اـت  سپ  دنتـسه . مدرم  ةدوت  نمـشد  مشخ  تموکح و  تردـق 
اهنآ و ندـناشوپ  هب  صاخـشا  نیرتهتـسیاش  وت  هک  دـنراد  ییاهبیع  مدرم  هک  ارچ  دنـشاب ؛ ناـنآ  نیرتوجبیع  وت  دزن  تیعر  نیرتروفنم 

ةرابرد يراد و  مکح  رودص  هفیظو  راکشآ  ياهبیع  ةرابرد  اهنت  وت  انامه  یتسه . یفخم  ياهبیع  ندیدرگ  راکـشآ  زا  ندش  دنـسرخان 
. رامش دنسپان  زین  مدرم  يارب  يرامشیم ، دنسپان  دوخ  يارب  هچنآ  دنکیم . مکح  دنوادخ  تسا ، هدیشوپ  وت  زا  هک  ییاهبیع 

نک و زاب  مدرم  زا  ار  ياهنیک  ره  هرگ  دراد . هدیـشوپ  وت  زا  دـنوادخ  دـنامب ، هدیـشوپ  يراد  تسود  هچنآ  اـت  نک  یـشوپبیع  یناوتیم  اـت 
وگدب اریز  نکن ؛ باتـش  ییوگدب ، چـیه  قیدـصت  رد  هدـن و  ماجنا  یکانههبـش  راک  چـیه  ربب و  نانآ  زا  ار  یماقتنا  متـس و  هنوگ  ره  ۀتـشر 

شـشخب تیاـهن  زا  هک  لـیخب  نکن ؛ دراو  ار  صاخـشا  نیا  دوـخ  تروـشم  رد  و  دـیوگب . هناـهاوخریخ  نخـس  دـنچ  ره  تسا  راـکتنایخ 
گنت وت  رب  ار  اـهراک  هک  وسرت  دـیارآیم و  وت  يارب  ار  زآ  دـنکیم و  دـیدهت  یتسدـگنت  رقف و  هب  ار  وت  هک  دـنمزآ  دـنکیم و  يریگولج 

نیرتدـب هک ، نادـب  دروآیم . درگ  ار  اـهنآ  ادـخ  هـب  ینامگدـب  هـک  دنتـسه  يدـحاو  تعیبـط  زآ ، سرت و  لـخب و  قـیقحت ، هـب  دـنکیم .
راک رد  ار  نانآ  سپ  دهد . رارق  ار  نانآ  یهاگیاج  ره  رد  دشاب و  ناراکهانگ  روای  رارشا و  نیشنمه  هک  تسا  یسک  تیارزو  تناکیدزن و 

رـضاح تدزن  هک  يدـهاش  و  نادرگن . کیرـش  دنتـشاد  تکرـش  نارگید  تلود  رد  هک  هنوگنآ  شیوخ  تلود  رد  زاـسن و  دراو  شیوـخ 
نایم رد  وت  دنتسه و  ياهمعط  ره  ياهگرگ  ناراکهانگ و  ناراکمه  نارگمتـس و  ناردارب  نانآ  اریز  درادناو ؛ یتفگـش  هب  ار  وت  دننکیم 

ياهبیع هب  هدیـشیدنا و  اهراک  رد  یبوخ  هب  هک  یناسک  یباییم ؛ رتهاوخریخ  رتشیب و  تفرعم  تخانـش و  اب  ینانیزگیاج  نانآ  يارب  مدرم 
هرهب و رتمک و  ناـشجرخ  وـت  يارب  هک  یناـسک  دـنرامگیم  تمه  دوـشیم ، راذـگاو  ناـنآ  هـب  هـک  ییاـهراک  هـب  دـناهدیدرگ و  اـنیب  نآ 

چیه يرای و  متـس  رد  ار  يرگمتـس  چـیه  هک  یناـسک  تسا . رتمک  نارگید  هب  ناـشتفلا  رتشیب و  وت  هب  ناـشتفوطع  رتوکین و  ناـشيرای 
. دناهدرکن کمک  هانگ  رد  ار  يراکهانگ 

. دـنبای روضح  تدزن  مدرم  مشچ  شیپ  رد  ینک و  تسلاجم  ناـنآ  اـب  ییاـهنت  رد  اـت  نیزگرب  ناـنآ  زا  ار  شیوخ  صاوخ  ناـکیدزن و  سپ 
نیرتیمارگ وت ، رظن  رد  دنسپان  روما  نایب  رد  ناشنیرت  هدننک  هرظانم  مک  مدرم و  هب  تبسن  اهنآ  نیرتفاصنااب  نیرتوگقح و  دیاب  سپس 

تدارفا ناراکمه و  نیرتروفنم  دیاب  و  وش . کیدزن  نیشنمه و  نادنمتفارش ، نادنمشیدنا و  یتسار و  عرو و  لها  اب  و  دنـشاب . وت  دزن  اهنآ 
دنیارآیم و ياهدادن ، ماجنا  هک  ییاهراک  هب  دنیاتـسیم و  نارگید  زا  شیب  ياهداد ، ماجنا  هک  ییاهراک  رب  ار  وت  هک  دنـشاب  یناسک  وت  دزن 

ّدح زا  شیب  شیاتـس  حدم و  انامه  دـنیاشگیمن .] ضارتعا  هب  بل  و   ] دـننکیم توکـس  نارگید  زا  شیب  نآ  ربارب  رد  یهد ، ماجنا  هچ  ره 
مکاـح و شیاتـس  دوـشیم ، هتفگ  نآ  رد  غورد  نیرتـشیب  هک  ینخـس  ددرگیم و  تلفغ  ینیبگرزبدوـخ و  يدنـسپدوخ و  شیازفا  ببس 

. ددرگیم يورهدایز  دوشیمن و  تیاعر  قح  دودح  نآ ، رد  اریز  تسا ؛ ناطلس 
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تداع يراکوکین و  هب  ناراکوکین  یلیمیب  ببـس  راک  نیا  اریز  هدـن ؛ رارق  ناسکی  ماقم  هجرد و  کـی  رد  دوخ  دزن  ار  راکدـب  راـکوکین و 
زا دنیآشوخان  ياهراک  اههنیزه و  شهاک  مدرم و  هب  رادمامز  یکین  زا  شیب  زیچ  چیه  هک ، نادب  و  ددرگیم . يراکدب  هب  ناراکدب  ندومن 
هب وکین  نامگ  هک  ارچ  يوش ؛ نیبشوخ  مدرم  هب  ات  شوکب  اهراک  نیا  رد  سپ  ددرگیمن ، مدرم  هب  تبـسن  مکاح  ینیبشوخ  ببـس  ناـنآ 
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دشاب وکین  يو  دزن  تدرکلمع  هک  تسا  يراکوکین  وت  ینیبشوخ  هب  صخش  نیرتهتـسیاش  دیادزیم و  وت  زا  ار  يرایـسب  ياههودنا  مدرم ،
هتـسیاش تنـس  اب  و  سانـشب . ار  کـی  ره  هاـگیاج  سپ  دـشاب ، دـب  يو  دزن  تدرکلمع  هک  تسا  یـسک  ینیبدـب  هب  صخـش  نیرتراوازـس  و 

زا یکی  هب  هک  نکن  يراذـگهیاپ  ار  یتنـس  نکن و  تفلاخم  دوشیم ، مدرم  ةدوت  ياهراک  ناماس  تفلا و  ببـس  هک  دوخ  زا  شیپ  ناحلاص 
ضقن ار  نآ  هک  يرادقم  هب  دربیم و  شاداپ  تنـس  نآ  راذگهیاپ  تروص  نیا  رد  هک  دنک ؛ دراو  نایز  وت  زا  شیپ  رتسگتلادع  ياهتنس 

اب دنوش - حالصا  مدرم  هک  هنوگنآ  اهنآ - نتشاد  ياپ  رب  بسانم و  هاگیاج  رد  تلادع  ياهتنـس  تیبثت  رد  و  تسوت . رب  شهانگ  ینک ،
دناریمیم و ار  لطاب  دنادرگیم و  هدنز  ار  قح  نآ  هک  ارچ  زادرپب ؛ وگتفگ  هرظانم و  هب  رایسب  نامیکح  اب  نک و  هرکاذم  رایسب  نادنمـشناد 

هار هب  قح  لها  يامنهار  قح و  تخانش  ياهرازبا  زا  حلاص  هتسیاش و  تنس  هک  ارچ  تسا ؛ یفاک  یبوخ  حالـص و  هب  مدرم  ییامنهار  يارب 
. تسادخ زا  تعاطا  يوریپ و 

مدرم  ياههقبط  تخانش 
-2 نایماظن ، - 1 تاقبط : نآ  زا  دـندرگیمن . حالـصا  رگید  یخرب  ۀلیـسو  هب  زج  اههقبط  نیا  زا  یخرب  هک  دـناهقبط  جـنپ  مدرم  هک ، نادـب 
ناناگرزاب و - 4 نارگید ، نیمز و  لها  زا  ناگدـنهدجارخ  - 3 نانآ ،- دننامه  ناگدنـسیون و  نارازگراک ، نایـضاق ، زا  مکاح - ناراکمه 

. دنتسه ناگراچیب  نادنمزاین و  هک  نییاپ  ۀقبط  نارگتعنص 5 -
هب اهنت  شترا  يرادـیاپ  دنتـسه و  تلم  تظافح  تینما و  ببـس  مالـسا ، تزع  تموکح ، رویز  تیعر ، نابهگن  ادـخ - ةزاجا  اـب  ناـیماظن -

ناماس رد  دنوشیم و  دنمورین  نانمشد  اب  دربن  رب  نآ  اب  هک  تسا ، هداد  رارق  نانآ  يارب  میانغ  تایلام و  زا  دنوادخ  هک  تسا  یمهس  ۀلیـسو 
. دننکیم هیکت  نآ  هب  ناشهداوناخ  دوخ و  عضو  هب  ندیشخب 

تمه ناشياهراک  هب  هک  دـنام ، دـهاوخن  رادـیاپ  تایلام  ناگدـننک  تبث  نارازگراـک و  نایـضاق ، اـب  زج  ناگدـنهدتایلام  نایرکـشل و  و 
تسا نارگتعنص  ناناگرزاب و  هب  اهنآ  همه  ماوق  و  دنزاس . رارقرب  ار  ناشصاوخ  ماوع و  تینما  دننک و  يروآدرگ  ار  ناشعفانم  دنرامگ و 

هب عیانـص  نتخاس  اهراک و  ماجنا  زا  دنهدیم و  ناماس  ار  نانآ  یگدـنز  ناشرازاب  اب  دـنزاسیم و  دـنمهرهب  شیوخ  عیانـص  زا  ار  اهنآ  هک 
. دنناسریمن نانآ  تسد  هب  ناشياههورگ  هک  یعیانص  دننکیم ؛ زاینیب  ار  نانآ  دوخ ، تسد 
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قح ریما  رب  مدرم  ۀمه  تسا و  نیمأت  اهنآ  ۀمه  شیاسآ  ادـخ  هار  رد  دـندنمزاین و  مدرم  ۀـمه  هب  ناگراچیب  نادـنمزاین و  زا  نییاپ  ۀـقبط  و 

نادب و مامتها  اب  رگم  دـیآیمن  نوریب  تسا ، هدرک  مزال  وا  رب  ادـخ  هک  یقح  ةدـهع  زا  ریما  دراد و  قح  يو  هک  ياهزادـنا  نامه  هب  دـنراد 
. نآ فلاخم  ای  دشاب  شلیم  قفاوم  هاوخ  قح - هب  مازتلا  رب  شیوخ  ندومن  هدامآ  دنوادخ و  زا  کمک  تساوخرد 

دنک  لمأت  نایماظن  ةرابرد  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 
رید رایسب  هک  یسک  نیزگرب . نانآ  یهدنامرف  هب  دوخ  رظن  زا  ار  نایماظن  نیرتقالخاشوخ  نیرترادمتسایس و  نیرتدنمـشناد ، نیرترابدرب ،

هک یـسک  دنکیمن . يراشفاپ  نادنمورین  زا  تساوخرد  رد  تسا و  نابرهم  ناناوتان  اب  دریذـپیم و  شزوپ  تعرـس  هب  دوشیم ، نیگمـشخ 
، نآ زا  سپ  ورب و  وکین  ۀنیـشیپ  اب  نید و  مهف و  ناـبحاص  غارـس  هب  و  درادیمن . زاـب  ار  وا  یناوتاـن  دـنکیمن و  لاحـشوخ  ار  وا  ییوگروز 
هب نامیا  دنوادخ و  هب  ینیبشوخ  رب  هدننکییامنهار  تزع و  زا  ياهبعش  یگرزب و  ةدنرادرب  رد  دارفا  هنوگنیا  نیزگرب . ار  اهنآ  ناعاجش 

. دنتسه يو 
نانآ هب  تیاهشـشخب  زگره  و  دریگیم . هدهع  هب  شدنزرف  دوبن  رد  ردـپ  هک  ار  ییاهراک  نآ  زادرپب ؛ ناشياهراک  هب  ناشدوبن  رد  سپس 

دنمهرهب نآ  زا  دـسر ، ناـنآ  هب  وـت  زا  هچنآ  اریز  رواـین ؛ رامـش  هب  کـچوک  ار  ناـنآ  هب  یفطل  چـیه  ماـجنا  رامـشن و  گرزب  دوـخ  شیپ  ار 
راک اریز  درادـنزاب ؛ ناشکچوک  ياـهراک  هب  نتخادرپ  زا  ار  وت  ناـشگرزب  ياـهراک  هب  نتخادرپ  و  دـشاب . كدـنا  دـنچ  ره  دـنوشیم -

. دوشیمن زاینیب  نآ  زا  هک  دراد  یهاگیاج  گرزب  راک  دوشیم و  هدرب  هرهب  نآ  زا  هک  دراد  یهاگیاج  کچوک 
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دوخ و هک  ازفیب  يرادقم  هب  نانآ  ياطع  رد  راذگنورف و  نانآ  يرای  رد  دنـشاب و  وت  دزن  تیعر  نیرتهبترمدنلب  نیرتهدیزگرب و  دیاب  نانآ  و 
اب و  دنـشاب . هتـشادن  یتمه  نآ  زج  دوش و  هتفرگ  راک  هب  وت  نانمـشد  اب  داهج  رد  ناشتمه  مامت  ات  دنـشاب  شیاسآ  هافر و  رد  ناشهداوناخ 

یناـبرهم اـب  راوتـسا و  تباـث و  ار  نآ  ناـنآ ، ةراـبرد  کـین  راـثآ  اـب  هـضرع و  ناـنآ  هـب  ار  دوـخ  رایــسب  اـبیز ، تـبقارم  یکین و  ناـسحا و 
یتـسود ندـش  راکـشآ  اهرهـش و  رد  تینما  يرارقرب  ناـمکاح ، يارب  مشچ  ینـشور  نیرترب  اریز  نک ؛ ناـبرهم  دوـخ  هب  ار  ناـشياهبلق 

ناشناهدنامرف هب  تبسن  ناشدهعت  كاپ و  ناشنامـشچ  ملاس ، ناشياههنیـس  دندش ، هنوگنیا  نایهاپـس  هک  یماگنه  سپ  تسا . نایهاپس 
. دباییم شیازفا 

نانآ نآ ، ۀلیسو  هب  ات  نک  هیده  نانآ  هب  یـششخب  دوخ  فرط  زا  یتمینغ  ره  زا  سپ  هکلب  نکن  راذگاو  ناشياهتمینغ  هب  اهنت  ار  نایماظن 
ره هب  ار  ناروالد  ناعاجـش و  و  ادخ . ۀلیـسو  هب  رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  یـشاب و  ناوخارف  نآ  لثم  هب  ار  اهنآ  ینادرگ و  رادماو  ار 

نادرگ  صوصخم  یششخب  هزیاج و 
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ًاــصخش نآ ، ندرکوگزاـب  هنحــص و  ره  رد  ناـشياهيروالد  ناـنآ و  کـیاکی  ةراـبرد  ررکم  شــسرپ  ناـنآ و  زا  وـکین  شیاتــس  اــب  و 
ار نارگید  دزیگنایم و  رب  ار  نانآ  تعاجـش  راـک  نیا  هک  ارچ  راد ؛ هگن  هریخ  دـنراد ، ور  شیپ  رد  هک  يدـنلب  فادـها  هب  ار  ناشنامـشچ 
اب ییورایور  ماگنه  هک  وشن  لفاغ  نانآ  رب  یتسار - تناما و  لها  زا  ینامـشچ - نابقارم و  ندرامگ  زا  همه  نیا  اـب  سپـس  دـنکیم . قیوشت 

! یتسه ناشياهراک  دهاش  دوخ  وت  ایوگ  هک  يروط  هب  دنناسر ؛ تبث  هب  ار  کی  ره  ياهتداشر  دنبای و  روضح  نانآ  رانک  رد  نمشد ،
هدن و رارق  نآ  زا  رتمک  ياهبتر  رد  ار  وا  راذگن و  يرگید  باسح  هب  ار  یـسک  ياهتداشر  سانـشب و  ار  نانآ  زا  کی  ره  ياهراک  سپس 
. نک هاگآ  هدیـسر ، وت  هب  يو  زا  هچنآ  زا  ار  وا  نک و  قیوشت  ار  وا  دوخ  يوس  زا  هژیو  ياهمان  اب  هد و  شاداپ  شراک  ةزادـنا  هب  ار  سک  ره 
وا گرزب  راک  ات  ددرگن  ببس  یسک  یناوتان  تراقح و  يرامش و  گرزب  ار  يو  کچوک  راک  هک  درادن  نآ  رب  ار  وت  یـصخش  تفارـش  و 

. يرامش کچوک  ار 
تـسد هب  تزع  هک  ارچ  ددرگن ؛ وت  مشچ  زا  نانآ  نداـتفا  ببـس  هتـشذگ  ياههنحـص  نادـنمتداشر  یباـیماک  تیقفوم و  مدـع  اـی  يراـمیب 
دیدـپ ار  نآ  مدرم  رتشیب  دوب ، ناسنا  رایتخا  رد  تعاجـش  رگا  و  درادیمزاب . دـهاوخب ، هاـگ  ره  دـشخبیم و  دـهاوخب ، هاـگ  ره  تسادـخ .

. تسادخ رایتخا  رد  نانآ  ینتشادتسود  ياهراک  ریدقت  اهتشرس و  هکلب  دندروآیم 
- نانآ زا  وکین  یتسرپرـس  شاهداوناخ و  هب  ینابرهم  اب  تخاب ، ناج  نمـشد  اب  دربن  رد  تفورعم  نادـنمزوریپ  ناروشحلـس و  زا  یکی  رگا  و 

شدوبن رد  دـننکن و  ساـسحا  ار  وا  نادـقف  ناـنآ  هک  يروط  هب  نک ؛ رپ  شاهداوناـخ  ناـیم  رد  ار  يو  ياـج  داـمتعا - دروم  یـصو  زا  رتهب 
يارجا رد  دـیازفایم و  وت  زا  يوریپ  تشادـگرزب  رب  دـنادرگیم و  نابرهم  وت  اب  ار  تناروشحلـس  ياـهلد  راـک  نیا  اریز  دـنوشن ؛ نیگمغ 

. تسین دنوادخ  ۀلیسو  هب  زج  ییورین  دنباییم و  ار  یگتشذگدوخ  زا  یگدامآ  وت  ياهاروتسد 
دنک  لمأت  تواضق  رما  رد  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 

زا مولظم  یهاوخداد  يارب  هک  تسادـخ  تلادـع  نازیم  انامه  تواضق  رگنب . نآ  هب  دـنوادخ  دزن  مدرم ، نایم  تواضق  هاگیاج  تخانـش  اـب 
رارق دنباییمن - ناماس  نآ  نودب  اهرهـش  ناگدـنب و  هک  یهار - شور و  رب  یهلا  دودـح  نتـشاداپرب  يوق و  زا  فیعـض  قح  نتفرگ  ملاظ ،

نیرتراـبدرب و نیرتدنمـشناد ، هک  یـسک  نیزگرب ؛ ترظن  رد  ار  دوخ  تیعر  نیرترب  مدرم ، ناـیم  رد  تواـضق  يارب  سپ  تسا . هدـش  هداد 
ار وا  ناـناوتان  یناوتاـن  دزاـسن و  نیگمـشخ  ار  وا  ریگرد  دارفا  دـهدن و  رارق  اـنگنت  رد  ار  يو  اـهراک  هـک  یـسک  دـشاب . مدرم  نیرتعرواـب 

هب  ینیبدوخ  دوشن و  عمط  کیدزن  درادناو و  يورهدایز  هب  ار  يو  نارگمتس  روج  دنکن و  گنتلد  تحاران و 
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يارب تجح  لابند  هب  همه  زا  شیب  دشاب و  مدرم  نیرتطاتحم  تاهبش ، رد  دنکن . هدنـسب  قیمع  مهف  ياج  هب  یحطـس  مهف  هب  دباین و  هار  يو 
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نشور دشاب و  مدرم  نیرترادیاپ  روما ، ندش  نشور  رد  ددرگ و  گنتلد  هتـسخ و  همه  زا  رتمک  اهلیلد  ندش  لدب  در و  زا  دشاب و  شیوخ 
هکنیا هب  دـهدنارف  شوگ  اهشرافـس  تاـعیاش و  هب  دـهدن و  بیرف  ار  وا  اـهگنرین  درادـناو و  ینیبدوخ  هب  ار  وا  عازن  نیفرط  لـیلد  ندوب 

. رامگب تواضق  هب  ار  یصخش  نینچ  سپ  تفگ . ینالف  تفگ و  ینالف  دوش : هتفگ 
كدـنا مدرم  هب  شزاـین  دوش و  زاـینیب  يزروعـمط  زا  هک  شخبب  يو  رب  ياهزادـنا  هب  ریگب و  رظن  ریز  رایـسب  ار  وا  تواـضق  راـک و  سپس 

دـشاب ناما  رد  دننک ، تبیغ  يو  زا  وت  دزن  نارگید  هکنیا  زا  ات  دننکن  عمط  نآ  رد  نارگید  هک  هد  رارق  دوخ  دزن  یتلزنم  يو  يارب  ددرگ و 
وا یبوخ  هب  شیوخ  سلجم  رد  دزادرپن و  شزاس  هب  انث  حدم و  بلج  يارب  ددرگن و  لیامتم  یسک  هب  تلادع  فالخ  رب  يراودیما  يارب  و 

يارب عرو  ملع و  لها  زا  شدوخ - باختنا  اـب  نک و - اـضما  ارجا و  ار  وا  ياـهتواضق  نادرگ و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  يو  نک و  مارتحا  ار 
. ینک شالت  نانآ  ةرابرد  رادقم  نامه  هب  هک  نک  باختنا  ینایضاق  دوخ  فارطا  يارب  هد و  رارق  ینارایتسد  يو 

دنکیم و هابت  ار  تلادع  فالتخا ، اریز  دشاب ؛ فالتخا  دیابن  نانآ  مکح  رد  ریگب و  رظن  ریز  ار  ناشياهمکح  اهتواضق ، اهراک و  سپس 
نودـب کی  ره  هک  تسا  نیا  نایـضاق  فـالتخا  ۀمـشچرس  اـنامه  و  ددرگیم . هقرفت  بجوم  دـیآیم و  رامـش  هب  بیع  یتساـک و  نید  رد 

هب هعجارم  اب  فالتخا  دروم  عفر  نودب  دنرادن  قح  دندرک ، فالتخا  یضاق  ود  هاگ  ره  سپ  دنکیم . هدنسب  شیوخ  رظن  هب  ماما  هب  هعجارم 
. تسین دنوادخ  هب  زج  ییورین  ددرگیمزاب و  ماما  هب  مدرم  فالتخا  مامت  دننک و  رداص  مکح  ماما 

دنک  لمأت  نارازگراک  روما  رد  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 
؛ طباور شیارگ و  ساسا  رب  هن  دـشاب ، یبایزرا  ساسا  رب  نانآ  يریگراکهب  دـیاب  نک . تقد  يرامگیم ، راـک  هب  هک  ینارازگراـک  روما  رد 
هب نایز  ندناسر  ادخ و  هب  تنایخ  ببـس  دراد و  رب  رد  ار  روج  ياههبعـش  مامت  هطبار  شیارگ و  ساسا  رب  اهتیلوئـسم  يراذـگاو  هک  ارچ 

يارب دـنریگیم و  کمک  نانآ  زا  اهراک  رد  هک  یناسک  ندوب  حـلاص  اـب  رگم  دوشیمن  حالـصا  ناـمکاح  مدرم و  ياـهراک  تسا و  مدرم 
عرو و  لها  اهتیلوئسم ، نتشاذگ  هدهع  هب  يارب  سپ  دننکیم . باختنا  ار  نانآ  سرتسد ، زا  رود  ياهراک  ماجنا 
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اریز وش ؛ کیدزن  عرو  اب  رادـنید و  هتـسیاش و  ياههداوناخ  هب  ایح  لقع و  هبرجت و  نابحاص  زا  نک و  باـختنا  ار  تسایـس  شناد و  مهف و 

تنارازگراـک و سپ  دنتـسه . نارگید  زا  رتشیدـنارود  تـسا و  رتعـمطمک  رتهتـسیاش و  رترادنتـشیوخ و  رتیمارگ و  ناـشقالخا  ناـنآ 
. رامگن راک  هب  ار  تناوریپ  زج  نانآ  نایم  زا  دنشاب و  دیاب  هنوگنیا  تنارایتسد 

حالـصا رب  ار  نانآ  راک  نیا  هک  ارچ  ریگ ؛ ناـسآ  هد و  تعـسو  ناـنآ  رب  ار  يزور  زادرپب و  ماـمت  لـماک و  روط  هب  ار  ناـنآ  قوقح  هاـگنآ 
اب تفلاـخم  تروـص  رد  هـکنآ ، رب  نوزفا  دـنکیم ؛ زاـینیب  دـنراد ، راـیتخا  رد  لاـملا - تـیب  زا  هـچنآ - زا  دزاـسیم و  دـنمورین  شیوـخ 

. دنکیم مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دراذگیمن و  یقاب  نانآ  يارب  ياهناهب  رذع و  وت ، تناما  هب  يزایتسد  وت و  ياهروتسد 
تیدج رب  راک  نیا  اریز  رامگب ؛ نانآ  رب  وگتـسار  رادـتناما و  ینابقارم  نارظان و  ریگب و  رظن  ریز  ار  ناشياهراک  لاوحا ، نیا  ۀـمه  اب  سپس 

ناشناراکمه تنایخ  زا  نانآ  يریگولج  متـس و  زا  ناـنآ  يرادنتـشیوخ  مدرم و  اـب  ناـشینابرهم  ارادـم و  نارمع و  یناداـبآ و  رد  ناـنآ 
. ددرگیم مدرم  ندش  دنمورین  ببس  راک  نیا  هکنآ ، رب  نوزفا  دیازفایم ؛

یلاح رد  يرامگ - راک  هب  ار  تفارـش  نابلاط  یـسولپاچ و  انث و  حدـم و  نارادتـسود  نانیبدوخ ، نایوگروز ، ناربکتم ، هکنیا  زا  زیهرپب  و 
یتشز راک  بکترم  ای  هدولآ  تنایخ  هب  ار  شتـسد  هک  یتفای  ار  تنارازگراک  زا  یکی  رگا  و  يوقت . هب  رگم  درادن  دوجو  یتفارـش  چیه  هک 

ار وا  ینکیم و  هدنـسب  نآ  هب  یهاوگ  رظن  زا  دش ، عمج  يو  هیلع  مه  اب  مدرم  ییوگدـب  تنارظان و  شرازگ  هراب  نیا  رد  تسا و  هدـیدرگ 
هب تمهت  نیگنن  دنبندرگ  ینزیم و  وا  رب  تنایخ  رهم  مدرم  ناگدید  نایم  رد  سپـس  ینکیم . رانک  رب  راک  زا  ییامنیم و  یندـب  تازاجم 

. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوب - دهاوخ  نارگید  يارب  يزردنا  يو و  هدنراد  زاب  راک  نیا  هک  ارچ  يزیوآیم ؛ شندرگ 
ددنب  دادرارق  ناگدنهدجارخ  اب  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 
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ددرگیم و نارگید  حالـصا  ببـس  نانآ  حالـصا  اریز  رگنب ؛ ددرگیم ، ناشحالـصا  ببـس  هچنآ  رد  نک و  یگدیـسر  ناگدنهدجارخ  هب 
روخنان مدرم  دنتـسه و  مدرم  ةدـنهدناماس  هاگهانپ و  نارگید - هن  نانآ - هک  ارچ  دـش ؛ دـنهاوخن  حالـصا  نارگید  نانآ ، حالـصا  نودـب 

هک ارچ  دشاب ؛ ناشیا  زا  جارخ  نتفرگ  هب  تهاگن  زا  شیب  ناشیگدنز  حالـصا  اهنآ و  نیمزرـس  ینادابآ  هب  تهاگن  دـیاب  سپ  دـنیاهنآ .
دوبان ار  مدرم  ناریو و  ار  اهرهـش  دـشاب ، نتفرگ  تایلام  لابند  هب  ینادابآ  نودـب  سک  ره  تسین و  نکمم  یناداـبآ  نودـب  تاـیلام  نتفرگ 
دیکأت نانآ  هب  ناشرهش  حالـص  ةرابرد  و   ) نک عمج  ار  يرهـش  ره  ناگدنهدجارخ  هکلب  دباییمن . ماود  ینالوط  تدم  راک  نیا  دنکیم و 

تخادرپ ناشنیمز و  تیعضو  ددرگیم و  ناشياهراک  ناماس  ببس  هچنآ  ناشرهش و  تیعضو  ةرابرد  ات  هد  روتـسد  نانآ  هب  سپـس  نک )
. نک لاؤس  ناهاگآ  رگید  زا  دنتفگ ، وت  هب  هچنآ  ةرابرد  سپس  دنهد . شرازگ  وت  هب  جارخ 
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ای یگتفرگبآ  رثا  رب  نیمز  یهابت  ای  بآ  عطق  دـننامه  دـندرک ، تیاکـش  دوخ  رب  دراو  ثداوح  رگید  ناـیز  اـی  جارخ  ینیگنـس  زا  رگا  سپ 

. هد فیفخت  نانآ  هب  دزاس ، فرطرب  اهنآ  زا  ار  نایز  نآ  دنوادخ  يراودیما  هک  یتقو  ات  رابتراسخ  تفآ  ای  یگنشت 
تحلصم و حالصا ، ماجرف  رد  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ؛ کمک  اهنآ  هب  دنرادن ، ناشروما  حالصا  رب  تردق  هک  يدراوم  رد  ات  هدب  نامرف  و 

فیفخت نانآ  هب  يدرک و  هنیزه  اهنآ  يارب  هچنآ  نک و  نیمأت  ناـشيارب  ار  نآ  هنیزه  سپ  دـهاوخب - ادـخ  رگا  تسا - هداد  رارق  شاداـپ 
، هـکنآ رب  نوزفا  دـنریگیم ؛ ورین  تاینارمکح  روـیز  تیاهرهـش و  یناداـبآ  يارب  نآ  اـب  هـک  ناـنآ  دزن  وـت  يارب  تـسا  ياهریخذ  يداد ،

. دنادرگیم زادناسپ  تیادرف  يارب  دنکیم و  وکین  ار  تمان  دنوادخ 
ناشيابیز و يانث  ناشیتسود و  ندش  راکـشآ  ناشجارخ و  يروآعمج  ناشنیمزرـس و  ینادابآ  دننامه  يراثآ - هکنآ  رب  هوالع  هاگنآ 

تمحز اب  هچنآ  زا  رتوکین  ياهریخذ  هرهب و  ندش  رتهدوزفا  مشچ و  ینشور  ببـس  وت  يارب  ینکیم ، هدهاشم  ناشنایم - رد  ریخ  شرتسگ 
نانآ هب  هیکت  دـنمزاین  هک  دـنک - دـمآشیپ  وت  يارب  ياهثداـح  رگا  سپ  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  يدرکیم ، تفاـیرد  ناـنآ  زا  فاـحجا  و 

. دـننکیم کمک  وت  هب  يدرک  مهارف  ناشنایم  رد  هک  یـشیاسآ  رطاخ  هب  یهاوخب  هچنآ  رد  شیوخ ، زا  شیب  یتوق  اـب  هک  ینیبیم  يوش -
ثداوح رد  وت  رذع  زا  هک  یتخانش  اب  تیارادم  ینابرهم و  و  ياهداد - ناشتداع  نآ  هب  هک  وت - تلادع  هب  دامتعا  ینیبشوخ و  یتسود و 

ناششود رب  هچنآ  هب  تبـسن  نآ  اب  دننکیم و  لمحت  ياهداهن ، ناشهدهع  رب  هک  یفیاظو  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  ییورین  نانآ  يارب  دـنراد ،
. دننک لمحت  یهنیم ، ناششود  رب  هچنآ  ات  دوشیم  ببس  تلادع  ادخ ، ةزاجا  اب  هک  ارچ  دنوشیم ؛ دونشخ  یضار و  ياهداهن ،

ناریو اهرهـش  هاگ  ره  سپ  تساهرهـش . ینادابآ  زا  اههنیجنگ  یناداـبآ  هک  ارچ  تساـههنیزخ ؛ یناداـبآ  زا  رتدـنمدوس  اهرهـش  یناداـبآ  و 
زا نآ ، لها  يدوبان  نیمز و  یناریو  اـنامه  و  ددرگیم . ناریو  نیازخ  نیمز  یبارخ  اـب  سپ  ددرگیم . کـشخ  اـههنیزخ  ۀمـشچرس  ددرگ ،

. تساهتربع اهدنپ و  زا  ناشندرب  دوسمک  نامز و  هب  ناشینامگدب  نتخودنا و  رد  نامکاح  يورهدایز 
رترثؤم جارخ  يروآعمج  رد  هتسیاش  دراوم  رد  قافنا  هدنیآ و  لاس  هب  لاسما  زا  نآ  نتخادنا  ریخأت  فیفخت و  هک  دنمهفب  دنناوتیمن  نانآ 

رگید لاـس  هب  ار  لاـسما  جارخ  يروآعمج  : » دـنیوگیم ناـنآ  هب  زین  نارگید  دـنیوگیم و  ناـنآ  هکلب  « 1  » تـسا رتوـکین  نآ  رد  شرثا  و 
! دیتسه نئمطم  هدنیآ  لاس  ات  ندوب  هدنز  هب  امش  ایوگ  دینکن ؛ راذگاو 

؛ تسین نوریب  لاح  ود  نیا  زا  یکی  زا  اورنامرف  مکاح و  تسا . یفاک  یتفگـش  بجعت و  يارب  نانآ ، يارب  ناگدـنهد  رویز  رظن  نانآ و  رظن 
تیعر  نیمزرس و  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدنز  هدنیآ  لاس  ات  ای 

______________________________

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یقرواپ  رد  هک  تسا  ثیدح  رگید  ۀخسن  ساسا  رب  همجرت  نیا  (. 1)
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شهودنا نوزفا ، شینامداش  نشور ، شنامشچ  نآ  اب  هک  دنیبیم  یکین  نانچ  نآ  شیوخ  راک  ماجرف  زا  تسا و  هدرک  حالصا  ار  شیوخ 
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. دیدرگ دهاوخ  شراگدرورپ  ِيوکین  شاداپ  تفایرد  هتسیاش  تفای و  دهاوخ  شهاک 
، هداد ماـجنا  هک  یکین  حالـصا و  شاداـپ ]  ] هب يو  تروـص  نیا  رد  دیـسر . دـهاوخ  ناـیاپ  هـب  شرمع  هدـنیآ  لاـس  ندیـسرارف  زا  شیپ  اـی 
ار یلاوما  شیوخ  نئازخ  رد  رگا  و  دوب . دهاوخ  رترب  راگدرورپ  دزن  شـشاداپ  رتشیب و  شیارب  اعد  رتوکین و  يو  يانث  حدم و  رتدـنمزاین و 
زا و  تسوا . رب  نآ  هاـنگ  دوب و  دـهاوخ  نارگید  راـیتخا  رد  لاوما  نآ  تسا ، هدرک  دوباـن  ار  مدرم  ناریو و  ار  اهرهـش  نآ  اـب  هک  دزودـنیب ،
ای دشاب  تشز  دش - دـنهاوخن  دای  دوخ  يوس  زا  هدراذـگياجرب  راثآ  راتفر و  هب  زج  نانآ  دـنامیمن و  یقاب  ناشدای  زج  نامکاح  ياهراک 

دوبان ار  نآ  راگزور  ياهالب  زا  ییالب  ای  دوب  دـهاوخ  نارگید  يارب  شدوس  دیـسر و  دـهاوخ  فرـصم  هب  هاوخان - هاوخ  لاوما - یلو  ابیز .
. دروآ دهاوخ  راب  هب  ترسح  شنابحاص  يارب  درک و  دهاوخ 

شیدنیب حلاصان - حلاص و  نامکاح  زا  ناینیشیپ - ياهراک  رد  ینادب ، نایم  نیا  رد  ار  اههشیدنا  ینادرگرس  یکین و  ماجنارس  یلیام  رگا  و 
قح تخادرپ  يارب  ار  شیوخ  سفن  هدوب و  كدـنا  نانآ  رب  شاهنیزه  وکین ، مدرم  اب  شراتفر  هک  یباییم  ار  يدـحا  نانآ  نایم  رد  اـیآ  هک 

؟ دشاب هدناسر  بیسآ  مدرم  نایم  رد  شکین  مان  هب  ای  شایندب  ياهتذل  ای  شتموکح  ماکحتسا  هب  راک  نیا  تسا و  هدومن  دنمتواخس 
هنوگنامه دوش ، زیزع  شاینارمکح  رد  مدرم  دزن  دشاب ، نیگنـس  نانآ  رب  شاهنیزه  تشز و  مدرم  اب  شراتفر  هک  یباییم  ار  يدحا  ایآ  و 

يزودـنایم و هک  یتاریخ  هب  هکلب  رگنن  ینکیم  هتـشابنا  مه  يور  هک  یلاوـما  هـب  سپ  دوـشیم . دراو  صقن  زین  وا  ترخآ  اـیند و  رد  هـک 
[ هار  ] هب ةدـننکییامنهار  قیفوت و  رادهدـهع  دـنوادخ  دوشیم و  کمک  يرای و  راکوکین  هک  ارچ  رگنب ؛ یهدیم  ماجنا  هک  یکین  ياهراک 

(. تسا هار  هب  هدننکداشرا  و   ) حیحص
دنک  لمأت  ناریبد  روما  رد  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 

ره تسا و  یتاـجرد  ناگدنـسیون  يارب  اریز  نک ؛ تقد  يدـنمزاین ، يو  هـب  هـچنآ  زا  کـی  ره  لاـح  رد  رگنب و  ار  تناگدنـسیون  ناریبد و 
ار نانآ  هداد و  رارق  ییاسؤر  دوخ  گرزب  ياهراک  یتسرپرس  يارب  سپ  دنکیمن . لمحت  ار  نآ  ریغ  هک  دراد  مزال  بدا  زا  یقح  ياهجرد 

ياهزار اههشقن و  ناـیب  هب  اـهنآ  رد  هک  ار  تا  هژیو  ياـههمان  نتـشون  سپ  نیزگرب . ناشتیلوئـسم  هب  تبـسن  ناـشناوت  نازیم  ساـسا  رب 
گرزب و ياهراک  رد  دوخ  هب  نانآ  نیرتهدننککمک  و  برع ) قیقد  ياهشور  ناهاگآ  و   ) هتسیاش بدا  ناگرزب  هب  يزادرپیم  تاهتفهن 

نانآ تمارک ، یگرزب و  هک  یناسک  هب  نک ؛ راذگاو  نانآ  نیرترادزار  نیرتهاوخریخ و  نیرترادـنید و  اهراک و  رد  رظن  نیرتوکین  بحاص 
نآ ندومن  راکـشآ  ای  تولخ  رد  وت  رب  نداهن  تنم  ببـس  شاییامنهار  درادیمناو و  ینیبدوخ  هب  ار  نانآ  یناـبرهم ، فطل و  ربکت و  هب  ار 

ددرگن و  دوشیم ، هتفرگ  وت  زا  ای  وت  يارب  هچنآ  حیحص  ياههار  لیمکت  نودب  هدیسر  ياههمان  ندنادرگزاب  مدرم و  نایم  رد 
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زا اهنیا ، همه  اب  و  دشابن . ناوتان  تسوت ، نایز  هب  هک  يدادرارق  ضقن  زا  دنکن و  میظنت  فیعـض  دـنکیم ، میظنت  وت  يارب  هک  ار  يدادرارق 
هاـگیاج هب  دـشاب  لـهاج  شیوخ  تلزنم  هزادـنا و  هب  سک  ره  هک  ارچ  دـشابن ؛ ناداـن  شیوخ  هاـگیاج  ماـقم و  ةزادـنا  شیوخ و  تخاـنش 

. تسا رتنادان  نارگید 
رد دوخ  هک  نک  بوصنم  یناگدنـسیون  نایماظن - ناوید  جارخ و  ياههمان  تناگدنیامن و  ياههمان  زا  رتنییاپ - ۀبترم  رد  ياههمان  يارب  و 
زا دوخ  تخانـش  دـیابن  سپ  تسوت . تیعر  وت و  يارب  اهراک  نیرتدـنمدوس  نیرتمهم و  اهراک  نآ  هک  ارچ  ياهدرک ؛ شـالت  ناـشباختنا 
هب نانآ  ینیبشوخ  رهاظ و  زا  نامکاح  تخانـش  زا  رتشیب  يزیچ  اریز  یهد ؛ رارق  نانآ  شنیزگ  كالم  ار  ناـنآ  هب  ینیبشوخ  ناـشرهاظ و 

نیا اریز  نک ؛ شنیزگ  دوـخ  زا  شیپ  ياهتیلوئـسم  رد  ناـشدرکلمع  ساـسا  رب  ار  ناـنآ  هـکلب  تـسین ، تـیعقاو  اـب  فلاـخم  مدرم  رتـشیب 
. دنباییم یهاگآ  رگید  یخرب  روما  زا  مدرم  زا  یخرب  هک  تسا  یهار  نیرتهتسیاش 

هبلغ يو  رب  گرزب  ياـهراک  هـک  یناـسک  زا  هد ؛ رارق  رظن  بحاـص  و  رادـنید ) و   ) رادــتناما یــسیئر  اـهراک ، نـیا  زا  کـی  ره  سأر  رد  و 
نکن شومارف  ار  ناشياهراک  زا  تبقارم  یگدیـسر و  همه ، نیا  زا  سپ  هاگنآ  دوریمن . نیب  زا  شرظن  رد  کچوک  ياهراک  دـنکیمن و 
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هب هک  یتیلوئـسم  رد  مدرم  اب  ناشراتفر  زا  ات  تسا ). هدنام  هدیـشوپ  وت  زا  هک  ناشلاوحا  زا  قیقحت  شـسرپ و  اب   ) رگنب و ناشدرکلمع  رد  و 
مدرم هب  تبسن  يرگشاخرپ ) و   ) ینیبدوخ رورغ و  یتخسرس و  زا  ياهبعش  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  يوش ؛ هاگآ  ياهدرپس  نانآ 
هاگره سپ  دنتـسه . نانآ  زا  ناشياهزاین  تساوخرد  هب  راچان  مدرم  و  دراد . دوجو  هعجارم  ماگنه  یگنتلد  يریگرد و  ماگنه  رد  مشخ  و 

دراو وـت  رب  ار  شاهنیزه  هداـهن و  وـت  شود  رب  ار  نآ  بیع  دـندروآور ، ییوخدـنت  يدـنک و  هب  مدرم  ياـهزاین  عـفر  رد  نارازگراـک  ۀـمه 
رگا تشاد - یهاوخ  یگرزب  شاداپ  دـنوادخ  دزن  هکنآ ، رب  نوزفا  دوشیم ؛ تیاهراک  نتفای  ناماس  ببـس  نآ ، هب  یگدیـسر  دـناهدرک و 

. تسادخ کمک  هب  ورین  تردق و  دهاوخب و  ادخ 
دنک  لمأت  نارگتعنص  ناناگرزاب و  روما  رد  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 

یلیاسو سانجا و  عیانص و  زا  مدرم  دناهمـشچرس . مدرم  يارب  نانآ  اریز  نک ؛ شرافـس  ریخ  هب  نانآ  هب  رگنب و  نارگتعنـص  ناناگرزاب و  هب 
مدرم رتشیب  هک  نوچ  دندرگیم و  دـنمهرهب  دـنروآیم ، ناشيوس  هب  نمـشد  روشک  ياهرهـش  اههوک و  ۀـلق  زا  یکـشخ  ایرد و  هار  زا  هک 

ّقح راک  نیا  يارب  نارگتعنص  ناناگرزاب و  سپ  دنرادن ، ار  اهنآ  نتخاس  ندروآ و  تردق  دنـسانشیمن و  ار  دوخ  زاین  دروم  سانجا  لحم 
. سیونب نانآ  ةرابرد  تنارازگراک  هب  نک و  یگدیسر  ناشياهراک  هب  ور  نیا  زا  تسا . بجاو  نآ  ظفح  هک  دنراد  یمارتحا  و 
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راشف سانجا و  ینارگ  راظتنا  هزیگنا و  هب  تسا و  دیدش  يزآ  تشز و  یلخب  نارگتعنص ، ناناگرزاب و  زا  يرایـسب  رد  هک  نادب  لاح  نیا  اب 

راک نیا  زا  ار  نانآ  سپ  تسا . نامکاح  رب  یبیع  مدرم و  رب  یگرزب  نایز  نآ ، رد  هک  دنزادرپیم  راکتحا  هب  نانآ  هب  ییوگروز  مدرم و  رب 
تازاجم یکاندرد  تبوقع  هب  ار  وا  درک ، یچیپرس  تیاهروتـسد  زا  سک  ره  هاگنآ  نک  رداص  ار  مزال  ياهروتـسد  هراب  نیا  رد  رادزاب و 

. دهاوخب ادخ  رگا  نک -
دنک  لمأت  ناتسدیهت  روما  رد  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 

زا دـنوادخ  هک  یبجاو  قح  رب  نوزفا  ار  ادـخ  لام  زا  یـشخب  نکن و  هاـبت  ار  نادـنمزاین - و  ناتـسدیهت ) و   ) ناـگراچیب رگید - ۀـفیاط  روما 
چیه مدرم  نک و  میـسقت  تتموکح  ةدودـحم  مامت  رد  ار  نآ  نک و  میـسقت  ناشنایم  رد  هداد ، رارق  ناشيارب  شیوخ  باتک  رد  تاقدـص 

ار وت  یهورگ ، راک  هب  یگدیسر  و  دنراد . قح  ناشنیرتکیدزن  ناسب  نانآ  نیرترود  هکلب  دنتسین  يرگید  ياج  مدرم  زا  رتراوازس  یناکم 
مدرم ياهزاین  هب  و  يرادن . يرذع  نآ  عییـضت  رد  هک  دـنراد  وت  زا  یبیـصن  نانآ ، زا  کی  ره  اریز  درادـنزاب ؛ نارگید  راک  هب  یگدیـسر  زا 

زا رتکچوک  ار  نانآ  مدرم  دنکیم و  ناشریقحت  اهمشچ  دوشیمن و  شرازگ  وت  هب  ناشزاین  هک  یناسک  نک ؛ یگدیسر  دنمزاین  هراچیب و 
ياهراک رد  دارفا  نیرتكاـنمیب  دوخ و  دزن  یهاوخریخ  رد  دارفا  نیرتنئمطم  و  دـننک . شرازگ  وت  هب  ار  ناـشياهزاین  هک  دنرامـشیم  نآ 

ار ناگرزب  دنرامـشیمن و  ریقح  ار  ناناوتان  هک  یناسک  زا  رامگب ؛ ناـنآ  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ار  ادـخ  ربارب  رد  دارفا  نیرتنتورف  ریخ و 
دنمزاین رتشیب  فیعض ، تیعر  اریز  رگنب ؛ نآ  رد  کین  هاگنآ  دنک و  شرازگ  وت  هب  ار  ناشروما  هدب  روتـسد  يو  هب  دننادیمن و  تفارـشاب 

هیکت و ناشتساوخرد  رد  هک  شوپهدرپ  ناتسدیهت  میتی و  ناوتان و  الب و  لها  ریگنیمز و  فیعـض و  دارفا  هب  و  دنتـسه . تیامح  فاصنا و 
هک ارچ  هد ؛ رارق  یبیصن  نانآ  يارب  ادخ  لام  زا  يو ، یکیدزن  ادخ و  يدونـشخ  تساوخرد  ةزیگنااب  نک و  یگدیـسر  دننکیمن ، يراشفاپ 

. دوشیم صلاخ  اهتین  قدص  اب  اهنت  اهراک 
دشاب  رادروخرب  وکین  شور  بدا و  زا  هک  تسا  هتسیاش  مکاح  يارب  هچنآ 

عالطا هب  ار  ناشياهزاین  ورردور  نوگانوگ  ياههورگ  دارفا  تسا  مزال  مه  زاب  ینک ، شالت  يرادـقح  ره  ّقح  ماجنا  رد  هک  هزادـنا  ره  هب 
- دنادرگ کبس  يو  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یسک  رب  رگم  تسا  نیگنس  ّقح  و  تسا - نارگ  نیگنس و  نایاورنامرف  رب  راک  نیا  دنناسرب و  وت 

نامز نآ  رد  هک  هد ، صاصتخا  نادنمزاین  هب  ار  دوخ  تقو  دوجو و  زا  یـشخب  سپ  تسا . نارگ  زین  نازیم  رد  نآ  شاداپ  هنوگ  نیمه  هب  و 
تنکل نشخ و  ياـهناسنا  يدـنت  تنوـشخ و  ییاـشگب و  ناـشيارب  ار  تیاـهلاب  یهدارف و  شوـگ  ناشنانخـس  هب  یهد و  راـب  اـهنآ  هب 
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ره  هب  سپ  یگنتلد . یتحاران و  راهظا  هنوگچیه  نودب  ینک - لمحت  ار  ناوتان  ياهناسنا 
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. نک مورحم  وکین  خساپ  ییابیز و  هب  يدرک ، مورحم  هک  ار  هک  ره  نک و  اطع  يو  هب  اراوگ  شوخ و  يور  اب  ینک ، اطع  یتساوخ  هک 
ياهراک هب  ندشمرگرس  رگید و  تعاس  هب  یتعاس  زا  رگید و  يزور  هب  يزور  زا  راک  ریخأت  ندرمش  تمینغ  یتسس و  دننامه  زیچ  چیه  و 

. دنکیمن هابت  ار  نایاورنامرف  روما  مزال ، ياهراک  زا  تلفغ  يرورض و  ریغ 
ار تشـشوک  شالت و  مامت  ینکن و  یهاتوک  راک  نآ  زا  نامز  نآ  رد  هک  هد  رارق  ار  یناـمز  يرگنب ، نآ  رد  دـیاب  هک  يزیچ  ره  يارب  سپ 

. هد رارق  نآ  يارب  ار  تعاس  ره  مهس  نک و  صخشم  ار  زور  ره  راک  و  يدنب . لمع  نآ  رد 
. تسادخ يارب  اهنامز  ۀمه  دشاب ، حیحـص  تاهزیگنا  تین و  هاگ  ره  دنچ  ره  هد ؛ رارق  ار  اهنامز  نیرتهب  ادخ  دوخ و  نایم  طابترا  يارب  و 

. یهد ماجنا  لماک  مامت و  روط  هب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  رادن  مدقم  تاینید  ضیارف  رب  ار  يزیچ  يزور ، بش و  چیه  رد  و 
مدرم دوشیم . وت  ناـیز  هب  روما  داـسف  یهاـبت و  ببـس  تسوـت و  هب  ینیبدـب  ياـهرد  زا  یکی  نآ  هک  ارچ  نکن ؛ ینـالوط  ار  ینیـشنهدرپ  و 

نانآ زا  کی  ره  نک و  شنیزگ  ار  تنارادهدرپ  نابرد و  و  دـنربخیب . تسا ، رود  هب  ناشنامـشچ  شیپ  زا  هچنآ  زا  هک  دنتـسه  ییاهناسنا 
. نک رود  دوخ  زا  تسا ، فاصنامک  ربکتم و  دهدیم و  حیجرت  مدرم  رب  ار  دوخ  هک 

. هدن ار  یکلم  نتفرگ  ةزاجا  دناسریم و  نایز  دوخ  فارطا  مدرم  هب  هاگ  ره  شخبن و  ار  یکلم  تناکیدزن  هداوناخ و  زا  يدحا  هب  و 
اههودنا و ةدننکفرطرب  نایهاپـس و  شیاسآ  ببـس  حلـص  اریز  نکن ؛ ّدر  دـناوخیمارف ، نادـب  ار  وت  نمـشد  هک  ار  یتشآ  حلـص و  چـیه  و 
زا وا  هیلع  نادرگزاب و  شدوخ  هب  ار  شنامیپ  دـهع و  یتفای ، نمـشد  هب  تبـسن  تصرف  تردـق و  هاگ  ره  سپ  تساهرهـش . تینما  بجوم 

حلـص هب  توعد  اسب  هچ  اریز  شاب ؛ هتـشاد  ار  طایتحا  یگدامآ و  نیرتشیب  حلـص ، هب  نمـشد  توعد  ماگنه  نک و  يراـی  تساوخرد  ادـخ 
. نک تیاعر  یتسار  يرادتناما و  اب  ار  تدهعت  شکب و  شفارطا  رد  افو  راوید  یتسب ، نامیپ  هاگ  ره  و  دشابن . شیب  یگنرین  رکم و 

رد ار  نآ  شتمحر  اب  هک  داد  رارق  یناما  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  دـنوادخ  هک  ارچ  زیهرپب ؛ شدـهع  نتـسکش  ادـخ و  نامیپ  هب  گـنرین  زا  و 
ماجرف باذع و  زا  هک  تسا  یگنرین  زا  رتهب  يراد ، نآ  شیاشگ  هب  دیما  هک  يراشف  انگنت و  رب  يرادیاپ  و  تسا . هدرک  اضما  ناگدنب  نایم 

. یکانمیب نآ  زا  هک  يدب 
شیوخ تکاله  يدوبان و  تمیق  هب  و  تسین . نآ  زا  رتگرزب  یباذع  ياراد  زیچ  چیه  اریز  زیهرپب ؛ اهنوخ  قحانهب  نتخیر  رد  باتـش  زا  و 

نآ يارب  دوخ  ياـقب  نآ و  ياـقب  زا  تاهرهب  ینادیمن  هک  يوجم  ار  ارذـگ  ییوارناـمرف  تیوقت  دـنوادخ ، مشخ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  و 
رد باتش  زا  و  تسوا . دزن  رد  ِناطیش  ياهتصرف  نیرتنئمطم  زا  نآ  هک  ارچ  زیهرپب ؛ شیوخ  هب  نانیمطا  ینیبگرزبدوخ و  زا  و  تسیچ ؟

اهنآ رد  یتسـس  ندوب و  هتخانـشان  ماگنه  اـهنآ  رد  يراـشفاپ  ناـشناکما و  تقو و  رد  اـهنآ  رد  یهاـتوک  ناـشنامز و  زا  شیپ  اـهراک 
دراد ». یلاح  نامز و  یتلاح ، ره  دراد و  یلحم  راک  ره  اریز  زیهرپب ؛ ندش  راکشآ  ماگنه 
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هغالبلا  جهن  رد  ( 16 - ) 32331 - 1119

مکاح يارب  راک  هک  هاـگ  نآ  تشون . یعخن  رتشا  کـلام  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  ياهمانشرافـس  لـمعلا و  روتـسد  تسا  نیا  »
نیا درک . بوـصنم  نآ  ياـهراک  يدـصت  رـصم و  ینارمکح  هب  ار  کـلام  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش و  هتفـشآ  رکب - یبا  نـب  دـمحم  رـصم -

: دش هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هک  تسا  یلمعلا  روتسد  نیرتعماج  ابیز و  بلاطم  رظن  زا  نیرتینالوط و  مجح  رظن  زا  همانشرافس 
نابرهم  ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

زا رـصم  روما  ةرادا  هک  ماـگنه  نآ  يو ، هب  دوـخ  روتـسد  رد  ثراـح ، دـنزرف  کـلام  هب  تسا  ناـنمؤم  ریما  یلع - ادـخ - ةدـنب  ناـمرف  نیا 
. درپس يو  هب  ار  شیاهرهش  ینادابآ  شمدرم و  روما  هب  حالصا  شنانمشد ، اب  دربن  نآ ، جارخ  يروآعمج 
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ياهروتـسد يوریپ  اهراک ،] رگید  رب   ] ادـخ تعاطا  حـیجرت  یهلا ، ياوقت  دـهدیم : نامرف  کلام  هب  ار  اهراک  نیا  ماجنا  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناشنتخاس هابت  راکنا و  اب  زج  ددرگیمن و  تخبـشوخ  سکچـیه  اهنآ  زا  يوریپ  نودـب  هک  یتابحتـسم  تابجاو و  زا  شباتک - رد  ادـخ 

هب ندیـشخب  تزع  شناگدـننکيرای و  ِيراـی  دـنوادخ  دـنک ، يراـی  دوـخ  ناـبز  تـسد و  بـلق و  اـب  ار  ادـخ  رگا  و  دوـشیمن - تخبدـب 
. تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  شناگدننکزیزع 

نامرف يدب  هب  هتسویپ  سفن  هک  ارچ  دنک ؛ راهم  ار  نآ  یشومچ  ماگنه  دنکـشب و  اهتوهـش  ماگنه  ار  شـسفن  هک  دهدیم  روتـسد  وا  هب  و 
. دنک محر  دنوادخ  هکنآ  رگم  دهدیم 

دناهدرک تموکح  نآ  رب  رگمتس  رتسگداد و  ياهتموکح  وت  زا  شیپ  هک  مداتسرف  ییاهرهـش  يوس  هب  ار  وت  نم  نادب ! کلام  يا  سپس ،
، یتفگیم نانآ  ةراـبرد  وت  هچنآ  دـنرگنیم و  وت  ياـهراک  رد  مدرم  يرگنیم ، دوخ  زا  شیپ  ناـمکاح  ياـهراک  رد  وت  هک  هنوگناـمه  و 

دیاب سپ  دـنوشیم . هتخانـش  دزاسیم ، يراج  شناگدـنب  نابز  رب  دـنوادخ  هچنآ  ۀلیـسو  هب  اهنت  ناگتـسیاش  دـنیوگیم و  وت  ةرابرد  ناـنآ 
سفن هب  تبـسن  مارح  ياهراک  زا  ریگب و  رایتخا  رد  ار  دوخ  تـالیامت  ور ، نیا  زا  دـشاب . حـلاص  لـمع  ةریخذ  وت  دزن  ریاـخذ  نیرتبوبحم 

فاصنا بناج  دراد ، دنیآشوخان  هچنآ  دراد و  تسود  هچنآ  رد  هک  تسا  هنوگنیا  سفن  هب  ندیزرو  لخب  شاب و  لیخب  تدـش  هب  شیوخ 
. ینک تیاعر  ار 

تمینغ ار  ناشندروخ  هک  شابن  ماـشآنوخ  ياهدـنرد  ناـنآ  هب  تبـسن  ناـشوپب و  ار  مدرم  هب  فطل  یتسود و  یناـبرهم ، ساـبل  تبلق  رب  و 
تافآ راـتفرگو  دـنوشیم  شزغل  راـتفرگ  هتـساوخان  هک  شنیرفآ ، رد  تدـننامه  اـی  تاینید  ردارب  اـی  دـنهورگ : ود  مدرم  اریز  يرامـشب ؛

تسود هک  زاس  دنمهرهب  هنوگنآ  تشذگ  یـشوپمشچ و  زا  ار  نانآ  سپ  دنیبیم ، نایز  مکاح  ناشياطخ  دمع و  رد  دندرگیم و  یحور 
دنوادخ  وت و  زا  رتالاب  رما  یلو  نانآ و  زا  رتالاب  وت  اریز  دزاس ؛ تدنمهرهب  شیوخ  ششخب  یشوپمشچ و  زا  دنوادخ  يراد 
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. تسا هدومن  تشیامزآ  نانآ  ۀلیسو  هب  هدرک و  مدرم  ياهراک  رادهدهع  ار  وت  هک  تسوت  هب  هدنهدتیلوئسم  قوفام 

. یتسین زاینیب  وا  ینابرهم  ششخب و  زا  يرادن و  یتردق  ادخ  باذع  ماقتنا و  ربارب  رد  وت  هک  ارچ  هدن ؛ رارق  ادخ  اب  دربن  لاح  رد  ار  دوخ  و 
نکن و باتش  یباییم - شیارب  يزیرگ  هار  هک  ینشخ - دنت و  مادقا  چیه  رد  درگن و  نامداش  یتازاجم  زا  وشم و  نامیشپ  یششخب  چیه  زا 

ینوگرگد هب  ندـش  کیدزن  نید و  ةدـنهاک  لد ، ةدـننکهابت  نیا  هک  ارچ  دوش ؛ ماجنا  دـیاب  مهدیم و  روتـسد  میاورنامرف ، نم  وگن : زگره 
. تسا یهابت  داسف و  هب  حالص 

تبـسن شتردق  تزارف و  رب  دـنوادخ  ییاورنامرف  تمظع  رد  سپ  تشاداو ، رورغ  ینیبگرزبدوخ و  هب  ار  وت  تسایر  تردـق و  هاگ  ره  و 
زا لقع  درادیمزاب و  ار  تايدُنت  دنکیم و  راهم  ار  ترورغ  یـشومچ و  نآ  هک  شیدنیب ؛ يرادن ، تردـق  نآ  هب  زین  دوخ  هچنآ  رد  وت  هب 

. دنادرگیمزاب وت  هب  ار  تاهتفر  تسد 
ار يربکتم  ره  نوبز و  ار  يرگهطلـس  ره  دـنوادخ  هک  ارچ  شهوکـش ؛ رد  يو  اب  يدـننامه  شایگرزب و  رد  ادـخ  اب  يدروآمه  زا  زیهرپب 

. دنکیم راوخ 
ره ياهدومن و  متـس  هنرگو  نک ، تیاعر  ار  فاصنا  مدرم  ادـخ و  اب  طابترا  رد  مدرم  زا  تنابوبحم  کـیدزن و  ناـشیوخ  دوخ و  هب  تبـسن 
اب دبوکیم و  مه  رد  ار  شلیلد  دزیتس ، رد  هک  ره  اب  ادخ  دزیتسیم و  يو  اب  شناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دنک ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  سک 

ادخ و تمعن  ینوگرگد  ببس  متس ، رب  تموادم  يراشفاپ و  دننامه  يزیچ  و  دنک . هبوت  درادرب و  تسد  هکنیا  ات  تسا  دربن  لاح  رد  ادخ 
نارگمتـس نیمک  رد  دهدیم و  ارف  شوگ  ناگراچیب  ناگدیدمتـس و  ۀلان  هب  دـنوادخ  هک  ارچ  ددرگیمن ؛ یهلا  باذـع  ماقتنا و  رد  باتش 

. تسا
؛ دشاب مدرم  يدونـشخ  رد  اهنآ  نیرتهدنرادربرد  لدع و  رد  ناشنیرتهدرتسگ  قح ، رد  اهنآ  نیرتهنایم  وت ، دزن  اهراک  نیرتبوبحم  دیاب 
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طیارـش رد  صاوخ  ددرگیم . هدیـشوپ  هدوت  يدونـشخ  اـب  صاوخ ، مشخ  دـنکیم و  رثایب  ار  صاوـخ  يدونـشخ  مدرم ، ةدوـت  مشخ  اریز 
رد نیرتراـشفاپ  فاـصنا و  تیاـعر  زا  نیرتدونــشخان  نیرتکـمکمک و  يراـتفرگ ، ـالب و  رد  مکاـح و  يارب  مدرم  نـیرتهنیزهرپ  ناـسآ ،

. دنتسه مدرم  ِنیرتبیکشان  يراتفرگ ، الب و  ماگنه  نیرتریذپرذعمک و  تیمورحم ، ماگنه  نتفرگ و  ماگنه  نیرتساپـسمک  تساوخرد و 
. دشاب نانآ  هب  تاهقالع  لیم و  دیاب  سپ  دنتسه . مدرم  ةدوت  اهنت  نانمشد  هیلع  هدامآ  يورین  ناناملسم و  هاگدروآ  نید و  ۀیاپ  و 

نآ ندـناشوپ  هب  مکاح  هک  دـنراد  ییاهیتساک  مدرم  اریز  دـشاب ؛ مدرم  زا  نانآ  نیرتوجبیع  وت  دزن  مدرم  نیرتروفنم  نیرترود و  دـیاب  و 
رب راکشآ  ياهبیع  ندرک  كاپ  اهنت  اریز  نکن ؛ يرادربهدرپ  وجتسج و  دوخ  رب  مدرم  ةدیشوپ  ياهبیع  زا  زگره  سپ  تسا . نیرتراوازس 

. دنکیم يرواد  وت  زا  هدیشوپ  ياهبیع  ةرابرد  دنوادخ  تسوت و 
. دناشوپب دنامب ، هدیشوپ  مدرم  زا  یهاوخیم  هچنآ  دنوادخ  ات  نک  یشوپبیع  یناوتیم  ات  سپ 

هب ار  دوخ  ریگب و  هراـنک  تسین ، وت  ۀتـسیاش  هچنآ  زا  و  نک ! عطق  ار  دوخ  ۀـنیک  ینمـشد و  ۀتـشر  ياـشگب و  هرگ  ار  مدرم  ِینمـشد  هنیک و 
. دنراکتنایخ دننک ، ناهاوخریخ  هیبش  ار  دوخ  دنچ  ره  نایوگدب  هک  نکن  باتش  نایوگدب  قیدصت  رد  و  نزب . يربخیب 

هک ار  وسرت  و  درادیمزاب . ناسحا  یکین و  زا  ار  وت  یتسدـگنت  هب  دـیدهت  اب  هک  ار  لـیخب  نکن ؛ دراو  دوخ  ینزیار  رد و  ار  صاخـشا  نیا  و 
، زآ سرت و  لـخب و  قـیقحت ، هـب  دـیارآیم . ترظن  رد  ار  هنارگمتــس  یبـلطنوزفا  هـک  ار  يدـنمزآ  دـنکیم و  تناوتاـن  اـهراک  ماـجنا  رد 

. تسادخ هب  ینامگدب  اهنآ  ۀمه  ۀشیر  هک  دنتسه  نوگانوگ  ياههزیرغ 
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هک ارچ  دنشاب ؛ تهاگرد  نابرقم  ناکیدزن و  زا  نانآ  دیابن  سپ  دنتسه . ناشمرج  ياکرـش  رارـشا و  نیـشیپ  ناراکمه  تناراکمه ، نیرتدب 
تردـق رظن و  يار و  رد  هک  یباییم  نانآ  يارب  حـلاص  نانیزگیاج  وت  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، نارگمتـس  ناردارب  ناراکتیانج و  نارای  نانآ 

تیانج رد  يراکتیانج  متس و  رد  يرگمتس  اب  هک  یناسک  دنرادن . تیانج  ملظ و  ۀنیشیپ  نانآ  ناس  هب  یلو  دنتسه ؛ اهنآ  دننامه  ییارجا 
ار نانآ  سپ  دناهتـسباو . رتمک  نارگید  هب  دنتـسه و  رتنابرهم  رتراکرپ و  رتهنیزهمک ، وت  يارب  یـصاخشا  نینچ  نیا  دـناهدرکن ، يراـکمه 
و شایخلت - ۀمه  اب  نانآ - نیرتوگقح  دیاب  وت  دزن  اهنآ  نیرتهدیزگرب  هاگنآ  نیزگرب . یـصوصخ  سلاجم  يرـس و  ياهتسـشن  يارب 

دنـسپان شیوخ  يایلوا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  یتسه و  نآ  ماجنا  هب  لیام  هک  دنیامن  يراک  رد  وت  زا  ار  تیامح  نیرتمک  هک  دنـشاب  یناسک 
. درامشیم

ياهراک ندرمـشرب  اب  دنـشابن و  وت  يارـس  هحیدـم  هک  نک  تیبرت  نانچ  نآ  ار  نانآ  هاگنآ  نک . کیدزن  یتسار  عرو و  لها  هب  ار  دوخ  و 
. دماجنایم هراما  سفن  ناطیش و  يزوریپ  هب  دنیرفآیم و  رورغ  ربک و  ناوارف ، ییوگانث  هک  ارچ  دننکن ؛ نامداش  ار  وت  هدرکان 

قیوشت یکین و  زا  ناراکوکین  يدرـسلد  ۀیام  راک  نیا  هک  ارچ  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناسکی  یهاگیاج  وت  دزن  راکدـب  راکوکین و  دـیابن  زگره  و 
. دنیزگیمرب دوخ  هک  هد  رارق  یهاگیاج  رد  ار  کی  ره  تسا . يدب  هب  ناراکدب 

فذـح ناشیا و  زا  اـههنیزه  شهاـک  ناـنآ ، هب  یکین  زا  رتزاـسراک  يزیچ  شمدرم  هب  تبـسن  رادـمامز  ندومن  نیبشوخ  رد  هک ، نادـب  و 
زا ار  ناوارف  هودنا  جنر و  ینیبشوخ ، هک  ارچ  ییازفیب ؛ تتلم  هب  تبسن  دوخ  ینیبشوخ  رب  دیاب  یناوتیم  ات  سپ  تسین . قحان  ياهلیمحت 
هب دارفا  نیرتراوازس  و  دشاب . هتشاد  نامیا  تايراکادف  یهاوخریخ و  هب  هک  تسا  یسک  وت  ینیبشوخ  هب  دارفا  نیرتراوازس  درادیمرب . وت 

. درگنب دیدرت  ةدید  اب  تایهاوخریخ  هب  هک  تسا  یسک  وت  ِینیبدب 
- تسا هدوب  ناشراک  شخبناـماس  ناـنآ و  تفلا  یگتـسبمه و  روحم  تما و  نیا  ناماگـشیپ  لـمع  دروم  هک  ار  ياهتـسیاش  تنـس  چـیه  و 

يارب نآ  شاداپ  تروص  نیا  رد  هک  دناسر ، بیسآ  نیـشیپ  ياهشور  هنوگنیا  هب  هک  نکن  يراذگهیاپ  ار  يدیدج  تنـس  چیه  نکـشن و 
. تسوت رب  ینکشتنس - لیلد  هب  نآ - لابو  رزو و  تسا و  نآ  راذگناینب 

نک هرکاذم  نادنمشناد  اب  رایسب  دوب ، راوتسا  نآ  رب  مدرم  راک  رتشیپ  هچنآ  رارمتسا  نتشاداپرب و  تیاهرهش و  هب  یـشخبناماس  تیبثت  رد  و 
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. وگتفگ نامیکح  اب  و 
نایهاپـس تساهنآ : زا  دنتـسین . مه  زا  زاینیب  دـنباییمن و  ناماس  رگیدـکی  کمک  اب  زج  هک  دراد  ینوگاـنوگ  تاـقبط  تلم  هک ، نادـب  و 

همذ لها  زا  نازادرپجارخ  هیزج و  ارادم ، قفر و  فاصنا و  اب  نارازگراک  رتسگتلادع ، نایضاق  یـصوصخ ، یمومع و  ناگدنـسیون  ادخ ،
ای شباتک  رد  ار  اهنیا  زا  کی  ره  مهـس  دنوادخ  و  ناگراچیب . نادنمزاین و  زا  هعماج  نییاپ  ۀقبط  نارگتعنـص و  ناناگرزاب و  ناناملـسم ، و 
هب ام  دزن  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هداد  رارق  شبسانم  هاگیاج  رد  هدرک و  نیعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  تنس 

. تسا ظوفحم  هک  هداهن  هعیدو 
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راوتـسا و تلم  نانآ ، نودـب  دنتـسه و  تینما  ياـههار  نید و  تزع  ناـمکاح ، رویز  مدرم ، ياـهژد  دـنوادخ - ةزاـجا  اـب  نایرکـشل - سپ 
رد نانآ  شخبورین  جارخ  دوب . دـنهاوخن  راوتـسا  هدومن ، نیعم  ناشیا  رب  جارخ  زا  دـنوادخ  هچنآ  نودـب  نایهاپـس  هاگنآ  تسین . ياجرباپ 

. تسا ناشياهزاین  عفر  هناوتشپ  ناشياهراک و  هب  ندیشخب  ناماس  هاگهیکت  ناشنانمشد ، اب  دربن 
اهدادرارق و نتـسب  اریز  دوب ؛ دنهاوخن  راوتـسا  ناگدنـسیون  نارازگراک و  نایـضاق ، کمک  اب  زج  نایهاپـس - تلم و  هورگ - ود  نیا  سپس 

. دوشیم دامتعا  نانآ  هب  یمومع  یصوصخ و  راک  ره  ماجنا  رد  تسا و  نانآ  قیرط  زا  عفانم  يروآعمج 
زاینیب رازاب و  نتـشاد  اپ  رب  اهزاین و  عفر  تهج  رد  نانآ  هک  یـشالت  اب  دباییمن ؛ ناماس  نارگتعنـص  ناناگرزاب و  هب  زج  اهنیا  ۀمه  راک  و 

. دنهدیم ماجنا  دنزادرپیمن  اهنآ  هب  نارگید  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  مدرم  ندرک 
ةزادـنا هب  کی  ره  يارب  تسا و  هدرک  بجاو  ار  نانآ  هب  کمک  شـشخب و  دـنوادخ  هک  یناگراچیب  نادـنمزاین و  زا  رتنییاپ  هقبط  هاگنآ 

رگم دیآیمن ، نوریب  یگتسیاش  هب  هداهن  وا  شود  رب  اتسار  نیا  رد  دنوادخ  هک  یقوقح  ةدهع  زا  رادمامز  تسا و  یقح  شایگدنز  ناماس 
. گرزب کچوک و  دراوم  یمامت  رد  نآ  رب  يرادیاپ  قح و  زا  يوریپ  رب  شیوخ  ندومن  هدامآ  ادخ و  زا  نتساوخ  يرای  شالت ، اب 
تنایهاپـس یهدـنامرف  هب  ار  دوخ  دزن  رد  نانآ  نیرترابدرب  نیرتنمادـکاپ و  وت و  ماما  شربمایپ و  ادـخ و  يارب  دارفا  نیرتهاوخریخ  هاگنآ 

هک یسک  تسا و  طلسم  نادنمورین  رب  نابرهم و  ناناوتان  اب  دنباییم ، شمارآ  شزوپ  اب  دنوشیم ، نیگمـشخ  يدنک  هب  هک  یناسک  رامگب ؛
هنیـشیپ هتـسیاش و  ياههداوناخ  زا  نارادروخرب  نادنمتفارـش و  سپـس  درادیمنزاب . ار  يو  یناوتاـن  دزیگنایمنرب و  ار  وا  تنوشخ  يدـنت و 

زا ياهعومجم  ناـنآ  هک  ارچ  نادرگ ؛ کـیدزن  دوخ  هب  ار  ناـشنمگرزب  نادنمتواخـس و  ناعاجـش ، ناروـالد ، دـعب  هبترم  رد  ناـشخرد و 
. دنتسه اهیکین  زا  ياهبعش  يراوگرزب و 

ناشتیوقت يارب  هچنآ  زگره  نک و  یگدیـسر  ناشياهراک  هب  اهنآ  دوبن  رد  دنـسریم ، ناشنادـنزرف  هب  هک  رداـم  ردـپ و  نوچ  هاـگنآ 
اریز نادن ؛ زیچان  یهدیم ، ماجنا  ناشروما  ناماس  يارب  هک  ار  كدنا - دـنچ  ره  یفطل - ینابرهم و  چـیه  رامـشن و  گرزب  یهدیم ، ماجنا 

؛ نکن اهر  یـساسا  ياهزاین  رب  هیکت  اب  ار  ناشدرُخ  ياهزاین  هب  یگدیـسر  و  درادیماو . وت  هب  تبـسن  ینیبشوخ  یهاوخریخ و  هب  ار  اـهنآ 
. دنوشیمن زاینیب  نآ  زا  هک  دراد  یلحم  یساسا  گرزب و  ياهزاین  دنربیم و  دوس  نآ  زا  هک  دراد  یهاگیاج  تکدنا  ینابرهم  اریز 
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هک دشخبب  نانآ  هب  يدح  هب  شیوخ  تاناکما  زا  دناسر و  يرای  ار  نازابرـس  هک  دشاب  یـسک  وت  دزن  تهاپـس  نارـس  نیرتهدیزگرب  دـیاب  و 
هک ارچ  دـنریگ ؛ راک  هب  نمـشد  اب  دربن  رد  ار  ناششالت  تمه و  ۀـمه  يروط  هب  دـننک ؛ یگدـنز  شیاسآ  هافر و  رد  ناـشهداوناخ  دوخ و 

. دنکیم لیامتم  وت  هب  ار  ناشياهبلق  نانآ  هب  وت  ینابرهم  تفوطع و 
هب نانآ  نایم  یتسود  کش  نودـب  تسا و  تلم  یتسود  شرتسگ  اهرهـش و  رد  تلادـع  ییاپرب  نارادـمامز ، مشچ  ینـشور  نیرترب  ًاعطق  و 

نارادمامز نتفرگ  رب  رد  اب  رگم  دریگیمن  دوخ  هب  تیعقاو  گنر  نانآ  یهاوخریخ  ناشياههنیـس و  اهلد و  یکاپ  اب  رگم  دـیآیمن  دوجو 
شاب ناشيوگانث  هتسویپ  هدب و  نادیم  ناشياهنامرآ  هب  سپ  ندومنن . یگنتلد  یگتسخ و  ناشتموکح و  زا  ندرکن  ینیگنس  ساسحا  و 
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دزیگنایمرب و ار  ناعاجــش  ناشهدیدنــسپ ، ياــهراک  زا  رایــسب  داــی  هـک  ارچ  نـک ؛ هرامــش  ار  ناــشناروالد  ياــهتداشر  هراوــمه  و 
. دهاوخب ادخ  رگا  دنکیم - قیوشت  ار  ناشناگدناماو 

وت یسک  تفارش  نکن و  یهاتوک  نآ  هب  نداد  اهب  رد  هدن و  تبسن  يرگید  هب  ار  یسک  تداشر  سانشب و  ار  سک  ره  ياهتداشر  هاگنآ 
. يرامـش کچوک  ار  شگرزب  يروالد  ات  دوشن  ببـس  یـسک  ندوب  نییاپ  یهد و  هولج  گرزب  ار  شکچوک  تداشر  هک  درادن  نآ  رب  ار 
هک یهورگ  هب  هزنم - كاپ و  دنوادخ - قیقحت ، هب  نادرگزاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادخ و  هب  ار  كانههبـش  هدیچیپ و  تالکـشم 

: دیامرفیم هدوب ، ناشییامنهار  رادتسود 
عازن يزیچ  رد  رگا  هاـگنآ  دـییامن ، يوریپ  دوـخ - زا  رمـالا - یلوا  لوـسر و  زا  دـینک و  يوریپ  ادـخ  زا  دـیدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

. دیهد عاجرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک ،
يارگاو ریغ  يارگمه  شور  تنـس و  هب  کسمت ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هعجارم  تسا و  نآرق  تامکحم  هب  لمع ، ادـخ  هب  عوجر 

. تسوا
ناشيانگنت رد  دروآیمن و  راشف  ناـنآ  هب  اـهراک  هک  یناـسک  زا  نیزگرب ؛ ار  شیوخ  دزن  مدرم  نیرترب  مدرم ، ناـیم  يرواد  يارب  هاـگنآ 

هب تشگزاب  قح ، تخانـش  زا  سپ  دننکیمن و  يراشفاپ  شیوخ  شزغل  هابتـشا و  رب  دننکیمن و  نیگمـشخ  ار  وا  نایکاش  دهدیمن و  رارق 
رد دننکیمن و  هدنـسب  یحطـس  كرد  هب  قیمع  مهف  ياج  هب  دـننکیمن و  کیدزن  عمط  هب  ار  شیوخ  سفن  و  تسین . راوشد  ناشيارب  نآ 
رد دـننکیم و  یگنتلد  یتحاران و  ساسحا  همه  زا  رتمک  نایکاش ، ۀـعجارم  زا  نیرتهدـننزگنچ و  ناهرب ، لیلد و  هب  دنرتاتـسیا و  تاهبش 

قیوشت دهدیمن و  بیرف  ار  نانآ  یـسولپاچ  قلمت و  هک  یناسک  زا  دنانیرتعطاق . مکح ، ندش  نشور  ماگنه  دـنرترادیاپ و  قیاقح  فشک 
. دنکدنا نانآ  دنکیمن و  لیامتم  ار  وا 

مدرم هب  شزاین  زا  دـنک و  فرطرب  ار  شیاهدوبمک  هک  هدـب  هعـسوت  وا  رب  نانچنآ  شـشخب ، رد  نک و  یگدیـسر  وا  ياـهيرواد  هب  سپس 
ییوگدـب و زا  ات  دـنرگنن  نآ  رد  عمط  مشچ  اب  تناکیدزن  زا  کی  چـیه  هک  نک  اـطع  يو  هب  یماـقم  هاـگیاج و  ناـنچ  دوخ  دزن  دـهاکب و 

ساسا رب  دوب ، ریـسا  رارـشا  تسد  رد  نید  نیا  هک  شیدنیب ؛ تقداب  دش ، هتفگ  هچنآ  رد  دنک . تینما  ساسحا  وت  دزن  صاخـشا  ینیچنخس 
. دندومنیم بلط  ایند  نآ ، اب  دندرکیم و  لمع  نآ  رد  سوه 
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همه ود  نیا  هک  یـصخش ؛ ۀـقالع  تبارق و  ساسا  رب  هن  رامگ ، راک  هب  یبایزرا  ساسا  رب  ار  نانآ  شیدـنیب و  تنارازگراـک  روما  رد  سپس 
نانآ هک  ارچ  نک ؛ باختنا  ار  مالسا  رد  ماگشیپ  هتسیاش و  ياههداوناخ  زا  ایحاب  هبرجتاب و  دارفا  دنرادرب و  رد  ار  تنایخ  متس و  ياههخاش 

رد تشیعم  رظن  زا  ار  نانآ  هاگنآ  دـنرتشیدنارود . ثداوح  رد  رتصرحمک و  تایدام  رد  رتملاس ، ناشيوربآ  رتهدیدنـسپ ، ناـشقالخا 
رایتخا رد  لاملا - تیب  زا  هچنآ - هب  يزایتسد  زا  دزاسیم و  دنمورین  ناشسفن  حالصا  رد  ار  اهنآ  راک  نیا  هک  هد ، رارق  شیاسآ  هافر و 

مامت ناشيارب  ار  تجح  ددنبیم و  اهنآ  رب  ار  رذع  هار  تتناما ، رد  تنایخ  تیاهاروتـسد و  زا  یچیپرـس  رد  دنکیم و  ناشزاینیب  دنراد ،
ۀناـیفخم یـسرزاب  هـک  ارچ  نـک ؛ مازعا  ناـشيوس  هـب  راداـفو  وگتـسار و  یناـبقارم  نـک و  یگدیــسر  ناـشياهراک  هـب  سپــس  دـنکیم .

هب نانآ  زا  یکی  رگا  سپ  دوشیم . ناشنارایتسد  تنایخ  زا  اهنآ  يریگولج  مدرم و  اب  ناشيارادم  نانآ و  يرادتناما  ببس  ناشياهراک ،
هب ییامنیم و  یندـب  تازاجم  ار  وا  نادـهاش  یهاوگ  هب  زاین  نودـب  دیـسر ، وت  هب  هراـب  نیا  رد  تناـبقارم  شرازگ  دـیزای و  تسد  تناـیخ 
رب ماـهتا  گـنن  یهنیم و  وا  رب  تناـیخ  رهم  یهدیم و  شرارق  يراوـخ  هاـگیاج  رد  هاـگنآ  ینکیم . تساوخزاـب  ار  وا  شیاـطخ  ةزادـنا 

. يزیوآیم شندرگ 
ناماس نارگید  راک  نآ ، لها  حالـص  جارخ و  حالـص  ۀیاس  رد  هک  ارچ  دنبای ؛ ناماس  شلها  هک  نک  یگدیـسر  ياهنوگ  هب  جارخ  رما  هب  و 
رتشیب نیمز  ینادابآ  هب  دـیاب  و  دنتـسه . ناگدـنهدجارخ  جارخ و  روخنان  مدرم  ۀـمه  هکنیا  يارب  دـباییمن . ناماس  نآ  نودـب  دـباییم و 
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ار اهرهش  دشاب ، جارخ  یپ  رد  ینادابآ  نودب  هک  ره  دیآیمن و  تسد  هب  ینادابآ  نودب  جارخ  هک  ارچ  جارخ ؛ يروآعمج  هب  ات  ینک  هجوت 
دوبمک ای  يراوگان  ۀـثداح  ای  جارخ  ینیگنـس  زا  رگا  سپ  دروآیم . ماود  یهاتوک  نامز  شتموکح  دـنکیم و  دوباـن  ار  ناگدـنب  ناریو و 

ناشراک حالـصا  هب  دیما  هک  يرادقم  هب  دندرک ، تیاکـش  یلاسکـشخ  ای  یگتفرگبآ  رثا  رب  نیمز  ینوگرگد  ای  نامـسآ  ای  نیمز  زا  بآ 
، تتموکح نتسارآ  اهرهش و  ینادابآ  رد  هک  تسا  ياهتخودنا  نآ  هک  دیاین ، نیگنس  وت  رب  نانآ  هب  فیفخت  و  هدب . فیفخت  نانآ  هب  يراد ،

لابند هب  نانآ  نایم  رد  تلادـع  شرتسگ  لـیلد  هب  ار  وت  یناـمداش  ناـنآ و  ياـبیز  ياـنث  هکنآ ، رب  نوزفا  دـننادرگیمزاب ؛ وت  هب  ار  شدوس 
تلادـع هب  نانآ  نداد  تداع  رطاخ  هب  يراد و  هیکت  ناشهنازور  ياذـغ  دازاـم  رب  يدرک ، مهارف  ناـشيارب  هک  یـشیاسآ  رطاـخ  هب  دراد و 
تیاضر اب  ینک ، هیکت  نانآ  رب  یلامتحا  راوگان  ثداوح  رد  هاگ  ره  سپ  نآ  زا  يدنمهرهب . ناشنانیمطا  زا  اهنآ  اب  يارادم  قفر و  دوخ و 

. درک دنهاوخ  لمحت  ینک ، راب  ینادابآ  رب  هچ  ره  هک  ارچ  دش ؛ دنهاوخ  رادهدهع  ار  نآ  رطاخ 
نانآ ینیبدب  يزودنالام و  هب  نارادمامز  زآ  زا  مدرم  یتسدیهت  دریگیم و  همـشچرس  شنامدرم  یتسدـگنت  زا  اهنیمزرـس  یناریو  انامه  و 

. دوشیم یشان  اهتربع ، زا  نتفرگ  زردنا  دنپ و  رتمک  و  ناشتموکح - يرادیاپ - هب 
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، یسیونیم ار  تیاهزار  اههشقن و  اهنآ  رد  هک  ییاههمان  نتشون  راپسب و  ناشنیرتهب  هب  ار  تیاهراک  رگنب و  تناگدنسیون  لاح  رد  سپس 
یـشکرس ربکت و  هب  ار  ناـنآ  يراوگرزب ، مارتحا و  هک  یناـسک  زا  هد ؛ صاـصتخا  یقـالخا  ۀتـسیاش  ياـهیگژیو  رد  اـهنآ  نیرتعماـج  هب 

زا یتسرد  ياهخساپ  رودص  وت و  هب  تنارازگراک  ياههمان  عاجرا  زا  دنک و  ادـیپ  ار  وت  اب  تفلاخم  تأرج  مدرم  روضح  رد  ات  درادیمناو 
رد دنکن و  میظنت  فیعـض  ار  ياهماننامیپ  چیه  و  دنکن . یهاتوک  تلفغ  رثا  رب  دریگیم ، دهدیم و  وت  زا  یگدـنیامن  هب  هچنآ  رد  زین  وت و 
رد شیوخ ، ردـق  زا  ربخیب  هک  دسانـشب  ار  شیوخ  تلزنم  ردـق و  اهراک  رد  دـنامن و  رد  هدـش ، میظنت  وت  ناـیز  هب  هک  ییاـهدادرارق  لـح 

. تسا رتناوتان  نارگید  ردق  تخانش 
یتمدـخشوخ و اـب  ناـمدرم  هـک  دریذـپ ، ماـجنا  وـت  ینیبشوـخ  يرهاـظ و  تخانـش  ناـنیمطا و  ساـسا  رب  دـیابن  ناـنآ  شنیزگ  هاـگ  نآ 

يرادتناما یهاوخریخ و  زا  رهاظ  هدرپ  سپ  رد  هک  یلاح  رد  دـنهدیم ، هولج  ار  دوخ  دـنهاوخیم - نارادـمامز  هک  هنوگنآ  يزاسرهاظ -
نایم رد  هک  نک  هیکت  یـسک  هب  نک و  شنیزگ  یبایزرا و  دوخ  زا  شیپ  ناحلاص  يارب  ناشدرکلمع  ساسا  رب  ار  نانآ  هکلب  تسین ؛ يربخ 

ار وت  یهاوخریخ  راک  نیا  هک  دشاب ، هدش  هتخانـش  يرادتناما  هب  نارگید  زا  شیب  دـشاب و  هتـشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  ار  رثا  نیرتوکین  مدرم 
. دناسریم تابثا  هب  ياهتفریذپ  تیلوئسم  شیوس  زا  هک  یسک  يارب  دنوادخ و  يارب 

یگتفـشآ و هب  ار  يو  راک  ترثک  ددرگن و  هریچ  وا  رب  گرزب  ياهراک  هک  رامگب  ار  یلوئـسم  سیئر و  تیاهراک  زا  کـی  ره  سأر  رد  و 
اهنآ زا  ینز و  يربـخیب  هـب  تنادــنمراک  ناگدنــسیون و  ياـهدوبمک  اـهیتساک و  زا  ار  دوـخ  هـچ  ره  و  دــنادرگن . راــچد  یمگردرس 

. دش دهاوخ  تریگنماد  شدمآیپ  ییامن ، یشوپمشچ 
يرهشنورب نارجات  يرهشنورد و  ۀبسک  نک -! شرافس  یکین  هب  زین  نانآ  هب  ریذپب و  نارگتعنص  ناناگرزاب و  ةرابرد  ارم  شرافـس  سپس 

اهنآ ةدننکمهارف  یگدنز و  لئاسو  ةدننکنیمأت  اهيدنمهرهب و  مامت  ۀمشچرس  نانآ  هک  ارچ  ار - یندب  يورین  اب  ناسرهرهب  نارگتعنـص  و 
ار اهنآ  رب  تأرج  هن  دنراگزاس و  اهنآ  اب  مدرم  هن  هک  ییاهاج  تشد و  هوک و  ایرد ، یکشخ و  رد  هداتفارود - تسدرود و  ياهناکم  زا 

زکرم رد  و  تسین . یسرت  ناشبوشآ  زا  هک  دنایتشآ  لها  تسین و  میب  ناشنایز  رش و  زا  هک  دنتسه  یناراکشزاس  اهنآ  دنتـسه . دنراد -
راکـشآ و يرظنگـنت  ناـنآ  زا  يرایـسب  رد  هک ، نادـب  لاـح  نیا  اـب  نـک . یگدیـسر  ناـشياهراک  هـب  فارطا  ياهرهـش  رد  تموـکح و 
رب یگنن  مدرم و  ةدوت  رب  يراشف  نایز و  نیا  دراد و  دوجو  اهشورف  دیرخ و  رد  اهتمیق  رب  هرطیـس  مدرم و  جاتحیام  راکتحا  هدننزلخب و 

دیاب شورف  دیرخ و  و  درک . يریگولج  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ًانیقی  هک  نک  يریگولج  راکتحا  زا  سپ  تسا . نارادـمامز 
هب سک  ره  وت ، یهن  زا  سپ  هاگنآ  دـشابن . هدنـشورف  رادـیرخ و  هب  فاحجا  اهتمیق  دریذـپ و  ماـجنا  تلادـع  ساـسا  رب  تحار  ناـسآ و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


. هدب رارق  نارگید  تربع  ۀیام  نک و  تازاجم  ار  وا  يورهدایز - نودب  دش - کیدزن  راکتحا 
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؛ ناریگنیمز ناراتفرگ ، نادنمزاین ، ناگراچیب ، زا  یـشیدناهراچ - زا  ناوتان  نییاپ - ۀـقبط  ةرابرد  ریگب  رظن  رد  ار  يادـخ  ار ، يادـخ  هاگنآ 
هک شاب  نانآ  يارب  یقح  رادساپ  دوشیم و  هدید  ناگدننکتساوخرد  دسریم و  اهنآ  هب  هچنآ  هب  ناگشیپتعانق  هقبط ، نیا  نایم  رد  هک 

نانآ يارب  یمهس  رهش  ره  رد  مالـسا  هب  قلعتم  ِکلام  نودب  ياهنیمز  تالغ  لاملا و  تیب  زا  و  تسا . هداد  رارق  نآ  رادساپ  ار  وت  دنوادخ 
رورغ و سپ  یتـسه . اـهنآ  ۀـمه  قح  تیاـعر  لوئـسم  وت  دـنراد و  قـح  ناـسکی  ناـشنیرتکیدزن  اـب  ناـنآ  نیرترود  هک  ارچ  هدـب ؛ رارق 

كرت يارب  ياهناهب  رذـع و  ناوارف ، ییانبریز و  ياهراک  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  هک  ارچ  درادـنزاب ؛ ناـنآ  هب  یگدیـسر  زا  ار  وت  یتسمرس 
ياهراک هب  نکن و  راتفر  نانآ  اب  ربکت  رورغاب و  رادـنرب و  اـهنآ  زا  ار  تشـالت  تمه و  سپ  تسین . هداـتفا  اـپ  شیپ  کـچوک و  ياـهراک 

ناشریقحت مدرم  دنرامـشیم و  کچوک  ار  ناـنآ  اـهمشچ  هک  یناـسک  نک ؛ یگدیـسر  دـسریمن ، وت  هب  ناـشیا  زا  یـشرازگ  هک  یناـسک 
وت هب  ار  ناشتیعضو  ات  هد  صاصتخا  نانآ  هب  یگدیسر  يارب  ار  شیوخ  دامتعا  دروم  نتورف و  سرتادخ ، ِدارفا  زا  یهورگ  سپ  دننکیم .

نارگید زا  شیب  نانیا  تلم  نایم  رد  اریز  دوش ؛ هتفریذپ  ترذع  ادخ  اب  رادید  زور  هک  نک  راتفر  ياهنوگ  هب  نانآ  اب  سپـس  دننک . شرازگ 
ترذـع ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  نک  لـمع  ياهنوگ  هب  مدرم  ماـمت  قوـقح  تخادرپ  رد  و  دنتـسه . ناـشقوقح  تخادرپ  فاـصنا و  دـنمزاین 
شوماخ ناشتساوخرد  نابز  هتـسب و  نانآ  رب  یـشیدناهراچ  هار  هک  تفوطع - ینابرهم و  دنمزاین  ِنادـنملاس  نامیتی و  زا  و  دوش . هتفریذـپ 

يارب ار  نآ  دـنوادخ  نیقی ، هب  یلو  تسا  نارگ  یقح  ره  تـسا و  نیگنـس  نارادـمامز  رب  راـک  نـیا  نـک و  ییوـجلد  یگدیـسر و  تـسا -
ةرابرد ادـخ  ةدـعو  یتسرد  هب  دـنرادیماو و  يرابدرب  يرادـیاپ  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  یناـسک  دـنکیم ؛ ناـسآ  کبـس و  ناـیوجتبقاع 

. دنراد نانیمطا  شیوخ 
یـسلجم رد  ینک و  یگدیـسر  ناشياهراک  هب  ًاصخـش  نآ  رد  هک  هد  صاـصتخا  ار  شیوخ  ناـمز  زا  یـشخب  دوخ ، هب  نادـنمزاین  يارب  و 
ياهورین نانابهگن و  نایرکـشل ، ییامن و  ینتورف  تراگدـیرفآ  دـنوادخ  يارب  سلجم  نآ  رد  ینیـشنب . نانآ  هب  ییوگخـساپ  يارب  یمومع 

ادخ لوسر  زا  نم  اریز  دیوگ ؛ نخـس  وت  اب  ینارگن ] سرت و  نابز /[  تنکل  نودب  نانآ  ةدـنیوگ  ات  يرادزاب . نآ  رد  تلاخد  زا  ار  یماظتنا 
اهیتساک زا  دوشن ، هتفرگ  تنکل  نودب  يوق  زا  فیعـض  قح  نانآ  نایم  رد  هک  یتما  چیه  دومرفیم : اهراب  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دیدرگ دهاوخن  كاپ  اهبیع  و 
هلیـسو نیا  هب  دنوادخ  ات  نک ، رود  نانآ  زا  ار  هناربکتم  ياهدروخرب  راشف و  يریگتخـس و  نک و  لمحت  ار  نانآ  یناوتان  ینادان و  سپس 

. دنادرگ مزال  تیارب  ار  شتعاطا  شاداپ  دیاشگب و  وت  رب  ار  شتمحر  شوغآ 
. نک مورحم  یهاوخشزوپ  اب  ییابیز و  هب  شخبب و  رازآ  تنم و  نودب  زاب - يور  اب  یشخبیم - هچ  ره 

نآ زا  تنانواعم  نارواشم و  هک  يدراوم  رد  تنارازگراک  خـساپ  یکی  يزادرپب : اـهنآ  هب  دـیاب  ًاصخـش  راـچان  هک  تسا  ییاـهراک  سپس 
، هدب ماجنا  ار  زور  نامه  راک  زور  ره  و  دنروآیم . يور  وت  هب  دـنزجاع و  شماجنا  زا  نارگید  هک  مدرم  ياهزاین  هب  یگدیـسر  دـنناوتان و 

. دراد دوخ  هب  صوصخم  يراک  زور  ره  هک 
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تلم دشاب و  هتـسیاش  صلاخ و  تین ، هزیگنا و  هاگ  ره  دنچ  ره  هدب - رارق  شیوخ  يارب  ار  نامز  نیرتشیب  نیرتهب و  ادخ  اب  دوخ  طابترا  رد 
، یهدیم ماجنا  دنوادخ  يارب  صلاخ  ةزیگنا  هب  هچنآ  نایم  رد  دیاب  یلو  تسادخ - يارب  اهنامز  ۀمه  دنـشاب ، هافر  شیاسآ و  تینما و  رد 

. يروآ ياجب  تسادخ ، صوصخم  هک  ار  یتابجاو  نتشاداپرب 
مامت و لماک ، يوشیم ، کـیدزن  ادـخ  هب  نآ  اـب  هک  ار  يراـک  ریگراـک و  هب  ادـخ  یگدـنب  يارب  ار  تندـب  زورهنابـش  زا  یـشخب  رد  سپ 

. يزادنا تمحز  جنر و  هب  ار  تندب  هار  نیا  رد  دنچ  ره  هد - ماجنا  صقنیب 
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ناوتان رامیب و  دارفا  مدرم  نایم  رد  اریز  نک ؛ عیاض  ار  زامن  هن  هدب و  يرارف  ار  مدرم  هن  يدرک ، رازگرب  تعامج  زامن  مدرم  يارب  هاگ  ره  و 
رازگرب زامن  نانآ  اـب  هنوگچ  مدیـسرپ : يو  زا  داتـسرف ، نمی  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دراد . دوجو  راـتفرگ  و 

! شاب نابرهم  نانمؤم  اب  نک و  رازگرب  زامن  نانآ  اب  ناشنیرتناوتان  دننامه  داد : خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  منک ؟
نانآ يرظنگنت  لخب و  رد  هشیر  نارادـمامز ، یـشوپهدرپ  هک  ارچ  نکن ؛ ینـالوط  ار  مدرم  زا  تایـشوپهدرپ  تبیغ و  همه ، نیا  زا  سپ  و 

زا درادیم و  هگن  ربخیب  هدرپسپ  ياهدادیور  زا  ار  نانآ  نارادمامز ، ینیشنهدرپ  ددرگیم و  روما  زا  نانآ  یهاگآ  شهاک  ببـس  دراد و 
دـنکیم و هولج  ابیز  تشز ، ثداوح  تشز و  ابیز ، ياهارجام  گرزب و  کچوک ، لئاسم  کچوک و  گرزب ، لئاسم  ناـشرظن  رد  ور  نیا 

ياهناشن قح  دنادیمن و  دنرادیم ، هگن  هدیشوپ  يو  زا  مدرم  هچنآ  هک  تسین  شیب  یناسنا  اهنت  زین  رادمامز  دزیمآیم . مه  رد  لطاب  قح و 
رد ندیشخب  يارب  هک  یتسه  یـسک  ای  یتسین ؛ نوریب  لاح  ود  نیا  زا  وت  تخانـشزاب . مه  زا  ار  غورد  تسار و  عاونا  نآ  اب  ناوتب  هک  درادن 
؟ ياهناراوگرزب راک  ماجنا  لیلد  هب  ای  تسا  بجاو  قوقح  تخادرپ  لیلد  هب  ایآ  تسیچ ؟ يارب  تاینیشنهدرپ  سپ  يدنمتواخس . قح ، هار 

يراددوخ وت  زا  ندومن  تساوخرد  زا  دوز  رایـسب  دندش ، دـیمون  وت  شـشخب  زا  مدرم  یتقو  تروص  نیا  رد  هک  یتسه ؛ یلیخب  صخـش  ای 
ای هدـش  هتفرگ  ناـنآ  زا  متـس  هب  هچنآ  زا  تیاکـش  دـننام  دـنکیمن ؛ لـیمحت  وت  رب  ياهنیزه  مدرم  ياـهزاین  رتـشیب  نآ ، رب  نوزفا  دـننکیم .

. ياهلماعم رد  شیوخ  قح  تساوخرد 
عطق اـب  سپ  دـنراتفرگ . دتـس  داد و  رد  یفاـصنامک  يرگلواـپچ و  یگماـکدوخ و  هب  هک  تسا  یناـکیدزن  صاوـخ و  مکاـح ، يارب  سپس 

ای غاب  ثادـحا  رد  ادابم  نکن و  راذـگاو  ار  یکِلم  تناشیوخ ، ناکیدزن و  زا  يدـحا  هب  ناکـشخب و  ار  نانآ  ۀـشیر  اهیگژیو ، نیا  بابـسا 
دـننک و لیمحت  نارگید  رب  ار  یکرتشم  راک  ۀـنیزه  ای  دـنناسر  نایز  رواجم  ياهنیمز  نابحاص  هب  بآ  مهـس  رد  هک  دـننک  عمط  يرازتشک 
هب دـنبیاپ  ِکیدزن  رود و  ره  ةرابرد  دـشاب . وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  راع  گنن و  و  وت . يارب  هن  دـشاب ، ناـنآ  يارب  شـشون  هک  شیع 

نایز و تناکیدزن ، ناشیوخ و  هب  قح  يارجا  دـنچره  شاـب ؛ رادـیاپ  يو  شاداـپ  دـیما  هب  ادـخ  يارب  هراـب  نیا  رد  نک و  ارجا  ار  قح  قح ،
نامگ وت  ةرابرد  مدرم  رگا  و  شاب . شاهدیدنـسپ  کین و  ماجرف  ياـیوج  دراد ، وت  رب  قح  يارجا  هک  ینیگنـس  ربارب  رد  و  دـناسرب . بیـسآ 

راک نیا  هک  ارچ  نک ؛ فرطرب  دوخ  زا  ار  ناشياهنامگ  تلیلد ، ناـیب  اـب  نک و  راکـشآ  ناـنآ  يارب  ار  تشزوپ  دـندومن ، قح  زا  فارحنا 
. تسا قح  رب  مدرم  نتشاد  راوتسا  هک  تفده  تهج  رد  یشزوپ  تمدرم و  يارب  ینابرهم  سفن و  يارب  تسا  یتضایر 
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تنایهاپـس و شیاسآ  یتشآ ، حلـص و  هک  ارچ  نادرگنزاب ؛ تسا ، نآ  رد  ادخ  يدونـشخ  هک  نمـشد  يوس  زا  ار  یحلـص  چـیه  داهنـشیپ  و 
يرایـشوه و بناوج  ماـمت  نمـشد ، اـب  حلـص  زا  سپ  یلو  دراد . لاـبند  هب  ار  تیاهرهـش  رد  تینما  يرارقرب  تیاههودـنا و  ندـش  فرطرب 
اب ینیبشوخ  هب  شاب و  هدامآ  رایشوه و  اًلماک  سپ  دوشیم . کیدزن  ندرک  ریگلفاغ  يارب  اسب  هچ  نمشد  هک  ارچ  نک ؛ تیاعر  ار  طایتحا 

شاب و رادـتناما  تنامیپ  رد  نک و  افو  تنامیپ  هب  سپ  یتفرگ ، دوخ  هانپ  رد  ار  وا  ای  یتسب  ینامیپ  دوخ  نمـشد  اب  رگا  رگنب و  ماـهتا  ةدـید 
اهشیارگ و یگدنکارپ  ۀمه  اب  مدرم  هک  تسا  یهلا  تابجاو  نایم  رد  یبجاو  اهنت  دهع ، هب  يافو  هک  ارچ  هدب ؛ رارق  تدهعت  رپس  ار  تناج 

نآ هب  ناناملـسم  زا  شیپ  دوخ  نایم  رد  ناکرـشم  قیقحت ، هب  و  دنراد . نآ  تشادـگرزب  رب  ار  رظن  تدـحو  قفاوت و  نیرتشیب  ارآ ، فالتخا 
تنمشد هب  نکن و  تنایخ  تدهعت  هب  نکشن و  ار  تنامیپ  سپ  دندوب . هاگآ  ینکشنامیپ  میخو  ياهدمآیپ  هب  نانآ  هک  ارچ  دندوب ؛ دنبیاپ 

میرح اضف و  ار  شنامیپ  دـهع و  شیوخ - ینابرهم  اب  دـنوادخ - نیقی  هب  دـنکیمن . تراسج  ادـخ  رب  تخبدـب  نادان  زج  هک  نزن ، گـنرین 
و درادـن . هار  نآ  رد  تنایخ  لغد و  گنرین و  سپ  دـنروآ ؛ هاـنپ  يو  هب  دـنریگ و  شمارآ  يو ، تردـق  ۀـیاس  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ینما 

تفلاخم يارب   ] دادرارق ندرک  مکحم  نتـسب و  زا  سپ  و  ینک . لیوأت  ریـسفت و  ار  نآ  یناوتب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  هک  دنبن  يدادرارق 
تـساوخرد ببـس  يدرپس ، دنوادخ  هب  هک  يدهعت  بناج  زا  راشف  انگنت و  لمحت  نکن و  هیکت  رهاظ  فلاخم  تاهیجوت  هیروت و  رب  نآ ] اب 

زا هک  تسا  یگنرین  زا  رتهب  يراد - شرترب  ماجرف  شیاشگ و  هب  دیما  هک  یتخـس - لمحت  رب  يرادـیاپ  هک  ارچ  ددرگن ؛ قحان  هب  نآ  خـسف 
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- دـشابن وت  يارب  یتاجن  هار  هک  يریگرارق ، دـنوادخ  تساوخزاب  هذـخاؤم و  دروم  نانچ  ترخآ  ایند و  رد  هکنیا  زا  یکاـنمیب و  شماـجنا 
. یکانسرت

رد زیچ  نیرتراوازـس  دراد و  لابند  هب  ار  ادخ  باذـع  مشخ و  نیرتشیب  قحان  نوخ  نتخیر  هک  ارچ  زیهرپب ؛ قحان  هب  يزیرنوخ  نوخ و  زا  و 
ةرابرد يرواد  هب  تساوخرد ، نودـب  تمایق  زور  رد  هزنم - كاـپ و  دـنوادخ - تسا و  تموکح ] رمع  هب   ] ندیـشخب ناـیاپ  تمعن و  لاوز 
تسس ار  نآ  هک  نکن  تیوقت  یمارح  نوخ  نتخیر  اب  ار  شیوخ  تموکح  تردق و  سپ  دزادرپیم . مدرم  نایم  رد  هدش  هتخیر  ياهنوخ 

تازاجم اریز  تسین ؛ هتفریذپ  دمع  لتق  ةرابرد  نم  دزن  ادخ و  دزن  يرذـع  چـیه  دزاسیم و  لقتنم  دوبان و  ار  نآ  هکلب  دـنکیم  فیعـض  و 
اطخ هب  و  داـتفا ] قاـفتا  یتـساوخیمن  هچنآ  و   ] تفرگ یـشیپ  وت  رب  تازاـجم  رد  تتـسد  اـی  ریـشمش  اـی  هناـیزات  رگا  و  تسا . صاـصق  نآ 

هب هید  تخادرپ  زا  ار  وت  تسایر  تردـق و  رورغ  ادابم  تسا - لتق  لامتحا  نآ  زا  رتـالاب  تشم و  ۀبرـض  رد  هک  ارچ  يدـش - لـتق  بکترم 
. درادزاب لوتقم  يایلوا 

رد ناطیش ، ياهتصرف  نیرتمکحم  زا  اهنیا  هک  زیهرپب ، دوخ  يانث  قلمت و  نتشاد  تسود  شیوخ و  ربک  رب  هیکت  ینیبگرزبدوخ و  زا  و 
. دنک دوبان  نآ  اب  ار  ناراکوکین  یکین  راثآ  ات  تسوا  رظن 

 661 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یکین تنم ، هک  ارچ  ندرک ؛ لمع  نآ  فالخ  نداد و  هدـعو  ای  درکلمع  رد  ییوگهفازگ  ای  یکین  زا  سپ  مدرم  رب  نداـهن  تنم  زا  زیهرپب  و 

نتفگ دیامرفیم : یلاعت  دنوادخ  دنکیم . داجیا  هنیک  مدرم  ادخ و  دزن  هدعو ، فلخ  دربیم و  ار  قح  رون  ییوگهفازگ ، دنکیم و  دوبان  ار 
. تسا ياهدننز  تشز و  رایسب  راک  دنوادخ  دزن  دینکیمن ، لمع  نادب  هچنآ 

هتخانشان ماگنه  دانع  تجاجل و  ای  ناشماجنا  ناکما  ماگنه  اهراک  رد  یتسس  ای  ناشنامز  ندیسرارف  زا  شیپ  اهراک  رد  باتـش  زا  زیهرپب  و 
دوخ تقو  رد  ار  يراک  ره  هد و  رارق  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  يرما  ره  سپ  ندـش . نشور  زا  سپ  اهنآ  رد  یناوتان  یهاتوک و  ای  ناشندوب 

. هد ماجنا 
هک تسا ؛ راکـشآ  نارگید  يارب  یتسه و  نآ  لوئـسم  وت  هچنآ  زا  يربخیب  راهظا  دنربارب و  نآ  رد  مدرم  هچنآ  رد  یبلطنوزفا  زا  زیهرپب  و 

. دش دهاوخ  هدناتسزاب  وت  زا  مولظم  قح  تفر و  دهاوخ  الاب  روما  ةدرپ  يدوز  هب  يوشیم و  هذخاؤم  نارگید  راک  هب  وت 
زا يراددوخ  اب  اهنیا  همه  زا  شاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  تاهدـنرب  نابز  تناتـسد و  تردـق  تمـشخ و  ناروف  تایهاوخدوخ و  رورغ و 
رب یطلست  تموکح و  نینچ  هب  و  يریگتسد . هب  ار  شیوخ  رایتخا  دنیـشنورف و  تمـشخ  ات  نک  ظفح  ار  دوخ  هلمح  ریخأت ، یگدزباتش و 

يارب تسا  بجاو  وت  رب  و  دراد . لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  رایـسب  تراـگدرورپ  هب  تشگزاـب  داـی  هکنآ  رگم  یباـییمن  تسد  شیوخ  سفن 
ربمایپ راثآ  هدیدنسپ و  ياهشور  نیـشیپ و  رتسگداد  ياهتموکح  زا : تسا  ترابع  نآ  یـشاب و  هتـشاد  دای  هب  ار  هتـشذگ  هراومه  هدنیآ ،

نیا زا  يوریپ  رد  و  ینک . يوریپ  يدرک ، هدـهاشم  اـم  زا  هک  ییاـهراک  زا  و  ادـخ . باـتک  تاـبجاو  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ناـمراوگرزب 
شالت تخس  یشاب ، هتـشادن  ياهناهب  سوه  اوه و  هب  تسفن  موجه  تروص  رد  ات  مدرک ، مامت  ار  تجح  وت  يارب  نآ  رد  هک  لمعلاروتـسد 

. دنادرگیمن قفوم  یکین  ریخ و  هب  دنکیمن و  ظفح  يدب  زا  ادخ  زج  سکچیه  هک  نک  ششوک  و 
زین نم  درکیم و  قـیوشت  ناـگدرب  هب  یکین  تاـکز و  زاـمن و  هب  هراوـمه  نـم  هـب  شیاهشرافـس  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

. مناسریم نایاپ  هب  نآ  اب  ار  دوخ  لمعلاروتسد 
گرزب ». هبترمدنلب و  دنوادخ  ۀلیسو  هب  رگم  تسین  ییورین  تردق و  چیه 

لمعلا  روتسد  نیا  ینایاپ  شخب 
هچنآ ره  هب  دـنک  قفوم  ار  وت  نم و  هک  منکیم  تساوخرد  ییوزرآ ، ره  ندروآرب  رد  شگرزب  تردـق  هدرتسگ و  تمحر  اب  دـنوادخ  زا  »

ابیز يراثآ  راگدای و  ناگدنب و  نایم  رد  کین  مان  اب  هارمه  مدرم  ادخ و  دزن  هک  تسا  یهار  رب  يرادیاپ  نآ  و  تسا ؛ نآ  رد  شايدونشخ 
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هک مـنکیم  تساوـخرد  و  میـشاب . هتــشاد  نـشور  يرذـع  تـمارک  يراوـگرزب و  شیازفا  اـهتمعن و  ماـمت  زا  يدـنمهرهب  اهرهــش و  رد 
نادناخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  ام  دناسر . ماجرف  هب  تداهـش  تداعـس و  اب  ار  نامیگدنز 

شاهزیکاپ ». كاپ و 
. تسا هدمآ  زین  لوقعلا  فحت  باتک  رد  یکدنا  فالتخا  اب  لمعلا  روتسد  نیا 

 663 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدمآ تروص  نیا  هب  هکم - رهـش  رد  شرادـنامرف  سابع - نب  مَُثق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ياهمان  هغالبلا  جـهن  رد  ( 17 - ) 32332 - 1120

: تسا
ار مدرم  ياهشسرپ  نیشنب و  مدرم  نایم  رد  هاگماش  دادماب و  رآ و  ناشدای  هب  ار  ادخ  ياهزور  نک و  رازگرب  ار  جح  مدرم  يارب  دعب ، اما  »
، دشاب مدرم  وت و  نایم  تاهرهچ  زج  ياهدرپ  تنابز و  زج  ییوگنخس  دیابن  نک . وگتفگ  نادنمـشناد  اب  هد و  شزومآ  ار  نانادان  وگخساپ و 

شیاتـس شماجنا  رب  نآ  زا  سپ  دوش ، هدـنار  شدورو  زاغآ  رد  رگا  هک  ارچ  رادـن ؛ زاـب  شزاـین  ةراـبرد  ترادـید  زا  ار  يدـنمزاین  چـیه  و 
تتموکح ةدودـحم  ناگنـسرگ  ناراولایع و  ناـیم  رد  ار  نآ  رگنب و  دـنوادخ - لاوما  زا  تدزن - رد  هدـمآ  درگ  لاوما  رد  و  دـش . یهاوخن 

. مینک میسقت  راید  نیا  مدرم  نایم  رد  ات  تسرفب  ام  يوس  هب  ار  نآ  ةدایز  هداد و  رارق  جایتحا  زاین و  ياهلحم  رد  نک و  فرصم 
يداب فکاع و  دیامرفیم : هزنم - كاپ و  دـنوادخ - هک  ارچ  دـنریگن ؛ یترجا  ناشياههناخ  رد  نانکاس  زا  هک  هدـب  روتـسد  هکم  لها  هب  و 

. دنربارب هکم  رد 
قفوم شبوبحم  ياهراک  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دناهکم . لها  ریغ  زا  نارازگجح  يداب ، زا  روظنم  دـناهکم و  نانکاس  فکاع ، زا  دوصقم 

.« مالسلاو دنادرگ -

تسا بحتسم  اهنآ  زا  يراددوخ  اما  تسا . لالح  دشابن ، مولعم  اهنآ  تمرح  هک  یمادام  ناطلس ، نارازگراک  ياهاذغ  اههزیاج و  باب 42 

زج يدمآرد  تسا و  یتموکح  ياهراک  رادهدهع  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم دالو  وبا  ( 1 - ) 32333 - 1121
نم هب  دـنکیم و  ییاریذـپ  نم  زا  زین  وا  موشیم . شاهناخ  دراو  مرذـگیم و  يو  رب  نم  و  دـییامرفیم ؟ هچ  يو  ةرابرد  درادـن . هار  نیا  زا 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مگنتلد . تحاران و  راک  نیا  زا  نم  دنهدب . نم  هب  یـسابل  اهمهرد و  دهدیم  روتـسد  اسب  دیامنیم و  یکین 
تسوا ». رب  نآ  هانگ  تسوت و  يارب  نآ  شون  شیع و  ریگب . يو  زا  روخب و 

تیاهراک هب  دنوادخ  تفگ : درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  نم  روضح  رد  : » دیوگیم ازعملاوبا  ( 2 - ) 32334 - 1122
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مریذپب ؟ وا  زا  ایآ  دهدیم ، هیده  نم  هب  مهرد  يرادقم  يو  مرذگیم و  اورنامرف  مکاح و  رب  دهد ! ناماس 

؟ مرازگ جح  مناوتیم  نآ  اب  متفگ : نم 
رازگ ».) جح  نآ  اب  و   ) يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 665 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مکاح رب  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دـنکیم  تیاور  يرگید  صخـش  ای  ماشه  نب  دـمحم  زا  ازعملاوبا  ( 3 - ) 32335 - 1123

؟ مریذپب ار  نآ  ایآ  دشخبیم ، نم  هب  ياهیده  يو  مرذگیم و 
! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ مرازگ جح  مناوتیم  نآ  اب  و  تفگ : يوار 
هدب ». ماجنا  جح  نآ  زا  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  ملسم و  نب  دمحم  ( 4 - ) 32336 - 1124
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درادن ». یلاکشا  نانارمکح  يایاده  »
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 5 - ) 32337 - 1125

درادن ». یلاکشا  ناطلس  يایاده  »
ماما : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا  یبا  نبا  ییحی  ( 6 - ) 32338 - 1126

دنتفریذپیم ». ار  هیواعم  يایاده  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
ماما : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردـپ - زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نبا  نیـسح  ( 7 - ) 32339 - 1127

دنتفگیم نخس  شاهرابرد  دندومنیم و  لاکشا  ضارتعا و  يو  هب  دندرکیم و  ییوجبیع  هیواعم  زا  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
دنتفریذپیم ». ار  شیایاده  و 

. دش لاؤس  روج  نامکاح  يایاده  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هدش  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 32340 - 1128
ماما ود  نآ  اریز  دنتفریذپیم ؛ ار  هیواعم  دننامه  روج  نامکاح  يایاده  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا و مارح  ناشدوخ  يارب  دـنراد  رایتخا  رد  هچنآ  روج  نامکاح  و  دیـسریم . نانآ  هب  هار  نیا  زا  هک  دـندوب  یلاـم  راوازـس  مالـسلا  هیلع 
تسا ». لالح  دننک - تفایرد  قح  هار  زا  دسر و  نانآ  هب  یکین  ریخ و  هار  زا  هک  یتروص  رد  مدرم - يارب 

، دننکیم تمدخ  نانآ  هب  هانگ  هار  رد  هک  یناسک  يارب  روج  نامکاح  يایادـه  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 32341 - 1129
تسا ». تحس  مارح و 

. دش لاؤس  هیما  ینب  لاوما  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  يدنوار  تاوعد  باتک  رد  ( 10 - ) 32342 - 1130
دنراد »؟ یلام  هیما  ینب  ایآ  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا مالـسلا - هیلع  یلع  نادـنزرف  مالـسلا - امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  : » تسا هدـمآ  عیارـشلا  للع  باـتک  رد  ( 11 - ) 32343 - 1131
ناشهداوناخ دوخ و  يارب  ار  نآ  دریگیم ، ياج  یـسگم )  ) یناویح ناهد  رد  هک  يرادقم  ةزادنا  هب  یتح  یلو  دـنتفرگیم  ار  لاوما  هیواعم 

دندرکیمن ». هنیزه 
 667 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار يو  هک  درک  تعیب  هیواعم  اب  طرـش  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  : » دـیوگیم یـشار  نزام  نب  فسوی  ( 12 - ) 32344 - 1132
جارخ زا  مهرد  نویلیم  کی  دنکن و  بیقعت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زگره  هیواعم  دنکن و  تداهـش  ۀماقا  شدزن  دمانن و  نینمؤملا  ریما 

رد تسا  یتیالو  درجبا : نیمزرس  .« ) دنک میـسقت  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  نیفـص  لمج و  دربن  يادهـش  ِنادنزرف  نایم  ار  درجبا  نیمزرس 
(. هروک ياهيدابآ  زا  يايدابآ  سراف و 

هیلع ماما  اب  نآ  رد  هک  هیواعم - زا  ياهمان  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » هک تسا  هدمآ  جاجتحا  باتک  رد  ( 13 - ) 32345 - 1133
شرازگ وت  هب  يروما  نم  ةرابرد  هک  يدوب  هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  تاهمان  قیقحت  هب  دعب ، اما  تشون : دوب - هدرک  هرظانم  مالـسلا 

 ... متسه زاینیب  روما  نآ  زا  نم  هک  یتسرد  هب  تسا . هدش 
هب ار  ام  ینمشد  هنیک و  يو  منکیم ، ساسحا  نم  هک  هنوگنآ  تفگ : درک ، هعلاطم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀمان  هیواعم  هک  یتقو  سپ 

. دراد لد 
 .... هدب يو  هب  ینکشنادند  خساپ  دنتفگ : هیواعم  هب  رفعج  نب  ریمع  یبا  نب  هللا  دبع  و  دیزی - شدنزرف -

لاس ره  رد  هیواعم  تساک . يزیچ  ماما  هب  شیایادـه  اهشـشخب و  زا  هن  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  يدـنیآشوخان  زیچ  هن  هیواـعم  یلو 
درکیم ». میدقت  ماما  هب  رگید  نوگانوگ  يایاده  اهالاک و  رب  نوزفا  دقن  لوپ  مهرد  نویلیم  کی 

یناشیپ رب  هدجس  راثآ  کلملادبع  میتفر . ناورم  کلملادبع  دزن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هارمه  : » دیوگیم يرْهُز  ( 14 - ) 32346 - 1134
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رادید يو  اب  شرطاخ  هب  هک  یفادها  مالسلا و  هیلع  ماما  ياهزاین  زا  درک  عورـش  کلملادبع  هاگنآ  تشاد ...  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 
دیشخب ». مالسلا  هیلع  ماما  هب  یلام  تفریذپ و  ار  شتعافش  درک ، تعافش  سک  ره  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دسرپب . تسا ، هدرک 

 669 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تـسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تازجعم  باب  رد  هعیـش  ِيربط  ریرج  نب  دمحم  فیلأت  همامالا  لئالد  باتک  رد  ( 15 - ) 32347 - 1135

ماش هب  ار  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - يو و  ترفاسم  هب  ماشه  روتسد  يارجام  ینالوط  ثیدح  کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک
: دومرف هک  اجنیا  هب  دیسر  ات  درک  نایب  دادخر ، نانآ  نایم  هک  ار  ییاهارجام  و 

میدرگزاب »....  هنیدم  هب  داد  روتسد  داتسرف و  ام  يارب  ياهیده  ماشه  هاگنآ  ... 
. مدرک وگزاب  ار  متالکشم  زا  یخرب  متفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم هنامر  نب  سیق  نب  لضفم  ( 16 - ) 32348 - 1136

هدرک هیدـه  نم  هب  یقیناود  روـصنم  هک  تسا  راـنید  دـصراهچ  نیا  دوـمرف : دروآ و  ار  ياهسیک  داد  روتـسد  شزینک  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. نک لح  ار  تتالکشم  ریگب و  ار  نآ  تسا .

. دینک اعد  میارب  ادخ  هاگشیپ  رد  مراد  تسود  هکلب  مرادن . تداع  راک  نیا  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مدرگ ! تیادف  هن ، متفگ :
نوبز راوخ و  ناشدزن  هک  ییوگب  مدرم  هب  ار  تتالکـشم  ۀـمه  هک  ادابم  یلو  درک ؛ مهاوخ  اـعد  يدوز  هب  ًاـمتح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دش ». یهاوخ 
رفعج نب  یـسوم  ماما  شردپ - زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مشاه - ینب  ناگتـسباو  زا  دـمحموبا  لضف - نب  نسح  ( 17 - ) 32349 - 1137

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا - امهیلع 
مالـسلا هیلع  ماما  لابند  هب  درک و  هدامآ  ار  ریـشمش  یمرچ و  ةرفـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نتـشک  دصق  هب  یقیناود - روصنم  رفعجوبا - »

! نزب ار  شندرگ  مدیبوک ، مه  رب  ار  مناتسد  تقو  ره  يو  اب  نم  نتفگ  نخس  لاح  رد  تفگ : عیبر  هب  داتسرف و 
. دروآرد تکرح  هب  ار  شنابل  داتفا ، روصنم  هب  شهاگن  رود  زا  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه 

رگم میداتسرفن  امش  لابند  هب  ام  هللادبعابا ! يا  امـش  رب  نیرفآ  دیدمآ ، شوخ  تفگ : دوب ، هداد  هیکت  شهاگیاج  رب  هک  هنوگنامه  روصنم 
ار تیاهیهدب  دنوادخ  تفگ : دیسرپ و  ییاههفیطل  مالسلا  هیلع  ماما  هداوناخ  ةرابرد  سپس  تتادهعت . ماجنا  تیاهیهدب و  تخادرپ  يارب 

دورو قح  سکچیه  تساجنیا ، دمحم  نب  رفعج  یتقو  ات  عیبر ! يا  دومن . تخادرپ  ار  تاهیدـه  و  درک ) هدروآرب  ار  تیاهزاین  و   ) تخادرپ
. درادن

هدامآ وت  يارب  ار  اهنآ  انامه  يدید ؟ ار  یمرچ  ةرفس  ریشمش و  ایآ  هللادبعابا ، يا  تفگ : يو  هب  عیبر  تفر ، نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو 
؟ يدرکیم همزمز  بل  ریز  يزیچ  هچ  يدادیم ، تکرح  ار  تنابل  یتقو  دوب . هدرک 

تیافک و ارم  ناگتفایشرورپ  زا  راگدرورپ  متفگ : مدرک ، هدهاشم  شاهرهچ  رد  ار  رش  راثآ  یتقو  عیبر ! يا  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
راگدرورپ دنوادخ - دنکیم و  تیافک  ناگدشهداديزور  زا  ارم  هدنهديزور  دـنکیم و  تیافک  ناقولخم  زا  ارم  قلاخ  دـنکیم و  زاینیب 

هدرک تیافک  ارم  هراومه  هک  سک  نآ  ارم  تسا  یفاـک  تسا . یفاـک  ارم  هک  سک  نآ  ارم  تسا  یفاـک  تسا . یفاـک  نم  يارب  ناـیناهج -
تسا ». گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  منکیم و  لکوت  وا  رب  تسین . وا  زج  ییادخ  هک  هناگی  يادخ  نم  يارب  تسا  یفاک  تسا .

 671 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب اـت  دـهدیم  همادا  هاـگنآ  مدرازگ . جـح  روصنم - رفعجوبا - هارمه  : » دـیوگیم روـصنم - ناـکیدزن  زا  عـیبر - ( 18 - ) 32350 - 1138

ماما هک  یماگنه  دیوگیم : دسریم و  روصنم  طسوت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راضحا  نامرف  جح و  مسارم  زا  سپ  هنیدم  هب  دورو  يارجام 
رـسپ يا  ایب ! نم  کیدزن  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تخورفارب و  ینامداش  زا  روصنم  ةرهچ  دـش ، کیدزن  روصنم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص 

ياهبعج داد  روتسد  شمالغ  هب  دناشن و  تخت  رب  دوخ  رانک  رد  هک  نیا  ات  درک  کیدزن  دوخ  هب  ردق  نآ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  ومع !
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زا ياهسیک  هاگنآ  درک . گنر  ار  ماما  نساحم  دوخ  تسد  اب  روصنم  وبـشوخ . يوم  گنر  زا  دوب  رپ  دروآ ، ار  نآ  یتقو  مـالغ  درواـیب . ار 
داد ». تشگزاب  هب  روتسد  دومن و  رطاق  رب  راوس  ار  وا  داد ، يو  هب  یتعلخ  رز و 

ماما ياهاعد  نمض  رد  دیفم  موحرم  رصاعم  ياملع  زا  یخرب  ِكاردتسالا  باتک  زا  لقن  هب  لوا  دیهش  ۀعومجم  رد  ( 19 - ) 32351 - 1139
ماما نتشک  روتـسد  هک  تسا  روصنم  اب  رادید  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  : » دیوگیم روصنم ، رب  دورو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  قداص 

، تسشن شربارب  رد  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  شیپ  درک . رادید  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  روصنم  سپ  دوب . هدرک  رداص  ار  مالـسلا  هیلع 
دنداد »....  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رز  هرَدب  یس  داد  روتسد  هاگنآ 

هیلع ماما  دورو  يارجام  هب  ات  داتـسرف » مالـسلا  هیلع  ماما  راضحا  يارب  ار  هلبج  نب  میهاربا  روصنم  : » دـیوگیم عیبر  ( 20 - ) 32352 - 1140
نساحم دوخ  ناتـسد  اب  درک  عورـش  دروایب و  ار  رطعم  يوم  گنر  داد  روتـسد  شمالغ  هب  روصنم  : » دیوگیم دسریم ، روصنم  رب  مالـسلا 

ار بکرم  یتقو  دنروایب . ار  شدوخ  بکرم  داد  روتسد  داد و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رانید  رازه  راهچ  سپـس  دنک . گنر  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 
دش »....  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دروآ . روصنم  تخت  کیدزن  ار  نآ  ات  ایب ! ولج  ایب ، ولج  تفگیم : بترم  نآ  ةدنروآ  هب  دندروآ 

 673 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: تفگیم مالـسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  روصنم  هک  مداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم بجاح  عیبر  ( 21 - ) 32353 - 1141

راوید ات  درک  مهاوخ  بارخ  ار  هنیدم  ًامتح  و  مراذگن . یقاب  امش  زا  يراوتسا  تماق  نیمز  يور  رب  ات  تشک  مهاوخ  ار  تاهداوناخ  ار و  وت  »
! نک اهر  شایشکرس  رد  ار  وا  و  سرتن ! شنانخس  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مراذگن ! ییاجرباپ 

اب روصنم  مدرک . دراو  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دیروآ ! نم  دزن  تعرس  هب  ار  يو  تفگیم : روصنم  هک  مدینـش  دیـسر ، هدرپ  ود  نایم  ماما  یتقو 
رب ار  وا  تفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  هاگنآ  کیدزن ! دنواشیوخ و  ِرورس  یبَسَن و  هدازومع  هب  نیرفآ  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  ندید 

؟ مداتسرف تلابند  هب  ارچ  ینادیم  ایآ  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ور  دناشن و  شیوخ  تخت 
؟ منادب بیغ  هنوگچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! ینک میسقت  تنادناخ  نایم  رد  تسا - رانید  رازه  هد  هک  الط - ياههکس  نیا  ات  مداتسرف  تلابند  هب  تفگ : روصنم 
. دنتسه راک  نیا  يارب  نارگید  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب تسد  هاگنآ  ینک . میـسقت  دوخ  نادناخ  نادنمزاین  نایم  رد  ار  اهنیا  ًامتح  هک  هللادـبعابا -! يا  مهدیم - دـنگوس  ار  وت  تفگ : روصنم 
دیشخب »....  يو  هب  تعلخ  هیده و  درک و  مالسلا  هیلع  ماما  ندرگ 

يارجاـم همادا  رد  و  تسـشن ....  شزبـس  دـنلب  رـصق  رد  روصنم  زور  کـی  : » دـیوگیم بجاـح  عـیبر  نب  دـمحم  ( 22 - ) 32354 - 1142
هیلع ماما  شزوپ  روصنم و  شهوکن  يدـنت و  مالـسلا و  هیلع  ماما  ندـمآ  بش و  نایاپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لاـبند  هب  نداتـسرف 

. دوب رطعم  يوم  گنر  زا  رپ  هبعج  نآ  روایب ! لحم  نـالف  زا  ار  هبعج  عیبر ، يا  تفگ : روصنم  هک  دیـسر ، اـجنیا  هب  اـت  درک  رکذ  ار  مالـسلا 
! هد رارق  مالسلا  هیلع  ماما  نساحم  رب  نک و  نآ  لخاد  ار  تتسد  تفگ : روصنم  مدروآ ، ار  نآ  یتقو 

هک کباچ  وردـنت و  بسا  نآ  رب  ار  ماما  تفگ : نم  هب  هاگنآ  دـش . هایـس  نآ ، رب  تسد  ندیـشک  اب  دوب . دیفـس  مالـسلا  هیلع  ماما  نساـحم 
نک »....  هقردب  ار  وا  مارتحا  اب  شلزنم  ات  هدب و  يو  هب  مهرد  رازه  هد  نک و  راوس  موشیم ، راوس  نآ  رب  دوخ 

نوریب نادنز  زا  ار  رفعج  نب  یسوم  ورب  تفگ : نم  هب  دیشرلا  نوراه  : » دیوگیم یثیدح  نمـض  رد  عیبر  نب  لضف  ( 23 - ) 32355 - 1143
اجنآ ات  راذگ ! دازآ  ام  دزن  زا  ندرک  چوک  ای  ام  رانک  رد  ندنام  نایم  ار  وا  هدب و  يو  هب  بکرم  هس  تعلخ و  جنپ  مهرد و  رازه  یس  روایب ،

. مدرک هدهاشم  زامن  لاح  رد  ار  يو  متفر . نادنز  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  غارـس  هب  نوراه  دزن  زا  دیوگیم : عیبر  نب  لضف  هک 
شعالطا هب  ار  يو  ةرابرد  نوراه  ياهروتـسد  مدـناسر و  يو  هب  ار  نوراه - نانمؤم - ریما  مالـس  هاگنآ  داد . مالـس  ار  شزامن  ات  متـسشن 

وا  هب  مدناسر و 
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! ماهدرک رضاح  ار  نوراه  ياهششخب  ایاده و  متفگ :

! ناسر ماجنا  هب  يراد ، نیا  زج  یتیرومأم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! مرادن نیا  زج  یتیرومأم  ادخ ! لوسر  تدج ، قح  هب  دنگوس  هن  متفگ :

. مرادن يزاین  تسا ، نآ  رد  تما  قوقح  هک  یلام  اهبکرم و  اهتعلخ ، هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوشیم نیگمشخ  نوراه  هک  ینادرگنرب  ار  نآ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : لضف 

نک »... ! لمع  نآ  اب  يراد  تسود  روط  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

675 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
رد ار  شریشمش  هک  یلاح  رد  مشخ  تلاح  اب  نوراه  زور  کی  مدوب . دیشرلا  نوراه  نابهگن  نم  : » دیوگیم لضف  ( 24 - ) 32356 - 1144

ار ماهدازومع  رگا  هک  دنگوس ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مايدـنواشیوخ  هب  تفگ : دـمآ و  نم  يوس  هب  دادیم ، تکرح  تسد 
! درک مهاوخ  ادج  ندب  زا  ار  ترس  يرواین ، نم  دزن  نونکا 

؟ مروایب وت  دزن  ار  یسک  هچ  متفگ :
! ار يزاجح  درم  نیا  تفگ : نوراه 

؟ يزاجح صخش  نیمادک  متفگ :
؟ يدروآ ار  ماهدازومع  ایآ  تفگ : نوراه  هک  اجنآ  هب  دیسر  ات  دهدیم  همادا  لضف  رفعج . نب  یسوم  تفگ : نوراه 

! يرآ متفگ :
؟ يدرواین یتحاران  يدنت و  اب  هک  ار  وا  تفگ : نوراه 

! هن متفگ :
. متساوخیمن هک  مدز  يراک  هب  تسد  بارطضا  مشخ و  لاح  رد  نم  هک  ارچ  مدوب ؛ نیگمـشخ  وا  زا  نم  هک  یتفگن  يو  هب  تفگ : نوراه 

. هدب دورو  هزاجا  وا  هب 
، دیـشک شوغآ  رد  ار  ماما  داتـسیا و  دـیرپ و  اج  زا  دـید ، ار  وا  نوراه  هک  نیمه  مداد . دورو  ةزاجا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دـیوگیم : لـضف 
ام اب  رادـید  زا  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : دـناشن و  دوخ  ياهاپ  يور  ار  وا  هاـگنآ  نم ! ياـهتمعن  ثراو  ردارب و  هدازومع و  رب  نیرفآ  تفگ :

؟ تسا هدرک  ادج 
. تایتسودایند وت و  تموکح  ورملق  تعسو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

داد روتسد  سپس  درک . گنر  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نساحم  دوخ  تسد  اب  دندروآ و  ار  رطعم  يوم  گنر  ۀبعج  داد  روتـسد  نوراه  هاگنآ 
اب هک  متـسنادیمن  تحلـصم  هب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ماما  دنربب . شلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  رز  هسیک  ود  تعلخ و  يدادعت 

متفریذپیمن »....  ار  نآ  دوشن ، عطق  وا  لسن  ات  مروآرد  جاودزا  هب  ار  بلاطوبا  نادناخ  درجم  ناناوج  لوپ  نیا 
نم هب  ار  عیشت  یسک  هچ  دینادیم  ایآ  تفگ : يو  مدوب ، نومأم  رس  يالاب  هک  زور  کی  : » دیوگیم رازن  نب  نایفس  ( 25 - ) 32357 - 1145

؟ داد شزومآ 
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! مینادیمن ام  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، دنتفگ : نارضاح  همه 

! تخومآ نم  هب  دیشرلا  نوراه  تفگ : نومأم 
! تشکیم ار  نادناخ  نیا  لها  دیشر  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دش : هتفگ 

جح رفـس  مزاع  نوراه  هارمه  لاس  کی  قیقحت ، هب  تسا . زان  ییاورنامرف  هک  ارچ  تشکیم ؛ ییاورنامرف  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  تفگ : نومأـم 
تسیود نآ  رد  هک  یهایس  ۀسیک  داد  روتـسد  تفرگ ، هکم  يوس  هب  هنیدم  كرت  هب  میمـصت  هک  یتقو  سپ  دیـسر ...  هنیدم  هب  یتقو  مدش .

ربب »....  رفعج  نب  یسوم  يارب  ار  نیا  تفگ : درک و  عیبر  نب  لضف  هب  ور  سپس  دندروآ . دوب  رانید 
رابکی : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـسیع  نب  دمحم  ( 26 - ) 32358 - 1146

هب درک و  ریگتسد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم  مکاح  تفرگ ، يو  نتـشک  هب  میمـصت  درک و  راضحا  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روصنم  هک 
ایادـه و روصنم  سپـس  دـهدیم ... : همادا  دـنکیم و  ناـیب  ار  روـصنم  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دورو  هک  اـجنآ  اـت  داتـسرف ...  روـصنم  يوـس 

. داد تشگزاب  روتسد  يو  هب  داد و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ییاهششخب 
ریخ  فافک و  يزاینیب و  رد  نم  نینمؤملا ! ریما  يا  دومرف : تفریذپن و  ار  اهنآ  زا  کیچیه  مالسلا  هیلع  ماما 

دندوب و وت  تموکح  فلاخم  هک  نم  نادناخ  زا  يدارفا  هب  ندرک  یکین  داب  وت  رب  یتفرگ ، نم  اب  یکین  هب  میمـصت  هاگ  ره  متـسه . یناوارف 
! رادرب اهنآ  زا  ار  لتق  مکح 

! نک میسقت  ناشنایم  رد  ار  نآ  دنهدب ، وت  هب  مهرد  رازه  دصکی  مداد  روتسد  و  هللادبعابا ! يا  متفریذپ  تفگ : روصنم 
نینموملا »... ! ریما  يا  يداد ، ماجنا  محر  هلص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  دنکیم  تیاور  خیشلا - یناغماد - ناقربز  نب  دمحم  ( 27 - ) 32359 - 1147
. مدرک مالس  مدش و  دراو  يو  رب  دنربب ، يو  دزن  ارم  داد  روتسد  شنارومأم  هب  دیشرلا  نوراه  هک  یماگنه  »

راوس ارم  دـنهدب و  نم  هب  سابل  مهرد و  رازه  دـصکی  داد  روتـسد  نوراه  سپ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  ات  دادـن ....  ار  ممالـس  خـساپ  نوراه 
دننادرگزاب ». ماهداوناخ  دزن  مارتحا  اب  دننک و 

: تفگ شنابهگن  هب  هناحبص  ندروخ  زا  سپ  دیشرلا  نوراه  زور  کی  : » دیوگیم عیبر  نب  لضف  ( 28 - ) 32360 - 1148
ماما ندروآ  نوریب  هب  نوراه  روتسد  هک  اجنآ  ات  زادنیب ... ! ناگدنرد  شیپ  ار  وا  نک و  جراخ  نادنز  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  ورب 

رد ار  وا  نوراه  دش ، رـضاح  نوراه  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دهدیم : همادا  دنکیم و  وگزاب  دوخ  دزن  ار  شندرب  مالـسلا و  هیلع 
نامب و تینما  شیاسآ و  رد  سپ  يراد  ام  دزن  ندنام  هب  میمصت  رگا  هدازومع ! يا  تفگ : دناشن و  شیوخ  تخت  رب  ار  وا  دیشک و  شوغآ 

! دنراذگب تاهداوناخ  وت و  رایتخا  رد  سابل  لوپ و  يرادقم  میداد  روتسد  ام 
میـسقت ناـشنایم  رد  لاـم  نیا  هک  دنتـسه  یهورگ  شیرق  ناـیم  رد  یلو  مرادـن ؛ وت  ِساـبل  لوپ و  هب  يزاـین  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنهدب »....  سابل  هیده و  نانآ  هب  داد  روتسد  نوراه  درب و  مان  ار  یهورگ  هاگنآ  دوشیم .
نم یلو  دوب  نوراه  ینادـنز  يو  اریز  دـشاب ؛ مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  طوبرم  ارجاـم  نیا  دراد  لاـمتحا  : » دـیوگیم دـیس 

مدرک ». وگزاب  متفای ، هک  هنوگنآ  ار  ثیدح 
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ناـیم هک  ياینـالوط  يارجاـم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ۀـمع  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماـما  رتـخد  همیکح  ( 29 - ) 32361 - 1149
داوج ماما  فورعم  زرح  زا  نآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  داتفا  قافتا  نومأم - رتخد  لضفلا  ّما  شرـسمه - اب  مالـسلا - هیلع  داوج  ماـما  شردـپ -

: دیامرفیم همیکح  هک  اجنآ  ات  دوشیم . دای  مالسلا  هیلع 
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هب مدوب - راوس  نآ  رب  بشید  هک  ار - یبسا  رانید و  رازه  تسیب  ناسرب و  يو  هب  ارم  مالـس  ورب ، اضر  دنزرف  دزن  هب  تفگ : رـسای  هب  نومأم  »
! دنوش بایفرش  شروضح  هب  مالس  ضرع  يارب  هدب  روتسد  مشاه  ینب  هب  نآ  زا  سپ  نک . میدقت  يو 

هب ار  نومأم  مالس  مدرک و  مالس  متفر ، مالسلا  هیلع  ماما  دزن  نانآ  هارمه  زین  دوخ  مدناسر و  مشاه  ینب  هب  ار  نومأم  روتسد  دیوگیم : رسای 
مـسبت تسیرگن و  نآ  هب  یتدـم  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . هضرع  يو  هب  ار  نومأم  بسا  مداهن و  شربارب  رد  ار  لاوما  هاگنآ  مدـناسر . يو 

درک ».... 
هب یناوارف  لام  دبای ، افش  رگا  هک  درک  رذن  شردام  دش ...  ضیرم  لکوتم  : » دیوگیم يرهاط  دمحم  نب  میعن  نبا  ( 30 - ) 32362 - 1150
زا زین  لکوتم  درب . مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  دوخ  يرتشگنا  رهم  اب  ياهسیک  رد  راـنید  رازه  هد  سپ  دـهدب ...  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 

تیاعـس و مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  لکوتم  دزن  ییاحطب  زور ، دـنچ  زا  سپ  تفرگ . رایتخا  رد  ار  روما  ةرادا  دوخ  تفای و  دوبهب  يرامیب 
. تسا هتشابنا  دوخ  دزن  هحلسا  لوپ و  وا  تفگ : درک و  ییوگدب 

. دروایب لکوتم  دزن  تفای ، هحلسا  لوپ و  هچ  ره  درب و  شروی  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ۀناخ  هب  هنابش  داد  روتسد  بجاح  دیعس  هب  لکوتم 
رهم اب  يرز  هسیک  زج  يزیچ  اـجنآ  رد  یلو  متفر ...  نسحلاوبا  ۀـناخ  هب  هنابـش  تفگ  نم  هب  بجاـح  دیعـس  دـیوگیم : دـمحم  نب  میهاربا 

رز ۀسیک  داد  روتسد  لکوتم  هاگنآ  مدروآ ...  لکوتم  دزن  متشادرب و  ار  اهنآ  متفاین ...  يرگید  هدش  رهم  ۀسیک  لکوتم و  ردام  يرتشگنا 
: تفگ نم  هب  دنیازفیب و  لوا  ۀسیک  نآ  رب  يرگید 

مدرب »....  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  اهنآ  زین  نم  نادرگزاب . يو  هب  شتایوتحم  هارمه  ار  هسیک  ریشمش و  ربب و  نسحلاوبا  دزن  ار  نآ 
 681 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دش ییوگدب  تیاعس و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  لکوتم  دزن  : » دیوگیم بهذلا  جورم  باتک  رد  يدوعسم  ( 31 - ) 32363 - 1151
رد تسا و  هدرک  رکذ  ار  لکوتم  دزن  شندروآ  مالـسلا و  هیلع  ماما  ۀناخ  هب  نانآ  ۀنابـش  شروی  ناکرت و  زا  یهورگ  مازعا  يارجام  هاگنآ 

: دیوگیم همادا 
هاـگنآ دنتـسیرگ . زین  نارـضاح  درک و  رت  ار  شتروـص  ياـهوم  شنامـشچ  کـشا  هک  يروـط  هب  تسیرگ ؛ ینـالوط  تدـم  لـکوتم  »... 

دنادرگزاب ». شلزنم  هب  مارتحا  اب  ار  وا  داد و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رانید  رازهراهچ 
مالسلا هیلع  ماما  دوب . اجنآ  زین  لیعامسا  شدنزرف  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم یمرـضح  رکبوبا  ( 32 - ) 32364 - 1152

: دومرف
نارگید هب  هچنآ  دنک و  زاینیب  ار  نانآ  مدرم  رگید  دننامه  دروآ و  نوریب  ار  هعیـش  ناناوج  هک  تسا  كامـسوبا  دنزرف  رادولج  يزیچ  هچ 

؟ يدرک كرت  ار  دوخ  ياطع  ارچ  تفگ : نم  هب  هاگنآ  دهدب »؟ زین  نانآ  هب  دهدیم 
! منید سرت  زا  متفگ :

لاملا تیب  رد  زین  وت  دـنادیمن  ایآ  دتـسرفب ؟ تیوس  هب  ار  وت  ياطع  هک  تسا  كامـسوبا  دـنزرف  رادولج  زیچ  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يراد »؟ مهس 

. دنزادرپب مشاه  ینب  هب  ییایاده  هک  مدوب  هداد  روتسد  نم  : » دیوگیم هدنسیون  ِدیزم  نب  لضفم  ( 33 - ) 32365 - 1153
ةدهاشم اب  مدرک . هدهاشم  مرس  يالاب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناهگان  مدوب ، رتفد  رد  تبث  نتـشون و  لوغـشم  هک  هنوگنامه  زور  کی 

. درک لاؤس  نم  زا  مدوب ، هداد  روتسد  ناشيارب  هچنآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  مدیرپ . اج  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ منیبیمن لیعامسا  يارب  يزیچ  اجنیا  رد  ارچ  دومرف : درک و  نآ  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  ماما  مداد . يو  هب  ار  هتشون  نم 

[ سابع ینب   ] هورگ نیا  دزن  نم  تیعقوم  زا  دوخ  وت  مدرگ ! تیادـف  مدوزفا : هاگنآ  تسا . هدـش  هیهت  ام  يارب  هک  تسا  یتسرهف  نیا  متفگ :
. یتسه هاگآ 
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اهیکین انامه  دیامرفیم : دنوادخ  هک  ارچ  نک ! یکین  تناردارب  هب  نآ  اب  ریگب و  رظن  رد  يدروآ ، تسد  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دربیم ». نایم  زا  ار  اهيدب 

. مناسرب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ات  داد  نم  هب  مهرد  دصتفه  ای  دصـشش  یـصخش  : » دیوگیم رفاذع  ردارب  رمع  ( 34 - ) 32366 - 1154
تـسد زا  دوب ، نآ  رد  هچ  ره  دـش و  هراـپ  منیجروخ  مدیـسر ، هریفح  هب  یتـقو  متخادرپ . تکرح  هب  متـشاذگ و  دوـخ  نیجروـخ  رد  ار  نآ 

زا یتشاد  هچ  ره  دـش و  هراپ  ترتش  راب  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  ایآ  تفگ : نم  هب  وا  مدـش . هارمه  هنیدـم  مکاح  اـب  هار  ناـیم  رد  تفر .
؟ تفر تسد 
! يرآ متفگ :

! مینک ناربج  تیارب  ار  نآ  ات  ایب  ام  دزن  میدیسر  هنیدم  هب  یتقو  تفگ : وا 
تسد زا  یتشاد  هچنآ  دش و  هراپ  ترتش  راب  رمع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هنیدم  هب  ندیـسر  زا  سپ 

؟ تفر
! يرآ متفگ :

رتش  رابکی  تفرگ . وت  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  درک ، تیانع  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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رب لیئربج  دهد ! ربخ  ام  هب  دناوتیمن  شرتش  زا  یلو  دهدیم  ربخ  ام  هب  نامسآ  زا  دنتفگ : مدرم  دش . مگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. تسا هدش  هتسب  تخرد  نالف  هب  شراسفا  تسا و  يداو  نالف  رد  ترتش  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نم ةرابرد  دایز  رتش  يارجام  رد  مدرم ، يا  دومرف : دروآ و  اجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تسا و يداو  نالف  رد  نم  رتش  هک  دینادب  تفرگ . نم  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  دیـشخب ، نم  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  دـینادب  دـیتفگ . نخس 
، دوب هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگنامه  ار  رتش  دنتفر و  اجنآ  هب  تعرـس  هب  مدرم  تسا . هدش  هتـسب  تخرد  نالف  هب  شراسفا 

. دنتفای
دنوادخ هک  تسا  يزیچ  نآ ، هک  ارچ  وش ؛ راتـساوخ  ار  شاهدعو  هب  يافو  يو  زا  ورب و  هنیدـم  مکاح  دزن  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

ياهدرکن ». بلط  ار  نآ  وت  تسا و  هدناوخارف  نآ  هب  ار  وت 
رایتخا رد  هچنآ  فقو ، نایلوتم  زا  یکی  : » دیـسرپ جع )  ) نامز ماما  زا  ياهمان  ۀلیـسو  هب  يریمح  هللادبع  نب  دـمحم  ( 35 - ) 32367 - 1155

تقو موریم . شلزنم  ای  يو  لحم  هب  نم  هک  دـتفایم  قافتا  اسب  هچ  درادـن . یکاب  نآ  زا  نتـشادرب  زا  درامـشیم و  لالح  دوخ  يارب  دراد 
لالح ار  ام  ياذغ  ندروخ  ینالف  دیوگیم : دوشیم و  نمـشد  نم  اب  مروخن  شیاذـغ  زا  رگا  دـناوخیمارف . نآ  هب  ارم  دـسریمارف و  اذـغ 

نیا رگا  و  دشاب ؟ ردـقچ  هقدـص  نآ  رادـقم  زاوج ، تروص  رد  و  مهدـب ؟ ياهقدـص  مروخب و  شیاذـغ  زا  هک  تساور  ایآ  سپ  دـنادیمن !
ار نآ  زا  يرادقم  هک  دهاوخب  نم  زا  هدـنریگهیده  موش و  رـضاح  ماگنه  نآ  رد  نم  دزادرپب و  يرگید  صخـش  هب  ياهیدـه  فقو ، لیکو 

. درادن یکاب  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  نتفرگ  زا  لیکو  منادیم  هک  یلاح  رد  تسه ؟ نم  رب  يزیچ  ایآ  نتفرگ ، تروص  رد  مرادرب ،
هن »! تروص  نیا  ریغ  رد  ریذپب و  ار  شایکین  روخب و  ار  شیاذغ  دراد ، فقو  لام  زا  ریغ  يرگید  شاعم  ای  لام  درم  نیا  رگا  خساپ :

. تسا هدمآ  ارجام  نیا  زین  یسوط  خیش  ۀبیغ  باتک  رد 
. متفرگ رظن  ریز  ار  وت  نتفرگ  وضو  رود  زا  نم  : » تفگ يو  هب  روصنم  هک  تشذگ  دواد  ثیدح  رد 

. دنهدب يو  هب  مهرد  رازه  دصکی  داد  روتسد  هاگنآ  نک . لالح  ارم  دوبن ؛ نایضفار  يوضو  دننامه  تیوضو 
. دوشیم هداد  تموکح  ۀیحان  زا  لام  : » تفگ ماما  هب  هک  تشذگ  مامه  یبا  ثیدح  رد  و  «« 1»

«2 .« » درادن لاکشا  امش  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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______________________________

ثیدح 16. وضو ، ياهباب  زا  باب 17  / 2 (. 1)
ثیدح 5. جحلا ، بوجو  ياهباب  زا  باب 7  / 12 (. 2)

 685 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیا رب  یبلاطم  هدـنیآ ، باب  ثیداحا  رد  تشذـگ و  ثحب  نیا  اب  بسانم  «، 1  » اوران اور و  ياهبسک  ياـهباب  زا  باب 40  ثیداـحا  رد  و 

لیاسو زا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  شدیرخ  صخشم  یتقرس  لام  : » دمآ دهاوخ  ماما  نخس  نیا  ریـصب  یبا  ثیدح  رد  و  دراد . هراشا  ثحب 
«2 .« » درادن لاکشا  هک  دشاب ، هدش  تقرس  مکاح 

دریگیم جارخ  لاوما و  تاّلغ ، زا  تموکح  لماع  هچنآ  دیرخ  زاوج  باب 43 

هک یلاح  رد  مرخب  يزیچ  تموکح  رازگراک  زا  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم بهو  نب  هیواعم  ( 1 - ) 32368 - 1156
؟ دنکیم ملظ  منادیم 

رخب »! يو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مرخیم ار  یکاروخ  داوم  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  هزمح  یبا  نب  دمحم  ( 2 - ) 32369 - 1157

رخب »! ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندرک . متس  نم  هب  اهنیا  دیوگیم : دیآیم و  نم  دزن  متس  دروم  صخش  سپ 
هریبه هب  نم  دیرخ . رازه  دصیـس  هب  هریبه  زا  جنرب  يرادقم  شردارب ، کلملادـبع و  نب  سیرـض  : » دـیوگیم هرارز  ( 3 - ) 32370 - 1158

يراددوخ راک  نیا  زا  وا  یلو  3 ؛»  » رادـهگن ار  هیقب  تسرفب و  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  لام  نیا  سمخ  وت ) رب  ياو  ای   ) هراچیب يا  متفگ :
وگزاب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  ارجام  نیا  نم  دـندمآ . راک  يور  ساـبع  ینب  دـندش و  ضرقنم  هیما  ینب  تخادرپ . ار  لاـم  درک و 

! تسوا لام  لوپ ، نآ  تسوا ؛ لام  لوپ ، نآ  دومرف : یلطعم  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .
تفرگ ». زاگ  ار  شتشگنا  فسأت ] تدش  زا   ] مالسلا هیلع  ماما  درک ! تخادرپ  ار  لوپ  وا  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 

درادن ». لاکشا  تموکح  زا  كاشوپ  یکاروخ و  داوم  ندیرخ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 32371 - 1159
اب هک  تسا  هدـش  هچ  ار  وت  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » دـیوگیم جاجح  نب  نمحرلا  دـبع  ( 5 - ) 32372 - 1160

؟ یتسه انگنت  راشف و  رد  وت  هک  منکیم  نامگ  نم  ینکیمن و  يراکمه  یکاروخ  داوم  دیرخ  رد  یلع 
! هدب هعسوت  نم  رب  یهاوخیم  رگا  يرآ ، متفگ :

رخب »! ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تموکح زا  ار  تاکز  دنفـسوگ  رتش و  هک  نایعیـش  زا  یکی  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  : » دـیوگیم هدـیبعوبا  ( 6 - ) 32373 - 1161

لثم دنفـسوگ  رتش و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دـنریگیم - دوخ  قح  زا  شیب  نانآ  زا  یخرب  دـنادیم  هک  یلاح  رد  درخیم -
. یسانشب صخشم  روط  هب  ار  مارح  هکنیا  ات  درادن  لاکشا  تساهزیچ ؛ رگید  وج و  مدنگ و 

______________________________

.341 / 22 (. 1)
(. 32657  ) ثیدح 6 عیب ، ياهباب  زا  باب 1   507 / 22 (. 2)

.289 / 10 رایخالا ، ذالم  دهدن ؛ هریبه  هب  ار  لوپ  تسناوتیم  وا  هداتفا ، قافتا  هیما  ینب  ضارقنا  نامز  رد  ارجام  نیا  نوچ  (. 3)
 687 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ام هب  مییوگیم  يو  هب  اـم  دـنکیم . تفاـیرد  ار  نامنادنفـسوگ  تاـکز  دـیآیم و  اـم  دزن  تاـکز  يروآعمج  رومأـم  دـش : هتفگ  ماـما  هب 
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؟ تسیچ يو  زا  اهنآ  ندیرخ  ةرابرد  ناترظن  دشورفیم . ام  هب  سپ  شورفب ،
! درادن لاکشا  تسا ، هدرک  ادج  هتفرگ و  ار  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

سپ دراذگیم ، رانک  ار  دوخ  مهس  دنکیم و  ادج  ام  يارب  ار  ام  مهس  دیآیم و  وج  مدنگ و  میسقت  رومأم  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
؟ تسیچ وا  زا  وج  مدنگ و  نآ  دیرخ  ةرابرد  ناترظن 

درادن ». لاکشا  هنامیپ  نودب  نآ  ندیرخ  سپ  تسا  هتفرگ  لیوحت  هنامیپ  اب  ار  نآ  امش  روضح  اب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یتقرس تنایخ و  لام  ندیرخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ مردپ  دیوگیم  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 7 - ) 32374 - 1162

تموکح ». نارازگراک  زا  رگم  رخن  ار  نآ  سپ  یسانشب ، ار  نآ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس 
مرخب ار  نآ  متفرگ  میمصت  نم  دنتشاذگ . شورف  ضرعم  هب  ار  دایز  یبا  همشچ  يامرخ  : » دیوگیم حلاص  نب  لیمج  ( 8 - ) 32375 - 1163

. دسرپب مالسلا  هیلع  ماما  زا  ات  متساوخ  ذاعم  زا  هاگنآ  منک . تروشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  ات  مرادیم  هگن  تسد  متفگ : دوخ  اب  یلو 
: تفگ خساپ  رد  يو 

درخیم ». ار  نآ  يرگید  درخن ، وا  رگا  هک  ارچ  درخب ؛ وگب  وا  هب 
متـس هک  درخیم  يرازگراک  زا  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  يو  زا  : » دیوگیم ّللادـبع 

�
ه یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ( 9 - ) 32376 - 1164

درخب ». وا  زا  داد : خساپ  دنکیم .
. دنکیم متـس  هک  دیرخیم  يرازگراک  زا  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  يو  زا  : » دـیوگیم رامع  نب  قاحـسا  ( 10 - ) 32377 - 1165

درخب ». ار  نآ  دناوتیم  هدش ، هتفرگ  یسک  زا  متس  هب  لام  نآ  دنادیمن  هک  یتقو  ات  داد : خساپ 
لام ندـیرخ  ةرابرد  ماما  زا  : » دـیوگیم هک  دـمآ  دـهاوخ  هعامـس  ثیدـح  رد  تشذـگ و  ثحب  نیا  اب  بسانم  هتـشذگ  باب  ثیداـحا  رد 

دشاب يزیچ  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  تسا ، یتقرس  تنایخ و  لام  نآ  هک  ینادب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ . یتقرـس  تنایخ و 
ینکیم ». يرادیرخ  رازگراک  زا  هک 

«1»
______________________________

(. 32658  ) ثیدح 7 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 1   507 / 22 (. 1)
689 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شنابحاص يارب  نیمز  ۀلابق  مکح  و  دریگیم . لحم  کی  یلاها  زا  رتشیب  هیزج  تباب  هک  ییاهزیچ  ةرابرد  ناطلس  اب  حلص  زاوج  مدع  باب 44 

نارفاک دراد و  یگرزب  ۀـیرق  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 32378 - 1166
. دهدیم هراجا  نارفاک  هب  ار  نیمز  ناطلـس ] ای   ] هیرق بحاص  دریگیم و  هیزج  نانآ  زا  تموکح  هک  دننکیم  راک  يو  يارب  اجنآ  رد  یمذ 

دروم رد  ناطلس  اب  هیرق  بحاص  هاگنآ  دنکیم . تفایرد  هیزج  رتدایز  ای  رتمک  یس و  رگید  یخرب  زا  هاجنپ و  نانآ  زا  یخرب  زا  تموکح 
. دریگیم غلبم  نآ  زا  رتشیب  اهنآ  زا  دنکیم و  هحلاصم  یغلبم  هب  نانآ  ۀیزج 

تسا ». مارح  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  فالتخا  یکدنا  اب  يرگید  دنس  هب  ثیدح  نیا 

: دومرف يزرواشک ] يارب  نیمز  هراجا   ] نیمز شریذـپ  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 32379 - 1167
نآ رد  ناملـسم  ریغ  هک  دشاب  يدابآ  نیمز  رگا  دریذپب و  لاس  تسیب  تدم  هب  شنابحاص  زا  ار  یناریو  نیمز  یـصخش  هک  تسا  نیا  هلابق  »

دادرارق چیه  رد  ناناملـسم  ریغ  دـنک و  هراجا  شنابحاص  زا  دریذـپب و  ار  نیمز  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  نیمز  نآ  شریذـپ  دنتـسه ، نکاس 
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. تسین زیاج  نآ  اریز  دنتسین ؛ لخاد  نیمز  شریذپ 
دابآ ار  نآ  دیامنیم و  يدنبلودج  دنکیم ، جارختسا  ار  نآ  بآ  دوریم ، ياهدرم  نیمزرس  هب  یصخش  درک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

؟ دزادرپب دیاب  يزیچ  هچ  دنکیم . تشک  و 
! تاکز دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دسانشیم ار  شبحاص  رگا  درک : لاؤس  یبلح 
. دزادرپب وا  هب  ار  شقح  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنک لبقت  هراجا و  مکاح  زا  ار  شلها  نیمز و  یصخش  هک  درادن  لاکشا  دومرف : و 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  موس  کی  فصن و  مراهچ و  کی  رب  ناگدنهدجارخ  اب  هعرازم  دادرارق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و 

درک ». راذگاو  فصن  هب  شلها  هب  ار  نآ  ربیخ  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درادن ! لاکشا  يرآ ،
 691 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 32380 - 1168
ناناملسم ریغ  و  دزادرپب . ار  شجارخ  دنک و  دابآ  ار  نآ  دریذپب و  رتشیب  ای  رتمک  ای  لاس  تسیب  تدم  هب  شلها  زا  ار  نیمز  درادن ، لاکشا  »

.« تسین لالح  نوچ  دنوشیمن ، لخاد  ینیمز  شریذپ  چیه  رد 

[ عقاو ریغ  هب  راهظا   ] ّشغ تمرح  باب 45 

دنک ». شغ  ام  هب  سک  ره  تسین  ام  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 32381 - 1169
یلـص مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم ، تیاور  شناردپ  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32382 - 1170

تسین ». ام  زا  دنک ، شغ  ام  هب  سک  ره  : » دومرف درک و  یهن  ّشغ  بیرف و  نابز و  اب  گنرین  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
ام يارب  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ینارنخـس  نیرخآ  رد  : » دـنیوگیم ساـبع  نبا  هریره و  وبا  ( 3 - ) 32383 - 1171

اریز دوشیم ؛ روشحم  دوهی  اب  تمایق  رد  تسین و  ام  زا  دـنک ، شغ  یناملـسم  هب  شورف  دـیرخ و  رد  سک  ره  و  تسا : هدـمآ  دومرف ، داریا 
حبـص هب  ات  ار  بش  دنک ، يرپس  شناملـسم  ردارب  هب  شغ  ۀشیدنا  رد  ار  بش  سک  ره  و  تسین ....  ناملـسم  دـنک ، شغ  مدرم  هب  سک  ره 

نید ریغ  رب  دریمب ، تلاح  نیا  رب  رگا  و  ددرگزاب . دـنک و  هبوت  اـت  دربیم  رـسب  ادـخ  مشخ  رد  هتـسویپ  وا  تسا و  هدرب  رـسب  ادـخ  مشخ  رد 
. تسا هدرم  مالسا 

ردارب هب  سک  ره  و  تسین ...  ام  زا  دـنک ، شغ  یناملـسم  هب  سک  ره  هک  دـینادب  دومرف : هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپس 
دنکیم ». راذگاو  شدوخ  هبار  وا  دنکیم و  هابت  وا  رب  ار  شایگدنز  درادیمرب و  شايزور  زا  ار  تکرب  دنوادخ  دنک ، شغ  شناملسم 
ربمایپ هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرازگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياـهیهن  ثیدـح  رد  ( 4 - ) 32384 - 1172

روشحم دوهی  اب  تمایق  زور  رد  تسین و  ام  زا  دـنک ، شغ  یناملـسم  هب  شورف  دـیرخ و  رد  سک  ره  و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
بش دنک ، يرپس  شناملسم  ردارب  هب  شغ  ۀشیدنا  رد  ار  بش  سک  ره  و  دنتـسه ...  ناناملـسم  هب  مدرم  نیرتراکشغ  دوهی  اریز  دوشیم ؛

دنک ». هبوت  ات  دربیم  رسب  ادخ  مشخ  رد  حبص  هب  ات  ار 
 693 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 5 - ) 32385 - 1173
. تسین ام  زا  دنک ، شغ  یناملسم  هب  سک  ره  »

دنتسه ». ناناملسم  هب  مدرم  نیرتراکشغ  نانآ  اریز  دوشیم ؛ روشحم  يدوهی  اب  تمایق  زور  دنک ، شغ  ناناملسم  هب  سک  ره  دومرف : و 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  ( 6 - ) 32386 - 1174
تسین ». ام  زا  دنک ، گنرین  ای  دناسر  نایز  يو  هب  ای  دنک  شغ  یناملسم  هب  سک  ره  »

یشورفامرخ درم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 7 - ) 32387 - 1175
: دومرف

تسین »؟ نانآ  زا  دنک  شغ  ناناملسم  هب  سک  ره  هک  ینادیمن  ایآ  ینالف ! يا  »
امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماـما  سپ  مدوـب . « 1  » يرباـس نتخورف  لوغـشم  هیاـس  رد  نم  : » دـیوگیم مکح  نب  ماـشه  ( 8 - ) 32388 - 1176

تسین ». لالح  شغ  تسا و  شغ  هیاس  رد  نتخورف  ماشه ، يا  دومرف : تشذگ و  نم  رب  بکرم ) رب  راوس   ) مالسلا
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  رداون  باتک  رد  يدنوار  دیس  ( 9 - ) 32389 - 1177

دنک ». گنرین  ای  دهد  بیرف  ار  وا  ای  دنک  شغ  یناملسم  هب  هک  یسک  تسا  نوعلم  »
مالسلا هیلع  ماما  لباقم  رد  رانید  دنچ  میدوب ، مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دزن  : » دیوگیم رکب  نب  یـسوم  ( 10 - ) 32390 - 1178

رد ار  نآ  دومرف : درک و  مین  ود  تشادرب ، تسد  اب  ار  نآ  هاگنآ  درک . هاگن  اهنآ  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب . هداـتفا  نیمز  يور  رب 
دوشن ». هتخورف  هدنبیرف  صلاخان و  زیچ  ات  زادنیب  بالضاف 

. دمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یشورفدرآ  : » هک دنکیم  تیاور  نایعیش ) زا  یکی  زا   ) ماشه نب  سیبع  ( 11 - ) 32391 - 1179
، دشاب هتـشادن  لام  رگا  سپ  دوشیم . شغ  وا  هب  شلاوما  رد  دنک ، شغ  سک  ره  هک  ارچ  زیهرپب ؛ شغ  زا  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

دوشیم ». شغ  يو  هب  شاهداوناخ  هب  تبسن 
______________________________

هلماعم نزو  ساسا  رب  اههچراپ  یخرب  هتـشذگ  رد  هک  اـجنآ  زا  و  هدـشیم . هیهت  روپاـش  رد  هک  تسا  هدوب  ییاـهبنارگ  كزاـن  هچراـپ  (. 1)
اًلماک باتفآ  رون  وترپ  رد  یلو  دوشیمن ، هدـید  اًلماک  نآ  گنر  تماخـض و  یکزان و  نوچمه  شبیاعم  هیاس ، رد  هچراـپ  نوچو  هدـشیم 

م. تسا - هدروآ  رامش  هب  شغ  تنایخ و  هیاس ، رد  ار  نآ  نتخورف  مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم ، هدید 
 695 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مرکا ربمایپ  نارتخد  نارـسمه و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمـشاه  دـیز  نب  نیـسح  ( 12 - ) 32392 - 1180
هللا یلـص  ربمایپ  دوب ، نارـسمه  دزن  بنیز  یتقو  زور  کـی  دـندیرخیم . رطع  ءـالوح  ِشورفرطع  بنیز  ماـن  هب  ینز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

! دوشیم وبشوخ  نامياههناخ  ییایب ، ام  دزن  وت  یتقو  دومرف : يو  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ . هلآ  هیلع و 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تسا ، رتوبشوخ  امش  يوب  اب  ناتياههناخ  داد : خساپ  بنیز 

یهلا و ياوقت  تیاـعر  رد  یکین  هک  ارچ  نکن ؛ شغ  نک و  یکین  ناـسحا و  نتخورف ، ماـگنه  دوـمرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تسا ». رترثؤم  لام  يراگدنام 

: دومرف چول  شورفرطع  بنیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 13 - ) 32393 - 1181
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  نتخورف »...  ماگنه 

نتخیمآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  لیعامـسا  ( 14 - ) 32394 - 1182
درک ». یهن  شورف  يارب  بآ  اب  ریش 

شورف ماگنه  بآ  اب  ریش  نتخیمآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 15 - ) 32395 - 1183
تسین ». یهانگ  يو  نتخیمآ  رد  دزیمآرد ، بآ  اب  ار  ریش  ندیشون  يارب  هک  یسک  یلو  تسا . گنرین  شغ و  نآ  اریز  درک ؛ یهن 

هنیدم رازاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فاکسا  دعس  ( 16 - ) 32396 - 1184
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نیا رد  . ] درک لاؤس  نآ  خرن  زا  و  منیبیمن . وت  یکاروخ  داوم  رد  یـصقن  بیع و  چـیه  دوـمرف : شبحاـص  هب  تشذـگ . یکاروـخ  داوـم  رب 
. دنکورف نآ  ریز  رد  ار  شتسد  هک  داتسرف  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  ماگنه ]

هک منیبیم  هنوگنیا  ار  وت  دوـمرف : شبحاـص  هب  هاـگنآ  دروآ . نوریب  یبوغرماـن  تسپ و  سنج  درک و  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ياهتشابنا ». ناناملسم  يارب  یگدنبیرف  شغ و  طقف 

زا یشخب  هک  یکاروخ  داوم  نتخیمآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 17 - ) 32397 - 1185
دنیآشوخان ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  تسا . بیرف  شغ و  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش . لاؤس  تسا ، رگید  شخب  زا  رتبوغرم  نآ 

تشاد ».
 697 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنهک ۀـبنپ  میزاسیم ، هک  ییاههالک  نایم  رد  ام  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـسنالق  راـتخم  نب  نیـسح  ( 18 - ) 32398 - 1186
نایم رد  هچنآ  مراد  رتتسود  وت  يارب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مییوگیمن . نارادـیرخ  هب  ار  بلطم  نیا  میـشورفیم و  میراذـگیم و 

ییوگب ». نارادیرخ  هب  هتفر  راک  هب  هالک 
نیا تشون : درک و ] میظنت  هنوگنیا  ار  هلماعم  دادرارق   ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگیم دلاخ  نب  ءادع  ( 19 - ) 32399 - 1187

یصلاخان بیع و  نودب  ناملسم ، اب  ناملـسم  ۀلماعم  تروص  هب  دلاخ  نب  ءادع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  هک  تسا  يزیچ 
دیرخ ». بیرف  و 

رطاخ هب  ار  ناناگرزاب  دنکیم و  باذع  راک  شش  رطاخ  هب  ار  هورگ  شش  دنوادخ  انامه  : » تشذگ ماما  نخس  نیا  طابـسا  نبا  ثیدح  رد 
شغ ».

. دراد دوجو  ثحب  نیا  بسانم  یبلاطم  باب 37  ثیداحا  رد  و  « 1»
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  اهبیع ، ماکحا  باوبا  زا  باب 9  رجات و  تابحتسم  ياهباب  زا  باب 1  و 

.« دنک شغ  یناملسم  هب  هک  تسین  لالح  ناملـسم  يارب  : » دمآ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  يزار  ثیدح  رد  و 
«2»

ینزگر ترجا  ۀحابا  ماد و  ۀفولع  رد  نآ  ندرک  هنیزه  بابحتسا  ترجا و  طرش  اب  رگتماجح  بسک  تهارک  باب 46 

مالـسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  رگتماجح  دـمآرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم رامع  نب  هیواـعم  ( 1 - ) 32400 - 1188
: دومرف

. درادن لاکشا 
؟ دراد یمکح  هچ  رن ، زب  يریگتفج  ترجا  متفگ :

درادن ». لاکشا  یلو  درامشیم  راع  گنن و  ار  نآ  برع  دنچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدمآ  زین  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ثیدح ، نیا  تسخن  شخب 

______________________________

ثیدح 5. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 24  (. 1)
ثیدح 16. رایخ ، ياهباب  زا  باب 1  (. 2)

 699 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دزن  دوب ، نانآ  ناـیم  رد  رگتماـجح  دـقرف  هک  یهورگ  هارمه  : » دـیوگیم ریدـس  نب  ناـنح  ( 2 - ) 32401 - 1189
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لغـش نیا  دـنرادنپیم  ناـنآ  ماهدرک و  لاؤس  نآ  ةراـبرد  يرایـسب  دارفا  زا  مراد و  یلغـش  نم  مدرگ ! تیادـف  تفگ : ماـما  هب  دـقرف  میتفر .
ًامتح منک . باختنا  يرگید  لغش  مرادرب و  تسد  نآ  زا  تسا ، دنسپان  لغش  نیا  رگا  مسرپب . زین  امش  زا  مراد  تسود  نم  تسا و  يدنسپان 

. درک مهاوخ  لمع  امش  نخس  هب  هطبار  نیا  رد 
؟ تسیچ تلغش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرگتماجح تفگ : دقرف 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ارچ  نک ؛ جاودزا  رازگ و  جح  هدب ، هقدص  روخب ، تدمآرد  زا  هدازردارب ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! دادیمن دزم  يو  دوب ، مارح  رگا  داد . دزم  رگتماجح  هب  درک و  تماجح 
. مهدیم هیارک  يریگتفج  يارب  ار  نآ  هک  مراد  يرن  زب  نم  دنادرگ ! تیادف  ارم  دنوادخ  تفگ : دقرف 

؟ ییامرفیم هچ  نآ  دمآرد  ةرابرد 
. دنرامشیم دنسپان  ار  نآ  تنس ] لها   ] مدرم یلو  تسا ؛ لالح  وت  يارب  نآ  اریز  روخب ؛ شدمآرد  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنرامشیم دنسپان  ار  نآ  ارچ  تسا ، لالح  رگا  تفگ : نانح 
دننادیم ». گنن  رگیدکی  رب  ار  راک  نیا  مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: تسا هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32402 - 1190
ندروخ هب  ار  نانآ  دروآ و  امرخ  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندوب . يو  دزن  دـقرف  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یهورگ  »

؟ ییآیمن ولج  وت  ارچ  مدنزرف ! دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دقرف . رگم  دندمآ  ولج  همه  درک . توعد 
. مرگتماجح نم  مدرگ ! تیادف  تفگ : دقرف 

دناشن شدوخ  رانک  رد  دروآ ، ولج  ار  وا  هاگنآ  دیوشب ، ار  شناتسد  تفگ  دقرف  هب  دروایب و  بآ  داد  روتـسد  شزینک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا يرایـسب  مرگتماـجح و  نم  مدرگ ! تیادـف  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  دـقرف  ندروخ ، زا  تغارف  زا  سپ  دروخ . دـقرف  روخب ! دومرف : و 

! تسا مارح  وت  دمآرد  دنیوگیم : دنریگیم و  بیع  نم  رب  ار  ملغش  مدرم 
نک »! جاودزا  رازگ و  جح  هدب و  هقدص  روخب و  تدمآرد  زا  دنیوگیم . اهنآ  هک  تسین  هنوگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ درک . تماـجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  رباـج  ( 4 - ) 32403 - 1191
نآ دوـب ، مارح  رگا  و  داد . دزم  يو  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک و  تماـجح  هضاـیب  ینب  نادـناخ  ناگتـسباو  زا  یکی  ار  ترـضح 

. دادیمن دزم  ترضح 
؟ تساجک نوخ  دیسرپ : يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تماجح  نایاپ  زا  سپ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مدیشون ، ار  نآ  تفگ : رگتماجح 
. داد رارق  وت  يارب  شتآ  زا  یعنام  ار  نآ  دنوادخ  یلو  دوبن ؛ هتسیاش  وت  يارب  راک  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نکن »)! رارکت  ار  راک  نیا  سپ  نیا  زا  )
 701 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یلص مرکا  ربمایپ  زگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیعامـسا  ( 5 - ) 32404 - 1192
! دربیم هانپ  تماجح  هب  هکنآ  رگم  دشن  هدرزآ  يدرد  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

. مدیشون ار  ترضح  نآ  نوخ  داد و  نم  هب  رانید  کی  مدرک و  تماجح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگیم : هبیطوبا  و 
؟ يدیشون ار  نوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! يرآ متفگ :
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؟ یتشاد ياهزیگنا  هچ  راک  نیا  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! میوجیم كربت  نآ  هب  متفگ :

تندـب اب  شتآ  زگره  دـنگوس ! ادـخ  هب  يدـش و  نمیا  يدـنمزاین  یتسدـگنت و  اهيرامیب ، اهدرد ، زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دنکیمن »! ادیپ  سامت 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیسح  ( 6 - ) 32405 - 1193
امرخ مرگولیک  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک و  تماجح  ار  يو  یسم  غیت  اب  هبیط  یبا  نبا  درک . تماجح  ار  شرس  طسو  هلآ  و 

داد ». وا  هب 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 32406 - 1194

يو هب  ات  تساوخ  شبحاص  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب . هدرب  رگتماجح  درک . تخادرپ  ار  رگتماجح  دزم  درک و  تماجح  هلآ 
. دهد فیفخت  راک  رد 

. دش لاؤس  رگتماجح  دمآرد  لغش و  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 32407 - 1195 «« 1»
ار يدایز  دادعت  و  تشاد . دوجو  رگتماجح  دادعت  نالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نایم  رد  متـشاد  تسود  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درک ». نایب 
طرش هک  یتقو  ات  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  رگتماجح  دمآرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 9 - ) 32408 - 1196

درادن ». لاکشا  دنکن ،
طرش هک  تسا  دنـسپان  وا  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  رگتماجح  دمآرد  ةرابرد  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 10 - ) 32409 - 1197

لاکشایب ». وت  يارب  تسا و  هورکم  وا  يارب  انامه  ینزب . هناچ  ینک و  طرش  يو  اب  هک  درادن  لاکشا  وت  يارب  یلو  دنک 
دمآرد ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 11 - ) 32410 - 1198

؟ يراد شکبآ  رتش  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیسرپ . رگتماجح 
! يرآ تفگ : درم  نآ 

روخن ». نآ  زا  دوخ  یلو  هدب  هفولع  ترتش  هب  تماجح  دمآرد  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
______________________________

. درک انعم  ناوتیم  نوگانوگ  ياهلکش  هب  ار  ثیدح  ینایاپ  ۀلمج  (. 1)
 703 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگتماجح دـمآرد  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دـیوگیم شباـتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 32411 - 1199
شکبآ رتش  اـیآ  دومرف : ربماـیپ  دیـسرپ . ار  لاؤس  نیا  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  یـصخش  دومرف : ماـما  مدرک . لاؤس 

؟ يراد
! يرآ تفگ : درم  نآ 

هدب ». هفولع  نآ  هب  تماجح  دمآرد  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
زا یکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  رگتماجح  دـمآرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگیم هعاـفر  ( 13 - ) 32412 - 1200

: دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسرپ . ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تشاد ، يرگتماجح  مالغ  هک  راـصنا 
؟ يراد شکبآ  رتش  ایآ 

! يرآ تفگ : يراصنا  درم 
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نک »! ترتش  ۀفولع  فرص  ار  تماجح  دمآرد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دمآرد زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک تـسا  هدروآ  ءاـیبنالا  هـیزنت  باـتک  رد  یـضترم  دیـس  موـحرم  ( 14 - ) 32413 - 1201

رتـش ۀـفولع  هدرب و  ياذـغ  رد  ار  نآ  داد  روتــسد  هدـننکهعجارم  هـب  دـش  هـعجارم  داـیز  يو  هـب  هراـب  نـیا  رد  یتـقو  درک . یهن  رگتماـجح 
دنک ». فرصم  ششکبآ 

. تشذگ یبلاطم  ثحب  نیا  اب  بسانم  مامح ، ياهباب  زا  باب 34 و 35  ثیداحا  رد 
، طرـش اب  رگتماجح  دـمآرد  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تشذـگ  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياـهباب  زا  باب 10  ثیداـحا  رد  و 

. تسا دیلپ  تحس و 
هکنیا زا  مدرک  یهن  ار  وا  مداد و  ماهلاخ  هب  یمالغ  نم  : » دمآ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  هحلط  ثیدـح  رد  و 

.« دهد رارق  رگرز  ای  رگتماجح  ای  باصق  ار  مالغ  نآ 

رن ناویح  يریگتفج  زا  دمآرد  مکح  باب 47 

رن تاناویح  يریگتفج  ترجا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 32414 - 1202
درک ». یهن 

درک ». یهن  رن  تاناویح  يریگتفج  دزم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدمآ  یثیدح  رد  یلاوعلا  باتک  رد 
یلو درامـشیم  راع  گنن و  ار  نآ  برع  دومرف : رن  ياهزب  دزم  ةرابرد  يوار  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک تشذگ  هیواعم  ثیدـح  رد 

درادن ». لاکشا 
. دنکیم تلالد  بلطم  نیا  رب  هچنآ  تشذگ ، نانح  ثیدح  رد  و 

«1»
______________________________

(. 324400 - 324401  ) ثیدح 1 و 2 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 46   430 - 431 / 22 (. 1)
705 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگهحون بسک  مکح  باب 48 

. دش لاؤس  رگهحون  نز  دزم  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 32415 - 1203
دش ». ییارسهحون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، رفعج يا  دومرف : نم  هب  مردـپ ، تشاد : نایب  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بوقعی  نب  سنوی  ( 2 - ) 32416 - 1204
دننک ». هیرگ  نم  رب  جح  مسارم  رد  ینم  رد  لاس  هد  ناگدننکهیرگ  ات  نک  فقو  میارب  ار  لام  نالف 

دـمآ و مردـپ  دزن  نز  نآ  زور  کی  تشاد . يرگهحون  زینک  هک  دوب  ینز  ام  ۀـلحم  رد  : » دـیوگیم ریدـس  نب  نانح  ( 3 - ) 32417 - 1205
هک مراد  تسود  نم  دوشیم و  نیمأت  رگهحون  زینک  نیا  ۀلیـسو  هب  ادخ  زا  دـعب  تسادـخ و  زا  نم  ِيزور  هک  ینادیم  وت  ومع ، يا  تفگ :

ار زینک  تروـص  نیا  ریغ  رد  مهدیم ] همادا  عـضو  نیا  هب  هک   ] تسا لـالح  رگا  سپ  یـسرپب . مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  هلأـسم  نـیا 
ار مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : مردـپ  دـناسرب . یـشیاشگ  دـنوادخ  اـت  منکیم  فرـصم  ار  شتمیق  مشورفیم و 

. مسرپب يو  زا  ار  هلأسم  نیا  هک  منادیم  نآ  زا  رتگرزب 
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! مدرک وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  ارجام  مدوخ  نم  میتفر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یتقو  دیوگیم : نانح 
؟ دنکیم طرش  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! هن ای  دنکیم  نییعت  خرن  منادیمن  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :
ریذپب »! دنداد ، وت  هب  هچ  ره  نکن و  نییعت  خرن  وگب  نز  نآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دیوگب ». تسار  رگا  درادن ، لاکشا  رگهحون  نز  دمآرد  راک و  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 32418 - 1206
هدمآ يرگید  ربخ  رد  : » دیوگیم سپس  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نیشیپ  بلطم  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد 

دنک ». لالح  ار  نآ  رگید ، تسد  رب  تسد  کی  ندز  اب  دومرف : هک  تسا 
اب دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  رگهحون  نز  دـمآرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم رفاذـع  ( 5 - ) 32419 - 1207

دنک ». لالح  ار  نآ  رگید ، تسد  رب  تسد  کی  ندز 
يرگهحوـن هدرم  يارب  هک  رگهحوـن  نز  دزم  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  ( 6 - ) 32420 - 1208

درادن ». لاکشا  دنکیم ،
 707 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  رگهحون  ناوخانغ و  نز  دمآرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم هعامس  ( 7 - ) 32421 - 1209
درمش ». دنسپان 

. تسا هدرک  لمح  لطاب  نانخس  رکذ  خرن و  نییعت  تروص  رب  ار  تهارک  راصبتسا  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
یلـص ربمایپ  هب  نمحرلادبع  : » هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  تافو  ثیدـح  رد  رباج  ( 8 - ) 32422 - 1210

؟ يدرکن یهن  نتسیرگ  زا  دوخ  رگم  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  ییرگیم ، ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا 
مدرک »...  یهن  ییارسهحون  زا  هکلب  هن ؛ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زا ترـضح  نآ  : » هک هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهیهن  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ( 9 - ) 32423 - 1211
یهن ندز  تروص  هب  رادادص  یلیس  زا  درک و  یهن  نآ  هب  نداد  شوگ  يرگهحون و  زا  درک و  یهن  تبیصم  ماگنه  دنلب  يادص  اب  نتسیرگ 

درک ».
دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلع  نب  دیز  نب  نیـسح  ( 10 - ) 32424 - 1212

، رابت ناـمدود و  هب  راـختفا  دراد : دوجو  نم  تما  ناـیم  رد  تماـیق  اـت  هک  تسا  زیچ  راـهچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک
تمایق زور  دنکن ، هبوت  گرم  زا  شیپ  رگهحون  نز  رگا  نیقی  هب  ییارـسهحون . ناگراتـس و  زا  ناراب  بلط  رگیدـکی ، بَسَن  ندرک  هرخـسم 

دراد ». نت  رب  هلبآ  زا  یسابل  هتخادگ و  سم  زا  يراولش  هک  دوشیم  روشحم  یلاح  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 32425 - 1213

بـسن ندرکهرخـسم  ناگراتـس ، زا  ناراب  بلط  دـنوشیمن : ادـج  اهنآ  زا  مدرم  تماـیق  اـت  هک  تسا  تیلهاـج  ناـمز  ياـهراک  زا  زیچ  هس 
ناگدرم ». رب  ییارسهحون  رگیدکی و 

رد وا  داد و  یتمعن  سک  ره  هب  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینارفعز  نارمع  ( 12 - ) 32426 - 1214
رگهحون تبیـصم  نآ  رد  دـش و  دراو  یتبیـصم  سک  ره  هب  تسا و  هدرک  یـساپسان  ار  تمعن  نآ  ًانیقی  تخادرپ ، یگدـنزاون  هب  تمعن  نآ 

تسا ». هدرک  یساپسان  ار  نآ  قیقحت  هب  دروآ 
 709 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تشون زاوها  رد  دوخ  یضاق  دادش  نب  هعافر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 13 - ) 32427 - 1215
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نک »! يریگولج  ناگدرم  رب  ییارسهحون  زا  يراد ، تموکح  هرطیس و  نآ  رب  هک  يرهش  رد 
: درک تنعل  ار  هورگ  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 14 - ) 32428 - 1216

سانشانقح ». دنزرف  شرسمه و  نامرفان  نز  رگهحون و  نز  دنک ، تنایخ  شرسمه  هب  شدوخ  دروم  رد  ای  شرسمه  لام  رد  هک  ینز 
ود دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 15 - ) 32429 - 1217

ییارسهحون و ینعی  تمعن  ماگنه  ییادص  تبیصم و  ماگنه  دنلب  يادص  اب  نتسیرگ  تسا : نمـشد  اهنآ  اب  دنوادخ  دناهدش و  تنعل  ادص 
یناوخانغ ».

شاهدازومع يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  هملـس  ما  سپ  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  هزمحوبا  ثیدـح  رد 
درک ». يراز  هیرگ و  هبدن و 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  يرادازع  باوبا  زا  باب 8  ثیداحا  رد  و  « 1»

تسین زیاج  تسا و  زیاج  وا  يارب  هچنآ  نایب  رگشیارآ و  بسک  زاوج  باب 49 

مرکا ربمایپ  دزن  يرگـشیارآ  نز  دومرف : : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  زا  ریمع  یبا  نبا  ( 1 - ) 32430 - 1218
؟ یهدیم همادا  نآ  هب  ای  يدرک  اهر  ار  تلغش  ایآ  دیسرپ : يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تـسد نآ  زا  تروـص  نـیا  رد  يرادزاـب ، نآ  زا  ارم  امـش  هـکنآ  رگم  مـهدیم  هـمادا  ار  نآ  ادـخ ! لوـسر  يا  داد : خـساپ  رگــشیارآ  نز 
. مرادیمرب

یباداش توارط و  نآ  اریز  هدـن ؛ الج  هچراپ  اـب  ار  هرهچ  شیارآ  ماـگنه  یلو  هدـب  ماـجنا  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نکن ». لصو  وم  هب  ار  وم  دربیم و  نیب  زا  ار  تروص 

دـنکیم و شیارآ  سورع  هک  مدرک  لاؤس  یناملـسم  نز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  : » دـیوگیم دـمحم  نب  مساق  ( 2 - ) 32431 - 1219
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . یتحاران  ساسحا  راک  نیا  زا  یلو  تسا ، هار  نیا  زا  شایگدنز  نارذگ 

دنکن ». لصو  وم  هب  ار  وم  یلو  درادن  لاکشا 
رگا درادن ، لاکـشا  رگـشیارآ  نز  دمآرد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 32432 - 1220
يوم هب  ار  زب  يوم  درادن  لاکشا  یلو  دنکن ؛ لصو  يرگید  نز  يوم  هب  ار  ینز  يوم  دریذپب و  دش ، هداد  يو  هب  هچ  ره  دنکن و  نیعم  خرن 

دیوگب ». تسار  هاگ  ره  درادن ، لاکشا  رگهحون  نز  دمآرد  دنک و  لصو  نز 
______________________________

ثیدح 3. يرادازع ، باوبا  زا  باب 5  (. 1)
 711 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 32433 - 1221
هیبش ار  دوخ  هک  ینانز  شدوخ ، يوم  هب  يرگید  يوم  ةدننکلصو  درک : تنعل  ار  هورگ  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  »

ریغ هب  هک  ياهدرب  شندب ، هب  هدننکیبوکلاخ  شیاهنادند ، نایم  هدنزادناهلـصاف  دنیامن ، نانز  هیبش  ار  دوخ  هک  ینادرم  دـننادرگ ، نادرم 
تسا ». ثوید  وا  دنزیم و  يربخیب  هب  شرسمه  زا  ار  دوخ  هک  یسک  دوش و  هداد  تبسن  شبحاص 

لمارق دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک . لاؤـس  لـمارق  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگیم نسحلا  نب  هللادـبع  ( 5 - ) 32434 - 1222
؟ تسیچ

. دنراذگیم ناشرس  يور  نانز  هک  یمشپ  متفگ :
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تسین »! يریخ  شاهدشلصو  هدننکلصو و  رد  تسا ، وم  رگا  یلو  درادن  لاکشا  تسا ، مشپ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
- مالسلا هیلع  داجس  ماما  شردپ - زا  مالـسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بارغ  نب  یلع  ( 6 - ) 32435 - 1223
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا - هیلع  یلع  ترـضح  شردـپ - زا  مالـسلا - هیلع  نیـسح  ماما  شردـپ - زا 

. درک تنعل  ار  همشوتسم  همشاو و  هلصوتسم ، هلصاو ، هرشوتسم ، هرشاو ، هصمتنم ، هصمان ،
. دوشیم هدنک  شتروص  ياهوم  هک  تسا  ینز  هصمتنم ، دَنَکیم و  ار  تروص  ياهوم  هک  تسا  ینز  هصمان ، دیوگیم : بارغ  نب  یلع 

وا اب  راک  نیا  هک  تسا  ینز  هرشوتسم ، دیامنیم و  بترم  ار  اهنآ  دنکیم و  داجیا  هلـصاف  نانز  ياهنادناد  نایم  هک  تسا  ینز  هرـشاو ، و 
. دوشیم ماجنا 

شیاهوم هب  يرگید  نز  ياهوم  هک  تسا  ینز  هلصوتسم ، دنکیم و  لصو  يرگید  نز  ياهوم  هب  ار  ینز  ياهوم  هک  تسا  ینز  هلصاو ، و 
. دوشیم لصو 

ناتسد رد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنکیم و  یبوکلاخ  يرگید  نز  ندب  زا  يرگید  لحم  ای  تسد و  يور  رب  هک  تسا  ینز  همـشاو ،
زبس و ات  دنکیم  رپ  کهآ  ای  همرس  اب  ار  نآ  سپس  دنامب  ياج  رب  شرثا  ات  دربیم  ورف  ار  نزوس  وا  ندب  زا  يرگید  ياج  ای  تسد  تشپ  ای 

دنکیم ». یبوکلاخ  ار  شندب  يور  هک  تسا  ینز  همشوتسم ، دوش و  هریت 
اب ار  شتروص  ینکیم ، شیارآ  ار  يرتخد  هک  یماگنه  : » دمآ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  ملـسم  نب  دمحم  ثیدح  رد 

[. دربیم نایم  زا  ار  نآ  یباداش  توارط و  و   ] دشونیم ار  تروص  بآ  هچراپ  اریز  يوشن ؛ هچراپ 
«2 . » دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رفعج  نب  یلع  فاکسا و  دعس  ثیدح  رد  و  « 1»

______________________________

. اوران اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 50   440 / 22 (. 1)
ثیدح 2 و 8. نانز ، اب  شزیمآ  ياهباب  زا  باب 34  (. 2)

713 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ بادآ  نارتخد و  ۀنتخ  زاوج  باب 50 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 32436 - 1224
هنتخ ار  نارتـخد  هک  دوب  بیبـح  ما  ماـن  هب  ینز  ناـنآ  ناـیم  رد  دـندرک ، ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوس  هب  ناـنز  هک  یماـگنه  »

، يدادیم ماجنا  هتشذگ  رد  هک  ار  يراک  بیبح ! ما  يا  دومرف : يو  هب  درک ، هدهاشم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  درکیم .
؟ یهدیم ماجنا  زین  نونکا 

! يراد زاب  نآ  زا  ارم  دشاب و  مارح  هکنآ  رگم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  يرآ ؛ تفگ : بیبح  ما 
نآ تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  بیبح  ما  مزومایب ! وت  هب  ات  ایب  نم  دزن  تسا . لالح  هکلب  هن ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ار هرهچ  نآ  هک  ارچ  ربـب ، كدـنا  هکلب  نکن ، عـطق  هشیر  زا  ُربـَن و  قـیمع  ار  نآ  يداد ، ماـجنا  ار  راـک  نآ  یتـقو  دوـمرف : يو  هب  ترـضح 
تسا ». رتشخبتذل  رهوش  يارب  دنکیم و  رتنشور 

شرهاوخ دزن  هب  دش  ادج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتقو  بیبح  ما  دوب . رگـشیارآ  هک  تشاد  هیطع  ما  مان  هب  يرهاوخ  بیبح  ما 
هچنآ دـمآ و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  زین  هـیطع  ما  درک . وگزاـب  يو  يارب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نانخـس  تـفر و 

: دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  دوب ، هتفگ  يو  هب  شرهاوخ 
نایم زا  ار  تروص  توارط  یباداش و  هچراپ  اریز  يوشن ؛ هچراـپ  اـب  ار  شتروص  يدرک ، شیارآ  ار  يرتخد  یتقو  هیطع ! ما  يا  اـیب  نم  دزن 
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دربیم ».
هب ینز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تباث  نب  ورمع  ( 2 - ) 32438 - 1225

هنتخ ار  نارتخد  هاگره  هبیط ، ما  يا  دومرف : يو  هب  دناوخارف و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درکیم . هنتخ  ار  نارتخد  هبیط  ما  مان 
تسا ». رتشخبتذل  رهوش  دزن  دنکیم و  رتافصاب  ار  هرهچ  نآ  هک  ارچ  نکن ؛ يورهدایز  ربب و  كدنا  ار  نآ  يدرک ،

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32439 - 1226
ار ناشراسخر ]  ] گـنر نآ  هک  ارچ  دـیراذگ ، یقاـب  ار  نآ  زا  يرادـقم  سپ  دـیدرک ، هنتخ  ار  ناـتنارتخد  هک  یماـگنه  ناـنز ، هورگ  يا  »

دیامنیم ». رتشخبتذل  ناشنارهوش  دزن  ار  نانآ  دنکیم و  رتفافش 
تسا تنس  نادرم  رد  هنتخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تاوعد  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 4 - ) 32440 - 1227

تسا ». تمارک  نانز  يارب  و 
 715 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ  زا  رفعج  نب  بهو  ( 5 - ) 32441 - 1228
.« دوشیمن هنتخ  یگلاس  تفه  نس  ات  رتخد  »

نانز يارب  یسیرخن  بابحتسا  باب 51 

؟ ینکیم راک  هچ  نسح ، ّما  يا  دومرف : تشذگ و  نم  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگیم نسح  ّما  ( 1 - ) 32442 - 1229
! مسیریم خن  متفگ :

تساهلغش ». نیرتلالح  نآ  هک ، نادب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
خرچ اـب  دوـب و  هتـسشن  شاهناـخ  ِرد  راـنک  رد  هک  تشذـگ  رکب ، ّما  ماـن  هب  ینز  رب  حبـص  زور  کـی  یعخن  میهاربا  ( 2 - ) 32443 - 1230

يرانک هب  ار  یـسیرخن  خرچ  نیا  هک  هدیـسرن  نآ  نامز  ایآ  ياهدـشن ؟ ریپ  اـیآ  رکب  ما  يا  : » تفگ يو  هب  میهاربا  تشریم . خـن  یـسیرخن 
؟ يراذگ

: دومرف هک  مدینش  مالسلا - هیلع  یلع  نانمؤم - ریما  زا  هک  یلاح  رد  مراذگب  رانک  ار  نآ  هنوگچ  تفگ : رکب  ما 
تسا ». هزیکاپ  كاپ و  ياهبسک  زا  نآ ،

تـسا یلغـش  بوخ  هچ  یـسیرخن  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32444 - 1231
نمؤم »! نز  يارب 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 4 - ) 32445 - 1232
: دومرف هلآ 

! نمؤم نز  يارب  تسا  یلغش  بوخ  هچ  یسیرخن  »
دیزومآیب ». انش  يزادناریت و  ناتنارسپ  هب  دومرف : و 

هک ار  یتجاح  هس  : » تفگ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  دـیزی  هک  تسا  هدروآ  فوهللا  باـتک  رد  سوواـط  نب  دیـس  ( 5 - ) 32446 - 1233
نک »....  نایب  مدرک ، ناشندروآرب  هب  هدعو 

ینادرگرب »...  ام  هب  هدش  هتفرگ  ام  زا  هچنآ  هکنیا  مود  و  دومرف ...« : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  اجنآ  ات 
اهنآ نایم  رد  هکنیا  يارب  مدرک  تساوخرد  ار  نامدوخ  زا  هدـش  هتفرگ  ياهزیچ  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  و 

تسا »...  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هب  هدش  هتشر 
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 717 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  میهاربا  نب  تارف  ( 6 - ) 32447 - 1234

هب شايدوهی  هیاسمه  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  داد ، افش  ار  ود  نآ  دنوادخ  یتقو  دندش ...  رامیب  تدش  هب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
یلص دمحم  رتخد  ات  هدب  نم  هب  مشپ  ياهتسد  وج و  مرگولیک ] ُهن  عاص /[  هس  نوعمـش ، يا  تفگ : يو  هب  تفر و  اراح - نب  نوعمـش  مان -
رتخد يا  تفگ : دروآ و  همطاف  لزنم  هب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  داد و  يو  هب  ار  مشپ  وج و  يدوهی  درم  دسیرب . وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 

نک »...  هتشر  ار  اهمشپ  نیا  روخب و  ار  اهوج  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هک دنکیم  تیاور  دننکیم . افو  ناشرذن  هب  و  ۀیآ : ریسفت  رد  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  هملسم  ( 7 - ) 32448 - 1235
رفن ود  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندش . رامیب  دوب ، لاسدرخ  كدوک  ود  هک  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  : » دومرف

ات يدرکیم  يرذـن  تنادـنزرف  يارب  شاک  يا  نسحلاوبا ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  درک . تدایع  نانآ  زا  رگید 
! دشخب يدوبهب  ار  اهنآ  دنوادخ 

امهیلع نیـسح  نسح و  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  تفرگ ! مهاوـخ  هزور  زور  هس  دـنوادخ ، زا  يرازگـساپس  يارب  تفگ : مالـسلا  هـیلع  یلع 
افـش ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دنوادخ  تفگ . ار  نیمه  زین  هضف  نانآ  زینک  تفرگ ! میهاوخ  هزور  زور  هس  زین  ام  دـنتفگ : مالـسلا 
مان هب  شايدوهی - ناگیاسمه  زا  یکی  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشادن . راطفا  يارب  هناخ  رد  ییاذغ  چیه  یلو  دنتفرگ ؛ هزور  یگمه  داد و 
دنک هتشر  تیارب  مشپ  هتـسد  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  یهاوخیم  ایآ  تفگ : يو  هب  تفر و  دوب ، مشپ  راک  رد  هک  نوعمش -

؟ یهدب نم  هب  وج  مرگولیک ] هن  عاص /[  هس  نآ  ربارب  رد  و 
! يرآ تفگ : نوعمش 

تفریذـپ و مالـسلا  اهیلع  همطاف  درک . وگزاب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  ارجام  دـمآ و  هناـخ  هب  تفرگ ، ار  مشپ  وج و  مالـسلا  هیلع  یلع 
سپـس ایـسآ و  ار  نآ  تشادرب ، وج  عاص  کی  نآ  زا  سپ  درک و  هتـشر  ار  نآ  موس  کی  تفر و  اـهمشپ  غارـس  هب  هاـگنآ  درک . تعاـطا 

 ... نان صرق  کی  مادک  ره  يارب  تخپ ، نان  صرق  جنپ  درک و  ریمخ 
صرق جنپ  دومن و  ریمخ  سپـس  ایـسآ و  تشادرب ، وج  عاص  کی  نآ  زا  سپ  درک و  هتـشر  ار  اهنآ  تفر و  مشپ  مود  ثلث  غارـس  هب  سپس 

 ... تخپ نان 
درک »...  ایسآ  ار  وج  ةدنامیقاب  سپس  درک و  هتشر  ار  اهنآ  تفر ، مشپ  موس  ثلث  غارس  هب  همطاف 

«1 !« » نتشر خن  حلاص ، نز  يارب  تسا  یمرگرس  بوخ  هچ  : » تشذگ ماما  نخس  نیا  بوقعی  ثیدح  رد 
«2 .« » تسا نتشِر  خن  راکوکین ، نانز  راک  : » دمآ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  هدنیآ  باب  رد  رطاوخلا  هیبنت  ثیدح  رد 

______________________________

ثیدح 3. نکاسم ، ياهباب  زا  باب 11  (. 1)
(. 32450  ) ثیدح 2 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 52   444 / 22 (. 2)

719 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یطایخ تلیضف  باب 52 

. دش هراپ  درک و  ریگ  یسرک  هب  شنهاریپ  تشذگیم . هفوک  رازاب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دیوگیم یخلب  نیـسحوبا  ( 1 - ) 32449 - 1236
دهد ». تکرب  امش  هب  دنوادخ  دیزودب ، نم  يارب  ار  نیا  تفگ : تفر و  ناگدنزود  دزن  تفرگ ، تسد  هب  ار  نآ 

یگدنزود راکوکین ، نادرم  لغش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رطاوخلا  هیبنت  باتک  رد  ( 2 - ) 32450 - 1237
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یگدنسیر ». راکوکین ، نانز  لغش  تسا و 
، هناـخ رد  ترـضح  نآ  راـک  نیرتـشیب  دزیم و  هلـصو  ار  شـشفک  تخودیم و  ار  شـسابل  هراوـمه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و 

. دوب یگدنزود 

يراکلقیص بابحتسا  یگدنفاب و  تهارک  باب 53 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  سابل  ود  هارمه  : » دیوگیم يزار  لقیص  لیعامساوبا  ( 1 - ) 32451 - 1238
! تسوت تسد  رد  هک  تسین  یسابل  ود  نیا  لثم  اهنآ  زا  کیچیه  یلو  دیآیم  ام  يارب  يدایز  ياهسابل  امش  ۀقطنم  زا  لیعامساوبا ! يا  »

! مفابیم نم  دسیریم و  لیعامسا  ردام  مدرگ ! تیادف  متفگ :
؟ یتسه هدنفاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! يرآ متفگ :
! شابن هدنفاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ مشاب هراک  هچ  متفگ :
! شاب ریشمش  ةدنهدلقیص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دوس اب  مدرب و  ير  هب  ار  اهنآ  مدیرخ ، یمیدـق  فالغ ) و   ) هنیآ ریـشمش و  يدادـعت  نآ  اب  متـشاد  مهرد  تسیود  دـیوگیم : لیعامـساوبا 
متخورف »! يرایسب 

تمرح ». هن  تسا  تهارک  یعون  ثیدح ، نیا  زا  دوصقم  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
«1»
______________________________

ساسا رب  ماما  هکلب  دوش ؛ هدافتسا  نآ  زا  تهارک  ای  تمرح  ات  تسین  یعرش  مکح  نایب  ماقم  رد  ثیدح ، نیا  رد  ماما  دسریم  رظن  هب  (. 1)
. تسا شنارای  ییامنهار  ددصرد  نامز  نآ  طیارش 

 721 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
و داد : ادن  میرم  هب  لیئربج  سپس  : » تسا هدمآ  یسیع  تدالو  میرم و  يارجام  نمض  رد  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 2 - ) 32452 - 1239

اپرب رازاب  زور  نآ  داد . تکرح  میرم  سپ  هدـب ، تکرح  ار  هدیکـشخ  ياـمرخ  تخرد  ینعی  هدـب ! تکرح  دوخ  يوس  هب  ار  اـمرخ  تخرد 
. دندمآ هایس  دیفس و  ياهرطاق  رب  راوس  نانآ  دوب . اهلغش  نیرتفیرـش  یگدنفاب  نامز ، نآ  رد  دنتـشذگیم . میرم  رانک  زا  ناگدنفاب  دوب .

: دیسرپ نانآ  زا  میرم 
ار ناتلغـش  دـنوادخ  تفگ : نانآ  هب  میرم  دـندنار . دوخ  زا  ار  وا  دـندرک و  هرخـسم  ار  میرم  نانآ  تساـجک ؟ هدیکـشخ  ياـمرخ  تخرد 

دهد ». رارق  مدرم  نایم  رد  راع  گنن و  ۀیام  ار  ناتدوخ  داسک و  قنوریب و 
ةزادنا هب  ملعم  لهچ  لقع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مثیم  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ( 3 - ) 32453 - 1240

درادن ». لقع  نز  تسا و  نز  لقع  ةزادنا  هب  هدنفاب  لقع  تسا و  هدنفاب  کی  لقع 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 32454 - 1241

تسا ». هتفرگ  ار  ناشیاهلقع  دنوادخ  اریز  دینکن ؛ تروشم  ناگدنفاب  ناملعم و  اب  »
راجن ینب  زا  ياهدنفاب  هب  هدش  هتـشر  خن  يرادقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 32455 - 1242

شاهزاغم ِرد  کیدزن  دزیم و  رـس  وا  هب  هچراپ  نتفرگ  يارب  بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دفابب . يو  يارب  یمـشپ  ۀچراپ  ات  داد 
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! مییارایب مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  نآ  اب  ات  دیهد  لیوحت  ام  هب  ار  ام  ۀچراپ  : » دومرفیم داتسیایم و 
درک ». تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  ات  درکیم  ادرف  زورما و  هتسویپ  هدنفاب  نآ  و 

: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  ( 6 - ) 32456 - 1243
سیق نب  ثعشا  ضارتعا  دروم  هک  تفگ  ینخـس  نایم  نیا  رد  درکیم . ینارنخـس  مدرم  يارب  هفوک  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  »

! وت دوس  هب  هن  تسوت  نایز  هب  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : ماما  هب  تفرگ و  رارق 
دوس هب  زیچ  هچ  تسا و  نم  ناـیز  هب  زیچ  هچ  ینادیم  هچ  وت  دومرف : تخود و  نییاـپ  هب  ثعـشا  يوس  هب  ار  شنامـشچ  مالـسلا  هیلع  یلع 

رفاک »...  دنزرف  قفانم  هدنفاب ، دنزرف  هدنفاب  داب ! وت  رب  ناگدننکتنعل  تنعل  ادخ و  تنعل  نم !
دشاب ». ملاع  دنچ  ره  دیناوخن  زامن  هدنفاب  رس  تشپ  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  دمحا ، نب  رفعج  ثیدح  رد 

انامه دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ! نوعلم  هدنفاب  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » هک تشذگ  یـسیع  دنزرف  ثیدـح  رد  و  « 1»
«2 .« » دفابیم غورد  شربمایپ  ادخ و  رب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دوصقم 

______________________________

ثیدح 1. تعامج ، ياهباب  زا  باب 20  (. 1)
ثیدح 1. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 39  (. 2)

723 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناویح حبذ  يرگرز و  هدرب ، اذغ ، نفک ، شورف  یفارص ، تهارک  باب 54 

. دمآ ایند  هب  نم  يارب  يرسپ  هک  مداد  ربخ  ماما  هب  متفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 32457 - 1244
؟ يدیمانن دمحم  ار  وا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! مدرک نینچ  ارچ  متفگ :
راتفگتسار و نیـشناج  تایگدنز و  رد  وت  مشچ  ینـشور  ار  وا  دنوادخ  وگن . ازـسان  وا  هب  نزن و  ار  دمحم  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. داد رارق  تگرم  زا  سپ  يرادرکتسار 
؟ مرامگ يراک  هچ  هب  ار  وا  مدرگ ! تیادف  متفگ :

هک ارچ  راپسن ؛ یفارـص  هب  يرامگب ، ار  وا  یتساوخ  هک  اجک  ره  سپ  یتشاد ، هگن  رود  لغـش  جنپ  زا  ار  وا  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؛ راپسن شورفیکاروخ  داوم  هب  ار  وا  دوشیم و  لاحشوخ  ابو  عویش  زا  هک  ارچ  راپسن ؛ شورفنفک  هب  ار  وا  و  دنامیمن . ملاس  ابر  زا  فارص 
ار وا  دوشیم و  بلـس  يو  زا  ینابرهم  هک  ارچ  راپـسن ؛ دنکیم ، حبذ  ار  تاناویح  دایز  هک  یـسک  هب  ار  وا  دنامیمن و  ملاس  راکتحا  زا  اریز 

تسا ». شورفناسنا  مدرم ، نیرتدب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ارچ  راپسن ؛ شورفهدرب  هب 
یلص ربمایپ  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 2 - ) 32458 - 1245

. مداد شزومآ  مدنزرف  نیا  هب  ار  نتشون ) ای   ) نآرق نم  قیقحت  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
؟ مرامگب یلغش  هچ  رد  ار  وا 

: رامگم ار  وا  لغش  جنپ  هب  یلو  رامگب ؛ يرامگیم  ار  وا  یلغـش  ره  هب  داهد ، ریخ  يازج  ار  تردپ  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. شورفهدرب شورفمدنگ و  باصق ، رگرز ، شورفنفک ،] ءابس /[  هب 

؟ تسیچ ءابس  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : درم  نآ 
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رتبوبحم نم  دزن  متما  زا  يدولوم  هک  یلاحرد  دـنکیم ، وزرآ  ارم  تما  گرم  يو  شورفنفک . دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زا ینابرهم  ات  دـنکیم  حـبذ  باصق  دروآیم و  ناـغمرا  هب  نم  تما  يارب  یتسود ] اـیند   ] رگرز و  دـباتیم . نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  تسا 
زا تسا  رتبوبحم  نم  دزن  دـشاب  دزد  ادـخ  اب  رادـید  ماگنه  ناسنا  دـنکیم و  راـکتحا  ارم  تما  ياذـغ  شورفمدـنگ  و  دور . نوریب  شلد 

دمحم ای  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  سپ  شورفهدرب ، و  دنک . رادید  ادـخ  اب  دـشاب و  هدرک  راکتحا  ار  یکاروخ  داوم  زور  لهچ  هکنیا 
دنتسه ». ناشورفناسنا  وت  تما  نیرتدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دورف باذـع  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  رب  هنابـش  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 3 - ) 32459 - 1246
راوخابر ». نافارص  اذغ و  ناگدننکراکتحا  ناناوخانغ ، نازاونلبط ، دنداد : تسد  زا  باذع ] رثا  رب   ] ار هورگ  راهچ  ناهاگحبص  سپ  دمآ ،

. تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  ریظن  ثیداحالا  عماج  باتک  رد 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا ) هیلع  شردپ  زا   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  هحلط  ( 4 - ) 32460 - 1247

درامگب ». يرگرز  ای  يرگتماجح  ای  یباصق  هب  ار  مالغ  نآ  هکنیا  زا  متشادزاب  ار  وا  مدیشخب و  ماهلاخ  هب  یمالغ  نم  : » دومرف هلآ 
زا مالـسلا - هیلع  داجـس  ماما  شدـج - زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعج  باـتک  رد  ( 5 - ) 32461 - 1248

دنتسه ». ناشورفناسنا  مدرم ، نیرتدب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ 
 727 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شورفنوتیز نغور  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یخرب  زا  مکح  نب  یلع  ( 6 - ) 32462 - 1249
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندید  نودب  هاگچیه  هک  يروط  هب  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و 

یلص ربمایپ  دمآیم ، صخـش  نآ  هاگ  ره  ور  نیا  زا  دوب . هاگآ  عوضوم  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفریمن . شراک  رس 
. دنک هاگن  يو  هب  ات  دروآیم  الاب  ار  شرس  هلآ  هیلع و  هللا 

يو هب  ات  تفرگ  الاب  ار  شرـس  زین  ترـضح  نآ  تفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  راک ، هب  نتفر  زا  شیپ  هشیمه  لـثم  زور  کـی 
هدـهاشم وا  زا  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تشگزاب . تعرـس  هب  زور  نآ  یلو  تفر  شراک  لابند  هب  هاگنآ  دـنک ، هاـگن 

. تسشن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربارب  رد  درم  نآ  دنیشنب . ات  درک  هراشا  يو  هب  تسد  اب  درک ،
؟ يدادیمن ماجنا  نآ  زا  شیپ  هک  يدرک  يراک  هک  دوشیم ، هچ  ار  وت  زورما  دیسرپ : يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رـس هب  متـسناوتن  هک  يروط  هب  تفرگارف  ارم  بلق  مامت  وت  دای  تخیگنارب ! يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  تفگ : درم  نآ 
. متشگزاب مور و  مراک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  تشذگ  ارجام  نیا  زا  زور  دنچ  دومن . یکین  ریخ و  تساوخرد  درک و  اعد  يو  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  میاهدیدن .! ار  وا  زین  ام  هک  تسا  زور  دنچ  دنتفگ : نانآ  تفرگ ، ار  وا  غارس  باحصا  زا  دیدن . ار  درم  نآ  رگید  هلآ 

نغور رازاـب  هـب  اـت  دـندرک  تـکرح  درم  نآ  يوجتــسج  هـب  دندیــشوپ و  ار  ناـشیاهشفک  زین  باحــصا  دیــشوپ ، ار  شیاـهشفک  هـلآ 
وا دنتفگ : نانآ  دنتفرگ . ار  وا  غارس  شناگیاسمه  زا  دنتفاین . يو  هزاغم  رد  ار  سکچیه  یلو  دندیـسر . صخـش  نآ  هزاغم  ناشورفنوتیز و 

! تشاد بیع  کی  اهنت  دوب و  ییوگتسار  رادتناما و  ناسنا  ام  دزن  دُرم و 
؟ تشاد یبیع  هچ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تفریم نانز  لابند  هب  دنتفگ :
، دوب شورفهدرب  رگا  یتح  هک  تشادیم  تسود  هنوگنآ  ارم  دنگوس ! ادخ  هب  دنک ، شتمحر  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دیزرمآیم »! ار  وا  دنوادخ  کش  نودب 
ناـشورفناویح مدرم ، نیرتدـب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا ، هدـمآ  ثیداـحالا  عماـج  باـتک  رد  ( 7 - ) 32463 - 1250
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دنتسه ».
نخس فاّرص  سانشنخس و  نانآ  دومرف : درک و  دای  فهک  باحصا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم تسرد  ( 8 - ) 32464 - 1251

دندوبن ». مهرد  فاّرص  دندوب و 
نوریب شلد  زا  ینابرهم  دشورفب ، یکاروخ  داوم  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ثراح  ( 9 - ) 32465 - 1252

دوریم ».
 729 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دشاب تسار  رگا  هک  ماهدینش  یثیدح  يرصب  نسح  زا  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگیم یفریـص  ریدس  ( 10 - ) 32466 - 1253
! تسا هدش  هدناوخ  ام  ۀحتاف 

؟ تسیچ ثیدح  نآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
دهاوخن هدافتسا  فاّرص  راوید  ۀیاس  زا  دروآ ، شوج  هب  ار  شزغم  دیـشروخ  شبات  رگا  یتح  تفگیم ، يرـصب  نسح  هک  ماهدینـش  متفگ :

نم تراجت  لغـش و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنکیمن . بآ  تساوخرد  فارـص  ۀـناخ  زا  دـنک ، هراپهراپ  ار  شرگج  یگنـشت  رگا  درک و 
. تسا راک  نیا  دمآرد  زا  ماهرمع  جح و  تسا و  هدش  هدییور  لغش  نیا  رد  منوخ  تشوگ و  تسا و  نیا 

رد هچ  ره  زامن  ماگنه  هدـب . يواسم  ریگب و  يواسم  تفگ ، غورد  نسح  دومرف : هاگنآ  تسـشن ، بلطم  نیا  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دندوب »؟ فارص  فهک  باحصا  هک  ینادیمن  ایآ  تسیاب . زامن  هب  نک و  اهر  يراد ، تسد 

هک تسین  نیا  وا  روظنم  دـندوب و  نخـس  فارـص  فهک  باحـصا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوصقم  : » دـیامرفیم قودـص  موـحرم 
دندوب ». مهرد  فارص 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  بسانم  یبلاطم  ناگدرب ، هلماعم  ياهباب  زا  باب 11  ثیداحا  رد 

سم زا  هرقن  جارختسا  باب 55 

تیادف متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  میتشذگیم . نارگـسم  رازاب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  : » دیوگیم یلامث  ( 1 - ) 32467 - 1254
؟ تسیچ زا  سم  مدرگ !

دربیم ». دوس  نآ  زا  دربب ، نیب  زا  ار  نآ  داسف  دناوتب  سک  ره  تسا . هدرک  دساف  ار  نآ  نیمز  یلو  هرقن ؛ زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  لضفم  دیحوت  رد  ( 2 - ) 32468 - 1255

[، نوتب جوراس /[  چگ ، دننامه  ییاهرهوگ  شیدنیب ! دیآیم ، تسد  هب  اهنآ  زا  هک  ینوگانوگ  ياهرهوگ  اهندعم و  نیا  رد  لضفم ! يا  »
، درگوگ ایموم ، ریق ، دننام  يداوم  نینچمه  نوگانوگ و  ياهگنـس  درمز و  توقای ، دجربز ، الط ، هرقن ، برـس ، سم ، هویج ، همرـس ، علق ،

اهنیا ۀـمه  هـک  تـسا  هدیـشوپ  يدنمـشیدنا  ناـسنا  رب  اـیآ  سپ  دـننکیم . هدافتــسا  ناـشياهزاین  رد  مدرم  هـک  يرگید  ياـهزیچ  تـفن و 
زاین  ماگنه  دنک و  جارختسا  ار  اهنآ  ات  تسا ، هدش  هریخذ  ناسنا  يارب  نیمز  رد  هک  تسا  ییاههنیجنگ 

 731 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رگا تسا . زیچان  اهنآ  نتخاس  رد  يو  یـشیدناهراچ  دربیم ، راک  هب  هار  نیا  رد  ناـسنا  هک  یـشالت  صرح و  ۀـمه  اـب  یلو  دریگ . راـک  هب 

هک يروط  هب  دبای  شرتسگ  ناهج  رد  شناد  نیا  و  دش - دـهاوخ  زوریپ  يدوز  هب  هک  دـبای - تسد  دـهاوخیم  هچنآ  هب  تعنـص  رد  ناسنا 
اهنآ زا  تالماعم  رد  تشاد و  دنهاوخن  یتمیق  هرقن  الط و  رگید  دنک ، طوقـس  مدرم  دزن  اهنآ  شزرا  ددرگ و  دایز  ناهج  رد  هرقن  الط و 

. دنکیمن هریخذ  شنادنزرف  يارب  سکچیه  دنزادرپیمن و  لاوما  ندرک  هتشابنا  هب  اهتموکح  دش و  دهاوخن  هدافتسا 
. تسا هدش  تیانع  ناسنا  هب  نآ  دننام  هرقن و  زا  الط  برس و  زا  هرقن  هسام و  زا  هشیش  سم و  زا  درز  سم  نتخاس  تعنص  عیانص ، نیا  زا  و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


راـبنایز دراوم  رد  تسا و  هدـش  هدروآرب  ناـیزیب  دراوـم  رد  ناـشتساوخ  هنوـگچ  هک  رگنب  سپ  تسین ، ناـیز  نآ  رد  هک  ییاـه  تعنص 
.« دناهدیدرگ عونمم 

ناناسرهمان و  تینما ] نارومأم   ] نافیرع نابیقن ، ناغابد ، ناریگتایلام ، نایارسهناسفا ، مکح  باب 56 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ناطیش رگا  و  دنزادرپب . يرگید  نخس  هب  ات  باترب  يور  نانآ  زا  دنوریمورف ، ام  تایآ  رد  لطاب  ةزیگنا  هب  هک  يدید  ار  یناسک  هاگ  ره  و 

«. 1  » نیشنم رگمتس  هورگ  اب  يروآدای  زا  سپ  تشاداو ، یشومارف  هب  ار  وت 
«. 2  » دننکیم يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  نارعاش ، و 

رد ار  ییارسهناسفا  صخش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  : » دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 32469 - 1256
درک ». رود  دز و  هنایزات  اب  ار  وا  درک ، هدهاشم  دجسم 

. دمآ نایم  هب  نایارسهناسفا  زا  نخس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم تاداقتعالا  باتک  رد  قودص  موحرم  ( 2 - ) 32470 - 1257
دنهدیم ». هولج  تشز  ار  ام  نانآ  دنک . ناش  تنعل  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما  دـننکیم ! يوریپ  نانآ  زا  ناـهارمگ  نارعاـش ، و  دـش : لاؤس  هیآ  نیا  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 3 - ) 32471 - 1258
دنتسه ». نایارسهناسفا  نانآ ، : » دومرف مالسلا 

______________________________

.68 ماعنا 6 / (. 1)
.224 ارعش 26 / (. 2)

 733 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ام تایآ  رد  لطاب  ةزیگنا  هب  هک  يدید  ار  یناسک  هاگ  ره  و  ۀیآ : ریسفت  رد  درب ، مان  هک  یصخش  زا  هللادبع  نب  یعبر  ( 4 - ) 32472 - 1259

 ... دننکیم روغ 
نانآ زا  سپ  تسا . نآرق  ةرابرد  لادج  دنوادخ و  ةرابرد  نتفگ  لطاب  نخس  دوصقم ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

. دنزادرپب يرگید  نخس  هب  ات  باترب  يور 
تساهنآ ». زا  ارسهناسفا  دومرف : و 

رما هک  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوره  حلاص  مالـسلادبع  ( 5 - ) 32473 - 1260
. دراد هگن  هدنز  ار  ام 

؟ دنکیم هدنز  ار  امش  رما  هنوگچ  متفگ :
ام زا  ًامتح  دـننک ، كرد  ار  ام  نخـس  ياهییابیز  مدرم  رگا  اریز  دـهدیم ؛ دای  مدرم  هب  دزومآیم و  ار  اـم  مولع  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

! درک دنهاوخ  يوریپ 
دریگ ارف  ار  یشناد  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  ام  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةداز  يا  متفگ :

. تسا شتآ  رد  وا  دنک ، شیوخ  هجوتم  ار  مدرم  ياههرهچ  ای  دنک  تاهابم  راختفا و  نانمشد  هب  ای  دنک  لادج  نازغمکبس  اب  ات 
؟ دننایک نازغمکبس  ینادیم  ایآ  تفگ ! تسار  مّدج  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  هن ، متفگ :
؟ دننایک نادنمشناد  ینادیم  ایآ  دنتسه . ام  فلاخم  ِنایارسهناسفا  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  هن ، متفگ :
ناشیتسود بجاو و  ار  نانآ  زا  يوریپ  دنوادخ  هک  یناسک  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناملاع  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ ینادیم دنک ، شیوخ  هجوتم  ار  مدرم  ياههرهچ  يانعم : ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسا . هدرک  مزال  ار 
! هن متفگ :

سک ره  تسا و  قحان  يربهر  تماما و  ياعدا  هلمج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوصقم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». شتآ  رد  دنک ، نینچ 

نداد شوگ  ایآ  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هدروآ  تاداقتعالا  باتک  رد  قودص  خیـش  موحرم  ( 6 - ) 32474 - 1261
! هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  نایارسهناسفا  هب 

هدرک تدابع  ار  وا  قیقحت  هب  دراپـس ، شوگ  ياهدـنیوگ  هب  سک  ره  دومرف : و  : » تسا هدروآ  باتک  نامه  رد  زین  و  ( 7 - ) 32475 - 1262
تسا ». هدیتسرپ  ار  سیلبا  نیقی  هب  دشاب ، سیلبا  زا  هدنیوگ  رگا  تسا و  هدرک  تدابع  ار  ادخ  دیوگب ، ادخ  زا  يو  رگا  سپ  تسا .

دشاب ». دباع  دنچ  ره  دیناوخن ، زامن  غابد  رس  تشپ  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  دمحا  نب  رفعج  ثیدح  رد 
، ریگتایلام «، 2  » فـیرع بیقن ، زگره  ریذـپب . ارم  شرافـس  فوـن ، يا  : » تشذـگ مالـسلا  هیلع  یلع  نخـس  نـیا  فوـن  ثیدـح  رد  و  « 1»

«3 .« » شابن کیپ  هداتسرف و 
______________________________

ثیدح 1. تعامج ، زامن  ياهباب  زا  باب 20  (. 1)
تموـکح هب  ار  مدرم  تیعـضو  دـندرکیم و  یگدیـسر  ناـنآ  ياـهراک  هب  هک  تموـکح  يوـس  زا  مدرم  تسرپرـس  فـیرع  بیقن و  (. 2)

. دندادیمشرازگ
ثیدح 50. سفن ، اب  هزرابم  باوبا  زا  باب 10  (. 3)

735 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نامالغ نازینک و  بسک  زا  یهن  باب 57 

یهن نازینک  دـمآرد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 32476 - 1263
ياهدرب دـمآرد  زا  زین  تسا و  یتسد  رنه  هفرح و  بحاص  هک  يزینک  نآ  رگم  دـهدیم  انز  درواین ، تسد  هب  يدـمآرد  رگا  هک  ارچ  درک ؛

.« دنکیم تقرس  درواین ، تسد  هب  ار  دمآرد  نآ  رگا  هک  ارچ  درک ، یهن  تسین  ياهفرح  بحاص  هک 

دننکیم راک  يرادیببش  اب  هک  یناسک  بسک  مکح  باب 58 

راک بسک و  لاح  رد  يرادیب  هب  ار  بش  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يریعـش  ( 1 - ) 32477 - 1264
تسا ». مارح  شبسک  نآ  سپ  دزادرپن ، باوخ  زا  ار  شمشچ  ةرهب  دنک و  يرپس 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملادبع  نب  عمسم  ( 2 - ) 32478 - 1265
.« تسا دنسپان  تحس و  ناشدمآرد ]  ] سپ دننک ، يرپس  يرادیب  هب  ار  بش  مامت  هاگ  ره  نارگتعنص  »

تاناویح عاونا  يریگتفج  زاوج  باب 59 
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رطاق ات  مینکیم  تفج  بسا  هدام  اب  ار  غالا  مدرک ، لاؤس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگیم میهاربا  نب  ماـشه  ( 1 - ) 32479 - 1266
؟. تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دیآ ، دوجوهب 

نک »! تفج  ار  اهنآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 737 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درک و یهن  فوشک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  : » ربمایپ هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 32480 - 1267
. ددرگ حبذ  ای  دوش  هداد  هقدص  شاهچب  هکنآ  رگم  تسا  راوخریش  شاهچب  هک  تسا  ياهدام  رتش  ندومن  نتسبآ  نآ 

درک ». یهن  بیجن ، بسا  هدام  اب  غالا  ندرک  تفج  زا  و 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 3 - ) 32481 - 1268

درک ». یهن  بیجن ، بسا  هدام  اب  غالا  ندرک  تفج 
مینکیمن ». تفج  بیجن ، بسا  هدام  اب  ار  غالا  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  : » تشذگ اضرلا  ۀفیحص  نامیلس و  نب  دواد  ثیدح  رد 

 32482 - 1269
 32484 - 1271 32483 - 1270

 32485 - 1272
 32486 - 1273
 32487 - 1274
.32488 - 1275

741 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ابید ریرح و  شورف  زاوج  باب 61 

نتخورف یلو  تسین  زیاج  نادرم ] يارب   ] ابید ریرح و  سابل  ندیـشوپ ] : » ] تشذگ ماما  نخـس  نیا  هعامـس  ملـسم و  نب  دـمحم  ثیدـح  رد 
«1 .« » درادن لاکشا  اهنآ 

نکسم دیرخ  هیلخت و  وراد و  زیوجت  رب  زاوج  باب 62 

نآ لباقم  رد  دزاسیم و  وراد  مدرم  يارب  : » هک درک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 32489 - 1276
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دریگیم . دزم 

______________________________

ثیدح 4 و 5. رازگزامن ، سابل  باوبا  زا  باب 7  (. 1)
 743 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شلزنم زا  ات  دهدیم  لوپ  يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 32490 - 1277
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوش . نکاس  شیاج  هب  وا  دنک و  ناکم  لقن 

دراد ار  ياهدرب  ای  نیمز  ای  هناخ  دیرخ  دصق  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 32491 - 1278
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دراذگیم . یشاداپ  دنک ، يرادیرخ  شیارب  ار  نآ  هک  سک  ره  يارب  و 
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هک میهاوخیم  يدرف  زا  ام  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش  نم  روضح  رد  : » دیوگیم نانـس  نب  هللادبع  ( 4 - ) 32492 - 1279
. میهدیم رارق  يو  يارب  یشاداپ  درخب و  ام  يارب  زینک  هدرب و  هناخ ، نیمز ،

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  فالتخا  یکدنا  رگید و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

نآ ضوع  تخادرپ  اب  میتی  لام  فرصت  زاوج  میتی و  لام  یناودع  فرصت  تمرح  باب 63 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
نانآ سپ  دـیزیمآرد ، نانآ  اب  ار  ناتیگدـنز  رگا  تسا و  یکین  ناـشياهراک  هب  ندیـشخب  ناـماس  وگب : دنـسرپیم . وت  زا  ناـمیتی  ةراـبرد 

«. 1  » دسانشیمزاب رگحالصا  زا  ار  راکهابت  دنوادخ  دنتسه و  ناتناردارب 
«. 2  » دیروخن ناباتش  فارسا و  اب  ار  نآ  دیهد و  لیوحت  نانآ  هب  ار  ناشلاوما  دناهدیسر ، دشر  هب  دیدرک ، ساسحا  رگا  سپ 

دننک و هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ  دنـسرتب  دیاب  دـنکانمیب ، نانآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادـنزرف  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هک  یناسک 
. دنیوگب قح  راوتسا و  نخس 

هدـنکفا شتآ  رد  يدوز  هب  دـنروخیم و  شتآ  ناشياهمکـش  رد  انامه  دـنروخیم ، متـس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب 
«. 3  » دنوشیم

______________________________

.220 هرقب 2 / (. 1)
.6 ءاسن 4 / (. 2)

.9 - 10 ءاسن 4 / (. 3)
 745 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالـسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  میتی  لام  فرـصت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم حلاص  یبا  نالجع  ( 1 - ) 32493 - 1280
: دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نامه  نآ  دومرف :

هدـنکفا شتآ  رد  يدوز  هب  دـنروخیم و  شتآ  ناشیاهمکـش  رد  انامه  دـنروخیم ، متـس  يور  زا  ار  ناـمیتی  لاوما  هک  یناـسک  یتسار  هب 
. دنوشیم

زاینیب نارگید  زا  اـی  دور  نیب  زا  شایمیتی  اـت  دـنک  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سک  ره  دوزفا : يو - زا  لاؤس  نودـب  مالـسلا - هیلع  ماـما  سپس 
درک ». بجاو  راوخمیتی  لام  رب  ار  شتآ  هک  هنوگ  نامه  دنادرگیم ، بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دوش ،

روخمیتی لام  يارب  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  اـی  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم هعامـس  ( 2 - ) 32494 - 1281
؟ تسا ياهبوت 

یتسار هب  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دومرف : هاگنآ  دـنادرگزاب . شبحاص  هب  ار  لام  نآ  دـیاب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنوشیم ». هدنکفا  شتآ  رد  يدوز  هب  دنروخیم و  شتآ  ناشياهمکش  رد  انامه  دنروخیم ، متس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک 

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 32495 - 1282
: دیامرفیم دنوادخ  هک  ارچ  تسا  هدرک  شتآ  هب  دیدهت  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ياهریبک  ناهانگ  زا  میتی  لام  فرـصت  هک  هدـش  تیاور  »

هدـنکفا شتآ  رد  يدوز  هب  دـنروخیم و  شتآ  ناشياهمکـش  رد  انامه  دـنروخیم ، متـس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب 
دش ». دنهاوخ 
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تازاجم ود  هب  دـیدهت  میتی  لام  ةرابرد  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هعامـس  ( 4 - ) 32496 - 1283
: تسا دنوادخ  نخس  نیا  رد  هک  ایند ، تازاجم  تسا و  شتآ  هک  ترخآ  تازاجم  یکی  درک ،

دننک و هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ  دنـسرتب ، دیاب  دنکانمیب ، نانآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادـنزرف  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هک  یناسک 
. دنیوگب قح  راوتسا و  نخس 

دندرک ». راتفر  نامیتی  نیا  اب  نانآ  هک  دوش  راتفر  ناشنادنزرف  اب  هنوگنامه  هکنیا  زا  دنسرتب  دیاب  ینعی 
 747 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تشون نانس  نب  دمحم  ياهشسرپ  ِخساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدمآ  هیقفلا  رـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 5 - ) 32497 - 1284
. دش مارح  یهابت  داسف و  تاهج  زا  یناوارف  ياهتلع  هب  ملظ  يور  زا  میتی  لام  فرصت  »

دنک و هرادا  ار  دوخ  دناوتیمن  تسین و  زاینیب  میتی  اریز  تسوا ؛ نتـشک  رد  يراکمه  ملظ  يور  زا  میتی  لام  فرـصت  هکنیا  نآ ، نیتسخن 
زا یسک  هاگ  ره  ور  نیا  زا  دنک . شزاینیب  دزادرپب و  شیاهراک  هب  ردام  ردپ و  دننامه  هک  درادن  زین  ار  یسک  دهد و  ناماس  ار  شیاهراک 

نیا رد  تسا و  هدرک  مارح  وا  رب  زین  دنوادخ  هکنآ  رب  نوزفا  تسا . هدناشک  یگدنامرد  رقف و  هب  تسا و  هتـشک  ار  وا  ایوگ  دروخب ، شلام 
، دنکانمیب اهنآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادـنزرف  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هک  یناسک  تسا : هداد  رارق  تازاجم  نآ  يارب  دوخ  نخس 

. دنیوگب قح  راوتسا و  نخس  دننک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنسرتب ، دیاب 
یتازاجم ایند و  رد  یتازاجم  درک ، دیدهت  تازاجم  ود  هب  ار  میتی  لام  فرـصت  دنوادخ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخـس  لیلد  هب  و 

هچنآ زا  ناسنا  نادنزرف  دوشیم . ببـس  ددرگیم و  نارگید  زا  يو  يزاینیب  ندنام و  هدنز  ببـس  میتی  لام  ندومن  مارح  سپ  ترخآ . رد 
ددـص رد  غوـلب  هب  ندیـسر  زا  سپ  میتـی  هکنآ ، رب  نوزفا  دـننامب - ملاـس  تازاـجم  هب  دـنوادخ  دـیدهت  رطاـخ  هـب  دـیآیم -، میتـی  رـس  رب 

دننکیم ». دوبان  ار  رگیدمه  دوشیم و  داجیا  توادع  ینمشد و  هنیک و  دیآیمرب و  شیوخ  قح  نتفرگ  ییوجماقتنا و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد  ( 6 - ) 32498 - 1285

نتـشاذگ ياج  رب  تروص  رد  هک  یناسک  دـیامرفیم : دـنوادخ  ایند  رد  دوشیم . راتفرگ  شلمع  لابو  هب  ترخآ  ایند و  رد  روخمیتی ، لام  »
. دننک هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنسرتب ، دیاب  دنکانمیب ، نانآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادنزرف 

شتآ ناشياهمکــش  رد  اـنامه  دـنروخیم ، متــس  يور  زا  ار  ناـمیتی  لاوـما  هـک  یناـسک  یتـسار  هـب  دـیامرفیم : دـنوادخ  ترخآ  رد  و 
. دش دنهاوخ  هدنکفا  شتآ  رد  يدوز  هب  دنروخیم و 

هب روخمیتی - لام  نادـنزرف  ًامتح  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یبلح 
 ...« دیـسر دـهاوخ  شلمع  رفیک  هب  دوخ  زین  ترخآ  رد  دـنوشیم و  راتفرگ  اـیند  رد  وا  راـک  هجیتن  هب  تعرـس  هب  يو  گرم  زا  سپ  متس -

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 
 749 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنابش یتقو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 7 - ) 32499 - 1286
، لیئربج يا  متفگ : دشیم . جراخ  نانآ  تشپ  زا  دندرکیم و  دراو  ناشنورد  هب  ار  شتآ  هک  مدید  ار  یهورگ  دنداد ، ریس  نامسآ  رد  ارم 

؟ دننایک اهنیا 
دنتسه ». متس  يور  زا  ناروخمیتی  لام  اهنیا  تفگ :

یهورگ تمایق  زور  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ( 8 - ) 32500 - 1287
. دشکیم هلعش  ناشناهد  زا  شتآ  هک  دنوشیم  هتخیگنارب  یلاح  رد  ربق  زا 

؟ دننایک اهنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب 
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رد اـنامه  دـنروخیم ، ار  ناـمیتی  لاوـما  متـس  يور  زا  هک  یناـسک  یتـسار  هـب  دوـمرف : توـالت  ار  هـیآ  نـیا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دش ». دنهاوخ  هدنکفا  شتآ  رد  يدوز  هب  دنروخیم و  شتآ  ناشياهمکش 

هب هدولآ  دینکن و  يزادناتسد  نآ  هب  نامیتی و  لاوما  زا  دیزیهرپب  و  : » دنکیم تیاور  هنوگنیا  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 9 - ) 32501 - 1288
تسا ». هدروخ  شتآ  زا  ياهکت  ایوگ  دروخب ، ار  نآ  زا  یکدنا  يرادقم  یتح  دنک و  يزادناتسد  میتی  لام  هب  سک  ره  اریز  دیوشن ؛ نآ 

متس و هب  میتی  لام  زا  مهرد  کی  اهنت  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و  ( 10 - ) 32502 - 1289
دنکیم ». هنادواج  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دروخب ، قحان 

شتآ دراو  ار  هدـنب  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دـش هتفگ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـب  هـک  تـسا  هدـمآ  باـتک  نآ  رد  زین  و  ( 11 - ) 32503 - 1290
؟ تسیچ دنکیم ،

میتسه ». میتی  ام  و  میتی . لام  زا  یمهرد  ندروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درک نخس  هب  زاغآ  همدقم  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  میتفر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم سینخ  نب  یلعم  ( 12 - ) 32504 - 1291

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنک ؛ متس  شنادنزرف  هب  ای  يو  هب  هک  دنکیم  هریچ  وا  رب  ار  یسک  دنوادخ  دروخب ، میتی  لام  سک  ره  دومرف : و 
دـننک و هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنـسرتب ، دـیاب  دـنکانمیب ، اهنآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادـنزرف  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هک  یناسک 

دنیوگب ». قح  راوتسا و  نخس 
، دنک متـس  یمیتی  هب  سک  ره  دومرف : همدقم  نودب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم ماس  لآ  یلوم  یلعالادبع  ( 13 - ) 32505 - 1292

. دنک متس  شنادنزرف  نادنزرف  ای  شنادنزرف  ای  وا  هب  هک  دنکیم  هریچ  وا  رب  ار  یسک  دنوادخ 
زا شیپ  تشذگ - منهذ  زا  رکف  نیا  ات  دنکیم . طلسم  ار  يرگمتس  شناگداون  نادنزرف و  رب  دنوادخ  تسا و  هدرک  متس  وا  متفگ : دوخ  اب 

: دیامرفیم دنوادخ  دومرف : نم  هب  ماما  مروآ - نابز  رب  ینخس  هکنآ 
دـننک و هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنـسرتب ، دـیاب  دـنکانمیب ، نانآ  رب  دوخ  زا  سپ  ناوتان  نادـنزرف  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هک  یناـسک 

دنیوگب ». قح  راوتسا و  نخس 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 14 - ) 32506 - 1293

دنیبیم ». رازآ  شنادنزرف  زا  دنک ، متس  یمیتی  هب  سک  ره  »
 751 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام ندروخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ . هریبک  ناهانگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هرارز  نب  دـیبع  ( 15 - ) 32507 - 1294
تساهنآ ». زا  یکی  متس  هب  میتی 

. تسا دنوادخ  صوصخم  شیاتس  تسین و  هراب  نیا  رد  یفالتخا  هعیش ، ياملع  نایم  رد  و 
؛ دنکن زواجت  میتی  لام  هب  امش  زا  یـسک  دیـسرتب و  ادخ  زا  : » هدش تیاور  هک  تسا  هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 16 - ) 32508 - 1295 « 1»

بذعم ». ای  دشاب  هدیزرمآ  دنکیم - یگدیسر  يو  باسح  هب  ًاصخش  تسا ، گرزب  شیانث  هک  يدنوادخ  اریز 
نامردارب دزن  نامیتی  ۀـناخ  رد  اـم  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم یلهاـک  ییحی  نب  هللادـبع  ( 17 - ) 32509 - 1296

اذـغ نامردارب  دزن  اـسب  هچ  دـنکیم و  تمدـخ  اـم  هب  ناشرازگتمدـخ  میروخیم و  ناـشبآ  زا  مینیـشنیم ، ناـمیتی  شرف  يور  میوریم .
؟ دییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  تسا . كرتشم  نامیتی  ياذغ  اب  هک  میروخیم 

: دومرف ماما 
هکلب دومرف : توالت  ار  هیآ  نیاو  تسین . زیاج  تسا ، نانآ  نایز  هب  رگا  درادن و  لاکشا  تسا ، نامیتی  دوس  هب  نانآ  ۀناخ  هب  امـش  نتفر  رگا 

. تسا شیوخ  سفن  هب  هاگآ  ناسنا ،
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زا ار  راکهابت  دنوادخ ، دنتـسه و  نید ) رد   ) ناتناردارب دینک ، ترـشاعم  نانآ  اب  رگا  دـیامرفیم : دـنوادخ  تسین و  هدیـشوپ  امـش  رب  سپ 
دسانشیمزاب ». رگحالصا 

. تسا هدمآ  زین  یشایع  ریسفت  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدح  نیا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحوبا  ( 18 - ) 32510 - 1297

. تشاذگ اجرب  یمیتی  ناکدوک  دُرم و  مردارب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  یصخش  »
؟ تسا لالح  نم  يارب  اهنآ  زا  رادقم  هچ  دنراد . ياهلگ  نانآ 

نودـب يربیم - ارچ  هب  ار  اـهنآ  ینادرگیمرب و  ار  ناشهدـناماو  ینکیم ، ریمعت  ار  ناـشضوح  رگا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دسانشیمزاب ». رگحالصا  زا  ار  راکهابت  دنوادخ  و  نک . هدافتسا  ناشریش  زا  یناسر - نایز  ناشنادنزرف  هب  ینک و  يورهدایز  هکنآ 

وا يارب  ياهیدـه  اسب  هچ  مراد . یمیتی  ردارب  رتخد  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم هریغم  نب  یلع  ( 19 - ) 32511 - 1298
! نآ ياج  هب  نیا  ایادخ ، میوگیم : مهدیم و  اذغ  وا  هب  دوخ  لام  زا  سپس  مروخیم و  نآ  زا  نم  دنروآیم .

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دورف  رفاک  حور  ضبق  يارب  گرم  ۀتشرف  هک  یماگنه  : » تشذگ ربمایپ  نخس  نیا  ینوکس  ثیدح  رد 

______________________________

. يوار زا  هن  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  هن  تسا ، یشایع  موحرم  زا  هلمج  نیا  ًارهاظ  (. 1)
 753 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 .... دنزیم هحیص  خزود  هک  دریگیم  ار  شناج  ياهنوگ  هب  اهنآ  اب  دروآیم و  شتآ  زا  ییاهخیس  دوخ  هارمه  دیآیم ،
؟ دسریم باذع  نیا  وت  تما  زا  يدرف  هب  ایآ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 

«1 !« » روخمیتی لام  رگمتس و  رادمامز  هب  يرآ ؛ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  متس ، هب  میتی  لام  فرصت  دنکیم  تلالد  هک  تشذگ  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 11  ثیداحا  رد 
نانز میتی و  هب  ملظ  و  نارادمامز ...  ملظ  ددرگیم ، نامـسآ  شراب  عنام  هک  یناهانگ  و  : » تشذگ ماما  نخـس  نیا  دـلاخوبا ، ثیدـح  رد  و 

«2 .« » تسا تسرپرسیب 
3 دوش »؟ شیاتس  شایبوخ  رطاخ  هب  روخمیتی  لام  هک  ياهدید  زگره  و  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  نارمح ، ثیدح  رد  و 
دنوادخ دشاب ، هتشادن  ار  نارگید  هب  ملظ  دصق  هک  دنک  يرپس  ار  بش  یلاح  رد  سک  ره  : » تشذگ ماما  نخس  نیا  قاحسا ، ثیدح  رد  و 

«4 .« » دروخن مارح  هب  ار  یمیتی  لام  ای  دزیرن  ینوخ  هک  یتقو  ات  دزرمآیم ، ار  شزور  نآ  ناهانگ 
. تسا تنایخ  تحس و  میتی ، لام  ندروخ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 10  ثیداحا  رد  و 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 65 و 67 و 68  رد  و 

لثم ترجا  ةزادنا  هب  میتی  لام  رد  یصو  مّیق و  فرصت  زاوج  باب 64 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
دیهد و لیوحت  ناشیا  هب  ار  ناشلاوما  دناهتفای ، دشر  دیدرک  ساسحا  رگا  سپ  دندیـسر ، جاودزا  نس  هب  هک  یتقو  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  و 

هشیپ يرادنتشیوخ  تعانم و  دیاب  سپ  تسا ، زاینیب  سک  ره  و  دیروخن . ار  ناشلاوما  دنوش ، گرزب  هکنیا  سرت  زا  ناباتش  فارـسا و  اب 
«. 5  » دروخب هدیدنسپ  ةزادنا  هب  سپ  تسا  دنمزاین  سک  ره  دنک و 

هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دروخب . هدیدنسپ  ةزادنا  هب  دیاب  سپ  ۀیآ : ریسفت  رد  نانـس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 32512 - 1299
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، تسا نانآ  یگدنز  هب  ندیـشخبناماس  ببـس  هچنآ  نامیتی و  لاوما  تسرپرـس  یـصو و  انامه  تسا و  كاروخ  اذغ و  هدیدنـسپ ، : » دومرف
تسا ». دنوادخ  دوصقم 

______________________________

ثیدح 55. يرامیب ، باوبا  زا  باب 6  (. 1)
ثیدح 27 و 33. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 12  2 و 3 . ( 2)

.78 سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 18  (. 4)
.6 ءاسن 4 / (. 5)

 755 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیامرفیم هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دروخب . هدیدنـسپ  ةزادنا  هب  دـیاب  سپ  ریـسفت : رد  هماساوبا  ( 2 - ) 32513 - 1300

ناماس اهنآ  هب  دـنکیم و  يرادـهگن  ناـشلاوما  زا  ناـنآ  يارب  تسا - هدرک  ناـمیتی  لاوما  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم  نآ  زا  دوصقم  »
هب هک  درادن  یلاکشا  دهدیم ، ناماسار  ناشلاوما  هک  یماگنه  سپ  تسا ، هتشادزاب  يزور  شاعم و  بلط  زا  ار  وا  هک  يروط  هب  دهدیم -

دروخن ». نآ  زا  يزیچ  تسا ، كدنا  لام  رگا  یلو  دروخب ؛ هدیدنسپ  ةزادنا 
ةزادنا هب  دیاب  سپ  تسا  ریقف  سک  ره  دنک و  يرادنتشیوخ  تسا ، زاینیب  سک  ره  و  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  ( 3 - ) 32514 - 1301

. دروخب هدیدنسپ 
يارب تسا ، هدرک  میتی  ياـهراک  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  یـصخش  نیا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا 

راـنید و ةراـبرد  نیا ، دروخب و  نآ  زا  هدیدنـسپ  ةزادـنا  هب  دـیاب  سپ  تسا . هدرک  اـهراک  نیا  لوغـشم  ار  دوخ  يرادـماد و  اـی  يزرواـشک 
تسا ». هدش  هتشاذگ  شدزن  هک  تسین  ییاهمهرد 

ةزادـنا هب  دـیاب  سپ  تسا  دـنمزاین  سک  ره  و  دیـسرپ : ار  ادـخ  نخـس  نیا  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 4 - ) 32515 - 1302
. دروخب هدیدنسپ 

ياهفرح  ) دـنکن يزرواـشک  دوخ  يارب  سپ  دـیامن ، میتی  لاوما  هب  یگدیـسر  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  یتقو  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
دروخب ». هدیدنسپ  ةزادنا  هب  نانآ  لاوما  زا  دیاب  سپ  دشاب ،) هتشادن 

. دروخب هدیدنسپ  ةزادنا  هب  دیاب  سپ  تسا  دنمزاین  سک  ره  و  دنوادخ : نخس  نیا  ریسفت  رد  ( 5 - ) 32516 - 1303
نآ اب  هک  يزیچ  ددرگ و  نامیتی  يارب  يراک  رادهدـهع  هک  يدـنمزاین  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعاـمس 

هزادنا هب  دیاب  یلو  دنک ، راک  نانآ  ۀعرزم  رد  درادرب و  نامیتی  لاوما  زا  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  دنکن  هرادا  ار  شایگدنز 
يزیچ نامیتی  لاوما  زا  دـیابن  درادـن ، زاب  شدوخ  ياـهراک  هب  یگدیـسر  زا  ار  وا  ناـمیتی ، ۀـعرزم  رد  راـک  رگا  دـنکن و  فارـسا  دروخب و 

درادرب ».
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  نب  نانح  ( 6 - ) 32517 - 1304

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

755 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
ضوح هاگره  مداد : خـساپ  نم  تسا ؟ لالح  وا  يارب  نازیم  هچ  هب  هک : دیـسرپ  نم  زا  نامیتی  نارتش  تسرپرـس  ةرابرد  یـسوم  نب  یـسیع  »
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ناشریـش زا  دراد  قح  سپ  دـنک ، یلامنغور  اوادـم و  ار  اهنآ  يرگ  ددرگب و  ناشياههدـشمگ  لاـبند  هب  دـنک و  ریمعت  ار  ناـشيروخبآ 
دزاس ». هابت  ار  اهنآ  لسن  دنک و  يورهدایز  ناتسپ  ندیشود  رد  هکنآ  نودب  دنک - هدافتسا 

 757 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نادنفـسوگ و ةرابرد  یـسوم  نب  یـسیع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدـس  نب  ناـنح  ( 7 - ) 32518 - 1305

يروخبآ ضوح  هک  یماگنه  تفگیم : سابع  نبا  متفگ : خساپ  تسا ؟ لالح  يو  يارب  نازیم  هچ  هک : دیسرپ  نم  زا  نامیتی  ناوارف  نارتش 
- ناشریـش زا  دراد  قح  سپ  دنک ، یلامنغور  اوادـم و  ار  اهنآ  يرگ  يرامیب  ددرگب و  ناشياههدـشمگ  لابند  هب  دـنک و  ریمعت  ار  اهنآ 

دنک ». هدافتسا  اهنآ - لسن  ندرک  هابت  نودب  ناتسپ و  ندیشود  رد  يورهدایز  نودب 
ةدازردارب هک  درک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اـی  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 8 - ) 32519 - 1306

شدوخ ۀلگ  هب  طوبرم  روما  اب  ار  وا  ۀلگ  هب  طوبرم  روما  دناوتیم  ایآ  تسوا . رایتخا  رد  زین  شاهلگ  دنکیم و  یگدنز  وا  نماد  رد  شمیتی 
زاب ار  اهنآ  نایرارف  دیامنیم و  یگدیـسر  ناشياهراک  هب  دنکیم و  ریمعت  ار  اهنآ  ضوح  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دزیمآ ؟ مه  رد 

دشونب ». ناشياههچب - هب  ندناسر  نایز  ندیشود و  رد  يور  هدایز  نودب  ناشریش - زا  دناوتیم  سپ  دنادرگیم ،
سپ تـسا  زاـینیب  سک  ره  و  دوـمرف : توـالت  ار  هـیآ  نـیا  ثیدـح ، ۀـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  : » هـک تـسا  هدـمآ  یـشایع  ریــسفت  رد 

دروخب ». هدیدنسپ  ّدح  رد  دیاب  سپ  تسا ، دنمزاین  سک  ره  دنک و  هشیپ  يرادنتشیوخ 
زا ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یمیتی  تسرپرـس  : » هک دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 9 - ) 32520 - 1307
هب ییامنیم و  ریمعت  ار  ناشضوح  يدرگیم و  ناشناگدـشمگ  لاـبند  هب  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مشونب ؟ میتی  رتش  ریش 

ییامن ». يورهدایز  ندیشود  رد  ینزب و  نایز  شلسن  هب  هکنآ  نودب  شونب - سپ  یهدیم ، بآ  ناشناگنشت 
زا ایآ  تسا . یمیتی  نم  نماد  رد  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  يدرم  : » هک تسا  هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  ( 10 - ) 32521 - 1308

ار دوخ  لام  یهد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  هکنآ  نودب  هدیدنـسپ ، ّدـح  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مروخب ؟ شلام 
! ینک ظفح  وا  لام  ۀلیسو  هب 

؟ منزب کتک  مناوتیم  ار  میتی  نیا  نم  ایآ  تفگ : درم  نآ 
دنشاب ». هتفرگ  رارق  متش  برض و  دروم  وا  فرط  زا  تیاههّچب  هک  یتروص  رد  طقف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

هدـهع هب  ار  میتی  لام  یتسرپرـس  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم مکح  نب  ماـشه  ( 11 - ) 32522 - 1309
نامه هب  سپ  دـنهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  یترجا  هچ  اب  نارگید  هک  درگنب  دومرف : ماـما  دـنک »؟ فرـصم  نآ  زا  دراد  قح  نازیم  هچ  دراد ،

دروخب ». نآ  زا  رادقم 
هدیدنـسپ دـح  رد  دـیاب  سپ  تسا  دـنمزاین  سک  ره  و  دـنوادخ : نخـس  نیا  حیـضوت  رد  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 12 - ) 32523 - 1310

، درادرب ضرق  ناونع  هب  تیافک  زاین و  رادـقم  هب  میتی  لام  زا  دـیاب  تسا ، دـنمزاین  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  : » تسا هدـمآ  دروخب ،
زا هدیسر و  یناملـس  ةدیبع  يرهز و  هیلاعلاوبا ، دهاجم ، ریبج ، نب  دیعـس  زا  بلطم  نیا  دنادرگزاب . هتـشادرب  هچنآ  يرگناوت ، ماگنه  سپس 

ناونع هب  هن  درادرب ، كاشوپ  یگنسرگ و  عفر  ةزادنا  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدش  هتفگ  تسا و  هدش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. ضرق

زا شیب  اسب  هچ  لثملا  ترجا  هک  ارچ  دـننادیمن ؛ مزال  ار  لثملا  ترجا  اهنیا  دـناهداد و  رظن  هنوگنیا  یهورگ  هداتق و  حاـبر ، یبا  نب  اـطع 
دشابن ». ای  دشاب  شزاین  ةزادنا  هب  هچ  دراد - قح  لثملا  ترجا  ةزادنا  هب  وا  هک  تسا  نیا  نایعیش  ثیداحا  رهاظ  و  تسا . زاین  ةزادنا 

 759 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دروخب هدیدنسپ  ّدح  رد  دیاب  سپ  ریسفت : رد  ( 13 - ) 32524 - 1311
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تسا ». هدش  خسن  هیآ  نیا  تفگیم : مردپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعافر 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  باب 67 ، هدنیآ و  باب  ثیداحا  رد  نیشیپ و  باب  ثیداحا  رد 

ضوع نودب  میتی  لام  فرصت  مدع  طرش  هب  میتی  اب  ندش  جرخمه  زاوج  باب 65 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
نانآ سپ  دیزیمآ ، مه  رد  نانآ  اب  اردوخ  یگدنز  رگا  و  تسا . یکین  ناشياهراک  هب  نداد  ناماس  وگب : دنـسرپیم . وت  زا  نامیتی  ةرابرد  و 

«. 1  » دسانشیمزاب رگحالصا  زا  ار  راکهابت  دنوادخ  دنتسه و  ناتناردارب 
هیلع قداص  ماما  زا  ینانک  حابـصوبا  دروخب ، هدیدنـسپ  ّدح  رد  دیاب  سپ  تسا ، دنمزاین  سک  ره  و  ۀـیآ : ریـسفت  رد  ( 1 - ) 32525 - 1312

، دهد ناماس  نامیتی  لاوما  هب  هاگ  ره  سپ  دراد ، زاب  شاعم  بلط  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  یسک  دوصقم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا 
! دروخن نآ  زا  يزیچ  تسا ، كدنا  میتی  لام  رگا  یلو  دروخب . نآ  زا  هدیدنسپ  هزادنا  هب  درادن  لاکشا  يو  يارب 

. دنتسه ناتناردارب  نانآ  سپ  دیزیمآ ، مهرد  نانآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  رگا  و  نک : نایب  نم  يارب  ار  ادخ  نخس  نیا  ریسفت  تفگ : حابصوبا 
، تسا یفاک  تیارب  هک  يرادـقم  هب  زین  دوخ  لاـم  زا  تسا و  یفاـک  ناـشيارب  هک  ياهزادـنا  هب  ناـمیتی  لاوما  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. ینکیم هنیزه  يرادیمرب و 
زا رتروـخرپ  یخرب  تسا و  نارگید  زا  رتنارگ  یخرب  ساـبل  دـنکچوک و  گرزب و  ناـمیتی  رگا  هک  نک  ناـیب  نـم  يارب  تـفگ : حابـصوبا 

. تسا مه  اب  ناشلام  دنرگید و  یضعب 
هک تسین  دیعب  اریز  دیهد ؛ رارق  یهورگ  كرتشم و  تروص  هب  ار  اذـغ  یلو  تسوا  دوخ  رب  سک  ره  سابل  ياهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دروخب ». اذغ  گرزب  درف  دننامه  زین  کچوک 
. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  فالتخا ، یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  ریظن 

______________________________

.220 هرقب 2 / (. 1)
 761 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار دوخ  یگدنز  رگا  و  مدرک : لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ریسفت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هعامس  ( 2 - ) 32526 - 1313
. دنتسه ناتناردارب  سپ  دیزیمآ ، مه  رد  نانآ  اب 

هب  ) دوخ لام  زا  سپ  دریگ ، هدـهع  هب  شنماد  رد  ار  ینامیتی  یتسرپرـس  یـسک  هاـگ  ره  دنتـسه . ناـمیتی  دوصقم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نامیتی لاوما  زا  دـنروخب و  یگمه  دزیمآ و  مهرد  ناـنآ  اـب  درادرب و  درادیم ، رب  ناـنآ  زا  کـی  ره  يارب  هک  يرادـقم  هب  شزاـین ) رادـقم 

تسا ». شتآ  طقف  نآ  هک  درادن ، رب  دوخ  يارب  يزیچ 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ادخ  نخس  نیا  ریسفت  یلع  ( 3 - ) 32527 - 1314

. دنتسه ناتناردارب  سپ  دیزیمآ ، مه  رد  نانآ  اب  یگدنز  رد  رگا  و 
رگحالصا راکهابت و  دشاب و  یفاک  همه  يارب  هک  يرادقم  هب  يرادیمرب ، مادک  ره  زا  مه  ةزادنا  هب  ریـش  امرخ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسین ». هدیشوپ  دنوادخ  رب 
: دش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکسم  نب  هللادبع  ( 4 - ) 32528 - 1315

دنهاوخ هدنکفا  شتآ  رد  يدوز  هب  دنروخیم و  شتآ  ناشياهمکش  رد  انامه  دنروخیم ، متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب 
. دش
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هیآ نیا  هک  دـندرک ، لاؤس  ناشندرک  نوریب  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نوریب و  دوخ  دزن  زا  ار  اهنآ  نامیتی ، ناتـسرپرس 
 ...«. دنسرپیم وت  زا  نامیتی  ةرابرد  دش : لزان 

یلاوما مراد و  هدهع  هب  ار  یمیتی  یتسرپرس  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگیم جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 5 - ) 32529 - 1316
وا هب  دوخ  ياذـغ  زا  رتشیب  لباقم  رد  یلو  مروخیم ، وا  ياذـغ  زا  اسب  هچ  منکیم . هنیزه  شیارب  اـهنآ  زا  هک  تسا  نم  راـیتخا  رد  يو  زا 

. مهدیم
دسانشیمزاب ». رگحالصا  زا  ار  راکهابت  دنوادخ  ًاعطق  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  ( 6 - ) 32530 - 1317
رد یلو  دروخب  گرزب  ناسنا  ةزادنا  هب  کچوک  ناسنا  تسین  دـیعب  هک  ارچ  دـشاب ؛ كرتشم  میتی  ياذـغ  اب  وت  ياذـغ  هک  درادـن  لاکـشا  »

.« تسا بجاو  شدوخ  رب  ربیک - ریغص و  سک - ره  تاجایتحا  رگید ، لیاسو  كاشوپ و 

شلام زا  میتی  رب  هنیزه  رادقم  باب 66 

مهرد تسیب  هناهام  شاهلغ  دـمآرد  یمیتی  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم مساـق  نب  صیع  ( 1 - ) 32531 - 1318
؟ دوش هنیزه  يو  يارب  هنوگچ  تسا .

! امرخ نان و  زا  شکاروخ  ةزادنا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دوش هنیزه  شیارب  نآ  موس  کی  ایآ  مدیسرپ : و 

نآ »! فصن  هکلب  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
763 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

میتی لام  اب  تراجت  باب 67 

ار نم  زا  رتگرزب  ردارب  درم و  مناردارب  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم ملاـس  نب  طابـسا  ( 1 - ) 32532 - 1319
اب مردارب  تسا . هدـنام  ياج  رب  یلاوما  میتی و  دـنزرف  نامهتـشذگرد  ردارب  زا  درک . کیرـش  وا  اب  اهراک  رد  زین  ارم  داد و  رارق  دوخ  یـصو 

. دهدیم يو  هب  ار  نآ  دوس  دنکیم و  تراجت  نامهدازردارب  لام  اب  شیوخ  تنامض 
لاکـشا دـنک ، ناربج  ار  نآ  دـناوتب  میتی  لام  ندـش  فلت  تروص  رد  هک  دراد  لاـم  میتی  ةزادـنا  هب  تردارب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنزن ». تسد  میتی  لام  هب  درادن  لام  رگا  و  درادن .
اب تراجت  ةرابرد  امش  زا  هک  هتـساوخ  نم  زا  مردارب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم ملاس  نب  طابـسا  ( 2 - ) 32533 - 1320

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  منک . لاؤس  شایتسرپرس ، تحت  میتی  لام 
[ درادن لاکشا   ] دنک ناربج  ار  نآ  دناوتب  میتی  لام  زا  یشخب  ای  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  هک  دراد  لام  میتی ، لام  ةزادنا  هب  تردارب  رگا 

دنزن ». تسد  میتی  لام  هب  ّالا  و 
میتی لام  اب  هدننکتراجت  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  میتی  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 32534 - 1321

: دومرف و  تسا ». میتی  يارب  دشاب ، هتشادن  یلام  هدننکتراجت  هاگ  ره  نآ  دوس  تسا و  نماض 
دزادرپیم ». ار  نآ  دش ، فلت  میتی  لام  رگا 

: دومرف تسوا ، دزن  میتی  لام  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادـبع  نب  یعبر  ( 4 - ) 32535 - 1322
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تسا ». نماض  وا  میتی و  يارب  شدوس  درک ، تراجت  نآ  اب  رگا  دنزن و  تسد  میتی  لام  هب  تسا  لام  نودب  دنمزاین و  رگا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32536 - 1323

تسا ». میتی  يارب  شدوس  نآ و  نایز  نماض  درک ، تراجت  رگا  درادن و  ار  میتی  لام  اب  تراجت  قح  یصو ، »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 6 - ) 32537 - 1324

نآ دوس  لام و  ِنایز  نماض  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدشن  هداد  وا  هب  ياهزاجا  نینچ  تیـصو  رد  دنک و  تراجت  میتی  لام  اب  یـصو  هاگ  ره  »
تسا ». میتی  يارب 

 765 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد ار  میتی  لام  هک  یـسک  رگا  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  ( 7 - ) 32538 - 1325

. تسا میتی  يارب  شدوس  نماض و  دنک ، تراجت  نآ  اب  دراد  رایتخا 
هدیدنـسپ دح  رد  دـیاب  سپ  دـشاب  دـنمزاین  سک  ره  و  تسیچ :؟ هیآ  نیا  زا  دوصقم  میتفگ : ماما  هب  دـنیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و 

. دروخب
سپ دزادرپن ، يراک  هب  شدوخ  يارب  دـیامن و  نانآ  لاوما  هب  یگدیـسر  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دروخب ». هدیدنسپ  ّدح  رد  ناشلام  زا  دیاب 
مالـسلا هیلع  ماما  مدرک ، لاؤس  میتی  لام  اب  تراجت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم لقیـص  روصنم  ( 8 - ) 32539 - 1326
تراجت لاح  نیا  اب  یتشادن و  لام  رگا  یتسه و  لام  نماض  تسوت و  يارب  دوس  يدرک ، تنامض  ار  میتی  لام  یتشاد و  لام  هاگره  دومرف :

یتسه ». لام  نماض  وت  تسا و  میتی  يارب  شدوس  يدرک ،
یـصو وا  تسوا و  رایتخا  رد  شمیتی  ردارب  لاوما  يدرم  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم عیبروبا  ( 9 - ) 32540 - 1327

؟ دنک راک  لاوما  نآ  اب  تسا  زیاج  ایآ  تسوا ،
. تساهنآ يود  ره  يارب  دوس  دنکیم و  راک  نارگید  لاوما  دننامه  نآ  اب  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا نماض  وا  ایآ  متفگ :
تسین ». نماض  دریگب ، رظن  رد  ار  وا  تحلصم  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما  : » هک دمآ  دهاوخ  لیعامـسا  ثیدـح  رد  تشذـگ و  یبلاطم  ثحب  نیا  اب  بسانم  ناگدـنهدتاکز  باوبا  زا  باب 2  ثیداحا  رد 
وا درک ، نینچ  رگا  دومرف : ماما  دیامن ، تراجت  نآ  اب  ای  دنک  صخشم  ار  میتی  لام  دناوتیم  یصو  ایآ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا 

«1 .« » تسا نماض 

میتی لام  زا  نتفرگ  ضرق  باب 68 

ماما دریگب ؟ ضرق  نآ  زا  دناوتیم  میتی  لام  تسرپرس  ایآ  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 32541 - 1328
راـک نیا  سپ  تفرگیم . ضرق  دـندوب ، يو  یتسرپرـس  تحت  هک  یناـمیتی  لاـم  زا  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : مالـسلا  هیلع 

درادن »! لاکشا 
______________________________

ثیدح 1. تیصو ، ياهباب  زا  باب 63  (. 1)
 767 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دریگب ضرق  نآ  زا  دناوتیم  میتی  لام  تسرپرس  ایآ  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 2 - ) 32542 - 1329
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تفرگیم ». ضرق  دوب ، شنماد  رد  هک  یمیتی  لام  زا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دش لاؤس  يو  لام  زا  میتی  تسرپرس  نتفرگ  ضرق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم عیبروبا  ( 3 - ) 32543 - 1330

تفرگ ». ضرق  دنتفاییم ، شرورپ  شنماد  رد  هک  ینامیتی  لام  زا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هک مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگیم رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( 4 - ) 32544 - 1331

. درادیمرب نآ  زا  تخادرپزاب ، میمصت  اب  دنکیم و  زارد  تسد  سپ  دوشیم . نآ  هب  دنمزاین  دراد و  رایتخا  رد  ار  نامیتی  لاوما 
هتشاد تخادرپ  مدع  هب  میمصت  رگا  سپ  تسین . راوازـس  يو  يارب  ندرکن  يور  هدایز  هنیزه و  رد  يورهنایم  زج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دشاب ،
«. دنروخیم شتآ  ناشياهمکش  رد  انامه  دنروخیم ، متس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب 

رایتخا رد  ار  نامیتی  لاوما  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  : » دـیوگیم دـمحم  نب  دـمحا  ( 5 - ) 32545 - 1332
زا وا  ایآ  دـنکیم . هنیزه  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  نآ  زا  تخادرپزاـب  هب  میمـصت  اـب  دـنکیم و  زارد  تسد  سپ  دوشیم ، دـنمزاین  دراد و 

 ... دنروخیم متس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب  تسا : دنوادخ  نخس  نیا  قیداصم 
! دیامنن يورهدایز  دنکن و  هنیزه  يورهنایم  اب  زج  هک  تسا  هتسیاش  يو  يارب  یلو  هن ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ دروخیم ، شتآ  شمکش  رد  تخادرپزاب  تین  نودب  هک  ندروخ  میتی  لام  رادقم  نیرتمک  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 
تسا ». ناسکی  نآ  دایز  مک و  دشاب ، هتشادن  تخادرپزاب  دصق  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ببـس ندروخ  میتی  لام  زا  رادقم  هچ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ملـسم  نب  دمحم  ( 6 - ) 32546 - 1333
؟ دوشیم شتآ 

مهرد »! ود  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هرادا يارب  هک  يروط  هب  دشاب  دـنمزاین  ددرگ و  نامیتی  يارب  يراک  رادهدـهع  سک  ره  : » تشذـگ ماما  زا  نخـس  نیا  هعامـس  ثیدـح  رد 

دنکن و يورهدایز  دروخب و  هزادنا  هب  دیاب  دنکیم و  راک  ناشهعرزم  رد  درادیمرب و  ناشلاوما  زا  يو  سپ  دشاب ، هتشادن  يزیچ  یگدنز 
درادیمن ». رب  يزیچ  نانآ  لاوما  زا  سپ  درادن ، زاب  شدوخ  ياهراک  هب  یگدیسر  زا  ار  وا  نامیتی  ۀعرزم  رد  راک  رگا 

«1»
______________________________

(. 32516  ) ثیدح 5 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 64   466 / 22 (. 1)
769 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

میتی لام  تخادرپزاب  باب 69 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 32547 - 1334
یهاگآ نودـب  زاین - رطاخ  هب  زین  وا  دـهدیم . صخـش  نآ  هب  ار  اهنآ  لاوما  تسرپرـس ، دراد . دوجو  نامیتی  لاـم  ناگتـسب ، زا  یکی  دزن  »

لام تخادرپزاب  يارب  اههار  نیا  زا  کیمادک  دوشیم . رگناوت  وا  میتی ، ندش  غلاب  زا  سپ  درادیمرب . نآ  زا  مهرد  دـنچ  لاوما - تسرپرس 
تخادرپ تروص  رد  و  دزادرپب ؟ هدش - غلاب  نونکا  هک  میتی - دوخ  هب  ای  دهد  لیوحت  لاوما  نیشیپ  تسرپرس  هب  ار  نآ  ایآ  تسا ، رتهب  میتی 

؟ تسا هتشادرب  شلاوما  زا  يزیچ  هک  دیوگن  وا  هب  دهدب و  وا  هب  ياهیده  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  لام ، بحاص  صخش  هب 
ره تسا . ناهن  هدیـشوپ و  روما  زا  راک  نیا  اریز  تسا ؛ زیاج  اهنیا  ۀمه  شبحاص  تسد  هب  ندـناسر  تروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هب دنچ  ره  دهد ، لیوحت  وا  هب  دهاوخب  هک  یلکـش  ره  هب  دناوتیم  میتی - ندش  غلاب  تروص  رد  دشاب - هتـشاد  تخادرپزاب  هب  میمـصت  هاگ 
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. دهد لیوحت  زین  يو  نیشیپ  تسرپرس  هب  دناوتیم  دهاوخب ، رگا  تسا و  هتشادرب  يزیچ  شلاوما  زا  هک  دیوگن  يو 
دهد ». لیوحت  يو  نیشیپ  تسرپرس  هب  دیاب  لام ، بحاص  ندوب  بیاغ  تروص  رد  دومرف : و 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دقرف  نب  دواد  جاجح و  نب  نمحرلادبع  ( 2 - ) 32548 - 1335
دزن نانآ  لیکو  ای  ناشناثراو  نانآ ، ندرم  زا  سپ  دـنوشیم . كاله  نانآ  ات  دـهدیمن  اهنآ  هب  دراد و  دوجو  نامیتی  لاـم  یـصخش  دزن  »

كاپ تشاد ، رایتخا  رد  هک  یلاوما  زا  ار  وا  دنـشخبب و  ار  یـشخب  دنریگب و  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دـننکیم  هحلاصم  يو  اب  دـنیآیم و  يو 
؟ دوشیم كاپ  نآ  هب  تبسن  وا  ایآ  دننادرگ .

يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 771 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد ار  نامیتی  لام  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نمحرلادـبع  ( 3 - ) 32549 - 1336
هک دـننکیم  هحلاصم  يو  اب  دـنیآیم و  يو  دزن  نانآ  لیکو  ای  ناشناثراو  هاگنآ  دـنوشیم . كاله  ات  دـهدیمن  اهنآ  هب  دراد و  رایتخا 

؟ دوشیم كاپ  نآ  زا  ایآ  دننادرگ ، كاپ  ار  وا  دنرذگب و  یشخب  زا  دزادرپب و  ار  نآ  زا  یشخب 
! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دریمیم و راـکبلط  صخـش  نآ  تخادرپ  زا  شیپ  تسا . راکهدـب  یلاـم  يرگید  هب  ضرق  اـی  هلماـعم  ببـس  هب  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  زا  و 
متس هب  ناروخمیتی  لام  زا  وا  ایآ  دزادرپیمن . نانآ  هب  دنتـسه و  راکبلط  درم  نآ  زا  نامیتی  نیا  نونکا  دراذگیم . ياج  رب  یمیتی  ناکدوک 

؟ دیآیم رامش  هب 
هن ». دشاب ، هتشاد  ار  نانآ  هب  تخادرپ  دصق  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: تسا هدمآ  زین  شسرپ  نیا  نآ  نایاپ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدش  شرازگ  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  يرگید  دنس  اب  ثیدح  نیا 
؟ تسا ناروخمیتی  لام  زا  درادن ، تخادرپزاب  رب  میمصت  دروخیم و  ار  لام  هک  یسک  ایآ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  لوحا 

.« يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ردپ دنزرف و  لام  زا  تشادرب  باب 70 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » دهدیم رسپ  دهاوخب  هک  ره  هب  دهدیم و  رتخد  دهاوخب  هک  ره  هب  دنیرفآیم ، دهاوخب  هچنآ 

وت دومرف : یصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  ( 1 - ) 32550 - 1337
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس  یتسه ! تردپ  هب  قلعتم  تلام  و 

درادن ». تسود  ار  داسف  دنوادخ  تسین . نآ  زا  يزیرگ  هچنآ  هب  زاین  رادقم  هب  رگم  درادرب  شدنزرف  لام  زا  ردپ  مرادن  تسود 
مردـپ تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یـصخش  : » هک تسا  هدروآ  قالخالا  باتک  رد  یفوک  مساـقلاوبا  ( 2 - ) 32551 - 1338

! درادیم رب  نم  لام  زا  ندروخ  يارب 
یتسه »! تردپ  هب  قلعتم  تلام ، وت و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نودب مردپ  هک  متـشاد  ياهدرب  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  یـصخش  : » هک تسا  هدـمآ  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 32552 - 1339
وت اریز  دراد ؛ رایتخا  رتشیب  تدوخ  زا  تلام  وت و  هب  تبسن  تردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک  دازآ  ار  نآ  نم  تیاضر  روتسد و 

یتسه ». تردپ  هب  ادخ  ياهششخب  زا  تلام  و 
______________________________
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.49 يروش 42 / (. 1)
 773 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام ندوب  لالح  لیلد  تشون  شیاهشسرپ  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  نانـس  نب  دمحم  ( 4 - ) 32553 - 1340
زا دـنوادخ - نخـس  نیا  رد  دـنزرف - هک  تسا  نیا  درادـن ، يراـیتخا  نـینچ  دـنزرف  هـک  یلاـح  رد  يو - ةزاـجا  نودـب  ردـپ - يارب  دـنزرف 

لباقم رد  ردـپ  هکنآ ، رب  نوزفا  دـشخبیم . رـسپ  دـهاوخب  هک  ره  هب  دـشخبیم و  رتخد  دـهاوخب  هک  ره  هب  تسا : ردـپ  هب  وا  ياهشـشخب 
نیا لیلد  هب  ددرگیم . هدـناوخ  يو  مان  هب  دوشیم و  هداد  تبـسن  وا  هب  دـنزرف  دوشیم و  تساوخزاب  گرزب - کچوک و  دـنزرف - ۀـنیزه 

: دنوادخ نخس 
وت و هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  لیلد  هب  و  تسا . رتکیدزن  تلادع  هب  دـنوادخ  دزن  نآ  دـیهد . تبـسن  ناشناردـپ  هب  ار  نانآ 
رد ردپ  هک  ارچ  درادرب ؛ دیابن  ردپ  ةزاجا  ای  يو  ةزاجا  نودب  شدـنزرف  لام  زا  تسین . هنوگنیا  ردام ، یلو  یتسه . تردـپ  هب  قلعتم  تلام ،

دوشیمن ». هذخاؤم  دنزرف  ۀقفن  ربارب  رد  نز  یلو  ددرگیم ؛ هذخاوم  دنزرف  ۀقفن  ربارب 
: دومرف یصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 32554 - 1341

یتسه ». تردپ  هب  قلعتم  تلام ، وت و 
دنمزاین شدـنزرف  لام  هب  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  : » دـیوگیم ملـسم  نب  دـمحم  ( 6 - ) 32555 - 1342

. دروخیم نآ  زا  يورهدایز - نودب  دهاوخب - هچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم .
زا دهاوخب  هچ  ره  ردپ  یلو  درادیمنرب ؛ شردـپ  لام  زا  يزیچ  هزاجا - نودـب  دـنزرف - تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف : و 

. دشاب هدرکن  شزیمآ  نآ  اب  رسپ  هک  یتروص  رد  دنک  شزیمآ  شرسپ  زینک  اب  دناوتیم  درادیمرب و  شدنزرف  لام 
یتسه »! تردپ  هب  قلعتم  تلام ، وت و  تفگ : یصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : و 

نآ هب  وا  دراد و  لام  شدنزرف  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم  ( 7 - ) 32556 - 1343
دوخ ». رب  ضرق  ناونع  هب  رگم  دروخب  نآ  زا  درادن  قح  ردام  یلو  دروخیم  نآ  زا  دومرف : ماما  دوشیم . دنمزاین 

شدنزرف لام  زا  زاین - تروص  رد  تسا - زیاج  ردپ  يارب  هک  دننکیم  تلالد  ثیداحا  نیا  : » دیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
، دـنکیم تلالد  دـیق  نودـب  قلطم و  روط  هب  ردـپ  طسوت  دـنزرف  لاـم  نتـشادرب  زاوج  رب  هک  دـش  دراو  یبلطم  راـبخا  رد  رگا  سپ  درادرب .

دوش ». لمح  زاین - تروص  رد  دیق - نیا  رب  تسا  راوازس 
 775 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. درادرب شدنزرف  لام  زا  دراد  تسود  یسک  هرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  ( 8 - ) 32557 - 1344
هب رگم  درادرب  يزیچ  شدـنزرف  لام  زا  مرادـن  تسود  تسا ، هدـنز  شرداـم  رگا  یلو  درادرب ؛ نآ  زا  دـناوتیم ]  ] دـیاب سپ  دومرف : ماـما ] ]

دوخ ». رب  ضرق  ناونع 
ردپ و ناتـسد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  قالخالا  باتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  ( 9 - ) 32558 - 1345

تسا ». زاب  هدیدنسپ - روط  هب  ناشدنزرف - لام  هب  تبسن  زاین  تروص  رد  ردام 
: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 10 - ) 32559 - 1346

اب رگم  درادرب  شردپ  لام  زا  تسین  زیاج  دنزرف  يارب  یلو  درادرب ؛ يو  لام  زا  شدنزرف  ةزاجا  نودـب  تسا  زیاج  ردـپ  يارب  هک ، نادـب  «و 
يو هب  ات  دنادرگ ، شدنزرف  يارب  نآ  تمیق  راکهدـب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  درادرب  شدـنزرف  لام  زا  تسین  زیاج  ردام  يارب  و  يو ...  ةزاجا 

دنادرگزاب ».
: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  و  ( 11 - ) 32560 - 1347
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تخادرپ ار  شايراکهدب  درادرب و  شدنزرف  لام  زا  تسا  زیاج  دشاب ، هتـشاد  لام  شدنزرف  دشاب و  لام  نودـب  راکهدـب و  یـصخش  رگا  »
دیامن ».

زینک اب  دـناوتیم  ناسنا  اـیآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگیم شباـتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 32561 - 1348
؟ دنک شزیمآ  شدنزرف 

؛ درادرب نآ  زا  دناوتیم  درادرب ، نآ  زا  دشاب  هتشاد  تسود  هتشاد و  لام  شدنزرف  رگا  و  دشاب ! هتشاد  تسود  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ضرق ». ناونع  هب  رگم  درادرب  شدنزرف  زا  يزیچ  مرادن  تسود  سپ  تسا  هدنز  ردام  رگا  یلو 

ماما دنک ؟ هدافتسا  شدنزرف  لام  زا  دناوتیم  ناسنا  ایآ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 13 - ) 32562 - 1349
زا تسین  زیاج  دنزرف  يارب  دروخیم و  نآ  زا  هدیدنسپ  روط  هب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  نآ  هب  راچان  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع 

يو ». ةزاجا  اب  رگم  درادرب  يزیچ  شردپ  لام 
؟ درادرب شدنزرف  لام  زا  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  دیسرپ : شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  : » هک هدش  تیاور  دانسالا  برق  باتک  رد 

ناونع هب  ای  دـنکیم  فرـصم  هدیدنـسپ  روط  هب  تروص  نیا  رد  هک  يراچان ؛ يور  زا  اـی  يو  ةزاـجا  اـب  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ةزاجا اب  رگم  درادرب  يزیچ  شردـپ  لاـم  زا  تسین  زیاـج  دـنزرف  يارب  دـنک و  تخادرپ  يو  هب  يرگناوت  ماـگنه  اـت  درادیمرب  وا  زا  ضرق 

يو ».
 777 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زینک اب  دـناوتیم  ردـپ  ایآ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » هک هدـش  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 14 - ) 32563 - 1350
؟ دنک شزیمآ  شدنزرف 

درادرب و ار  نآ  سپس  دیامن . شتمیق  راکهدب  ار  دوخ  دنک و  تمیق  هنالداع  ار  نآ  هکنآ  رگم  درادن  یقح  نینچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا راکبلط  ار  نآ  تمیق  شردپ  زا  دنزرف  تروص  نیا  رد 

هب تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  نادـب  راـچان  هکنیا  رگم  تسین ، لـالح  يو  تیاـضر  اـب  زج  يزیچ  شدـنزرف  لاـم  زا  ناـسنا  يارب  دومرف : و 
دروخیم ». تذل - نودب  یکین - هب  شیاذغ  ةزادنا 

لالح يزیچ  هچ  ردـپ  يارب  دـنزرف  لام  زا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگیم ءـالعلا  یبا  نب  نیـسح  ( 15 - ) 32564 - 1351
؟ تسا

. فارسا نودب  يراچان و  لاح  رد  شیاذغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تلام وت و  دومرف : دروآ ، ترضح  نآ  دزن  ار  شردپ  هک  يدرم  هب  هک  تسیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نخـس  يانعم  سپ  : » متفگ

؟ یتسه تردپ  هب  قلعتم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگیم : دوب و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  شردپ  صخش  نآ  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دوـخ و يارب  ار  نآ  هک  داد  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ردـپ  و  تسا . هدرک  متـس  نم  هب  مرداـم  ثاریم  ةراـبرد  مردـپ  نیا  هـلآ  و 
ربمایپ دیاب  ایآ  تشادن . يزیچ  درم  نآ  و  یتسه ! تردپ  هب  قلعتم  تلام ، وت و  دومرف : ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  هنیزه  شدـنزرف 

درکیم »؟ ینادنز  دنزرف  رطاخ  هب  ار  ردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
؟ تسا زیاج  شدنزرف  لام  زا  نازیم  هچ  ردپ  يارب  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نانس  نبا  ( 16 - ) 32565 - 1352

. درادرب شدنزرف  لام  زا  زیچ  چیه  تسین  زیاج  ردپ  يارب  دنک ، هنیزه  ردپ  يارب  هجو  نیرتوکین  هب  دـنزرف  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دنک  تمیق  ار  زینک  هکنآ  رگم  درادن ، ار  نآ  اب  شزیمآ  قح  ردپ  تسا ، کیرش  نآ  رد  يو  اب  شدنزرف  هک  دراد  يزینک  ردپ  رگا  سپ 

. دوش راکبلط  يو  زا  ار  تمیق  نآ  دنزرف  تروص  نیا  رد 
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. دنک راکشآ  ار  عوضوم  نیا  دیاب  دومرف : و 
؟ درادرب دناوتیم  دنزرف  لام  زا  يزیچ  ردپ  ایآ  مدرک : لاؤس  و 

هک دراد  یکچوک  نادنزرف  یصخش  رگا  سپ  هزاجا . اب  رگم  درادیمنرب  يزیچ  شردپ  لام  زا  دنزرف  یلو  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؛ دنکب نآ  اب  دهاوخیم  هک  راک  ره  سپس  دریگب و  هدهع  هب  ار  نآ  تمیق  دیاب  سپ  دنک  شزیمآ  زینک  نآ  اب  دهاوخب  دنراد و  يزینک  نانآ 

دشورفب ». دهاوخیم ، رگا  دنک و  شزیمآ  نآ  اب  دهاوخیم  رگا 
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 17 - ) 32566 - 1353

درادرب »...  شدنزرف  لام  زا  دهاوخیم ، هچنآ  دناوتیم  ردپ  درادیمنرب و  شردپ  لام  زا  هزاجا  نودب  دنزرف 
 779 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ مدیشخب . يزینک  جاودزا  ماگنه  مرتخد  هب  نم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم بوبحم  نبا  ( 18 - ) 32567 - 1354
اب تسا  زیاج  ایآ  تشگزاب . نم  ۀناخ  هب  شزینک  هارمه  مرتخد  دُرم و  شرهوش  هکنیا  ات  دوب ، شرهوش  ۀناخ  رد  مرتخد و  دزن  هشیمه  زینک 

؟ منک شزیمآ  زینک  نآ 
نک »! شزیمآ  نآ  اب  یتساوخ ، رگا  سپس  ریگب  دهاش  نآ  رب  نک و  تمیق  هنالداع  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دننام رتخد  هکنیا  يارب  دنک ؛ تمیق  ار  نآ  رتخد  تیاضر  اب  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیـش  موحرم 
دنک هاگن  شندب  زا  ییاهاج  هب  ای  دنک  شزیمآ  نآ  اب  رـسپ  هک  تسا  یماگنه  نآ  دشاب - مارح  ردپ  رب  يدراوم  رد  شزینک  هک  تسین  رـسپ 
زیاج شزینک  اب  شزیمآ  دش ، یضار  رتخد  تقو  ره  هکلب  تسین ، رتخد  دروم  رد  دراوم  نیا  هکنیا  يارب  تسین - زیاج  کلام  ریغ  يارب  هک 

تسا ».
لالح زاین  ماگنه  ردپ  يارب  دنزرف  لام  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم رامع  نب  قاحـسا  ( 19 - ) 32568 - 1355

؟ تسا
ار نآ  دریگیم و  هدهع  رب  ار  شتمیق  دنک ، شزیمآ  نآ  اب  دهاوخب  ردپ  دشاب و  هتـشاد  يزینک  دـنزرف  رگا  يرآ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم راکشآ 
شزیمآ نآ  اب  دـنزرف  هک  یتقو  ات  دراد ، يرتشیب  رایتخا  نآ  اـب  شزیمآ  هب  تبـسن  شردـپ  دـشاب ، هتـشاد  يزینک  یـصخش  هاـگره  دومرف : و 

دشاب ». هدرکن 
اب دناوتیم  ردپ  دومرف : ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 20 - ) 32569 - 1356

دشاب ». هدرکن  شزیمآ  نآ  اب  دنزرف  هک  یتروص  رد  دنک ؛ شزیمآ  شرسپ  زینک 
ره تسا - مارح  ردپ  رب  رسپ  زینک  ارچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم شورف - مدنگ  طانح - ةورع  ( 21 - ) 32570 - 1357

؟ تسا لالح  يو  رب  شرتخد  زینک  و  دشاب - ریغص  رسپ  دنچ 
نیا دنک و  شزیمآ  يو  اب  ردپ  دیاش  ینادیمن  وت  دنکیم و  شزیمآ  رـسپ  دـنکیمن و  شزیمآ  زینک  اب  رتخد  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دشابیم ». ردپ  ندرگ  رب  شهانگ  سپ  دنک ، شزیمآ  زینک  اب  زین  وا  یناوج  غولب و  زا  سپ  دنامب و  هدیشوپ  رسپ  رب  هلأسم 
میمصت سپس  دهدیم  ياهقدص  شدنزرف  هب  يدرم  : » دیسرپ مالـسلا - هیلع  مظاک  ماما  شردارب - زا  رفعج  نب  یلع  ( 22 - ) 32571 - 1358

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنک ، کیرش  شدنزرف  اب  هقدص  نآ  رد  ار  يرگید  دریگیم 
 781 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

.« تسا نارگید  هب  هقدص  دننامه  دنزرف  هب  ششخب  دهدیم و  ماجنا  دهاوخب ، هک  راک  ره  دنزرف  لام  اب  ردپ  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
«1 .» تسا ردپ  هب  قلعتم  دنزرف  لام  هکنیا  رب  درکیم  تلالد  هچنآ  تشذگ  دیعس  ثیدح  رد 
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وا تیاضر  طرش  هب  هجوز  لام  زا  رهوش  هب  نداد  هقفن  زاوج  باب 71 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ار نآ  سپ  دندرک ، راذگاو  امـش  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  رطاخ  تیاضر  اب  رگا  دـینک و  تخادرپ  نانآ  هب  ياهیدـه  ناونع  هب  ار  نانز  ۀـیرهم  و 

«. 2  » دیروخب تذل  اب  اراوگ و 
شرهوش هب  ار  شتورث  زا  یشخب  ینز  مدرگ ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم راسی  نب  دیعـس  ( 1 - ) 32572 - 1359

ردقچ ره  دمآ ، شیپ  وت  يارب  يراوگان  ۀثداح  رگا  سپ  نک  جرخ  نآ  زا  دیوگیم : وا  هب  لیوحت  ماگنه  دنک و  تراجت  نآ  اب  ات  دـهدیم 
لالح و يدرک ، هنیزه  ار  نآ  زا  ردقچ  ره  درک ، دمآشیپ  نم  يارب  يراوگان  ۀـثداح  رگا  تسا و  هزیکاپ  لالح و  يدرک ، هنیزه  ار  نآ  زا 

. تسا كاپ 
دش نادیم  دراو  دوب ، رضاح  هک  صخش  نآ  دوخ  منک ، رارکت  ار  نآ  متساوخ  هک  یتقو  نک ! رارکت  ار  نآ  رگید  راب  دیعس ! يا  دومرف : ماما 

درک و هراشا  درم  نآ  هب  تشگنا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفای ، نایاپ  يو  نخـس  یتقو  و  درک . رارکت  مدوب ، هتفگ  هک  هنوگناـمه  ار  هلأـسم  و 
. تسا لـالح  كاـپ و  سپ  هدرک ، وت  هب  یـشرافس  نینچ  ادـخ  شدوخ و  وت و  ناـیم  ترـسمه  هک  ینادیم  رگا  درم ! يا  دوـمرف : هبترم  هس 

: دوزفا هاگنآ 
یماکداش اب  اراوگ و  ار  نآ  سپ  دنتـشذگ ، يزیچ  زا  امـش  يارب  رطاخ  تیاضر  اب  رگا  سپ  دیامرفیم : شیوخ  باتک  رد  یلاعت  دـنوادخ  »

«. دیروخب
: مدرک لاؤس  ار  هیآ  نیا  ریسفت  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم هعامس  ( 2 - ) 32573 - 1360

. دیروخب یماکداش  اب  اراوگ و  ار  نآ  سپ  دنتشذگ ، يزیچ  زا  امش  يارب  رطاخ  تیاضر  اب  رگا  سپ 
دنتسه ». نآ  کلام  هچنآ  تسا و  نانز  رایتخا  رد  هک  تسا  یلاوما  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

ثیدح 1 و 2. هرمع ، جح و  بوجو  ياهباب  زا  باب 8  (. 1)
.4 ءاسنلا 4 / (. 2)

 783 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 32574 - 1361
 32575 - 1362
32576 - 1363

وا تیاضر  اب  رهوش ، لام  اب  نداد  هقدص  زاوج  باب 73 

؟ دشخبب رهوش  ةزاجا  نودب  دراد  قح  نز  ایآ  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 32577 - 1364
دنک ». لالح  ار  وا  هکنآ  رگم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 785 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  ثیدح  رد  ( 2 - ) 32578 - 1365

يو ». ةزاجا  اب  رگم  دشخبب  يزیچ  دیابن  شرهوش  ۀناخ  زا  نز  «و 
ثیدـح کی  زا  یـشخب  رد  : » هک دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شورفرطع - هراطع - ءـالوح  ( 3 - ) 32579 - 1366
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! درک ثوعبم  تلاسر  توبن و  هب  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس  ءالوح ! يا  دومرف : دمآ ، دهاوخ  حاکن  باتک  رد  هللاءاشنا - هک - ینالوط 
تسا شرهوش  يارب  نآ  شاداپ  درک ، نینچ  رگا  سپ  يو . ةزاجا  اب  رگم  دهد  هقدص  يزیچ  شرهوش  ۀناخ  زا  هک  تسین  راوازـس  نز  يارب 

وا »...  رب  شهانگ  و 
ادـخ لوسر  يا  درک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینز  : » هک هدـش  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 32580 - 1367

؟ تسیچ نز  رب  رهوش  قح  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 
وا »...  ةزاجا  اب  رگم  دهدن  هقدص  وا  ۀناخ  زا  هکنیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هقدص شاهزاجا  نودـب  رهوش  هناخ  زا  دـناوتیم  نز  هچنآ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم ریکب  نبا  ( 5 - ) 32581 - 1368
دنروخیم ».] نان  اب  هچنآ   ] شروخ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دهد ،

زیچ هن  دـنک  قافنا  ار  شروخ  هزاـجا ، نودـب  شرهوش  ۀـناخ  زا  دراد  راـیتخا  نز  و  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 6 - ) 32582 - 1369
ار ». يرگید 

رد يرگراک  ای  هدرب  هک  مدرک  لاؤس  یناتـسب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم یبلح  یلع  نب  دـمحم  ( 7 - ) 32583 - 1370
؟ دنک هدافتسا  نآ  ياههویم  زا  دناوتیم  یسک  ایآ  درادن ، يرایتخا  نآ  دروم  رد  هک  تسا  نآ 

!« درادرب نآ  زا  يزیچ  هک  مرادن  تسود  نم  سپ  درادن ، نآ  دروم  رد  يرایتخا  چیه  هک  تسا  تروص  نیا  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 787 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دـهد و هقدـص  دروخب و  دراد  قح  نز  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جارد  نب  لـیمج  ( 8 - ) 32584 - 1371
دهد ». هقدص  دروخب و  شردارب  لزنم  زا  دراد  قح  تسود 

زا یهاگآ  اب  ندز  نایز  يورهدایز و  نودب  شرهوش  ۀناخ  زا  نز  ۀقدص  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  روهمج  یبا  نبا  ثیدح  رد 
تسا ». شاداپ  ياراد  يو ، تیاضر 

.« رهوش ةزاجا  اب  رگم  دهدیمن  هقدص  رهوش  ۀناخ  زا  نز  و  : » دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  ملـسم  نب  دمحم  ثیدـح  رد  و  « 1»
«2»

3 رهوش ». ةزاجا  اب  رگم  دشخبیمن  يزیچ  نز  و  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیاریصبوبا  ثیدح  رد  و 
. رگنب ار  اهیکاروخ  ياهباب  زا  باب 51  ثیداحا  و 

راکهدب لام  زا  صاقت  باب 74 

تسا و راکبلط  يرگید  زا  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جارد  نب  لیمج  ( 1 - ) 32585 - 1372
دنچ ره  درادرب ، شیوخ  بلط  ياج  هب  ار  نآ  دـناوتیم  ایآ  دـتفایم . راکبلط  تسد  هب  راکهدـب  لام  زا  هزادـنا  نامه  هب  دـنکیم . راکنا  وا 

؟ دشاب ربخیب  نآ  زا  راکهدب 
يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا یلام  سپس  دنکیم ، بصغ  ار  يرگید  زینک  ای  لام  يدرف  تشون : ماما  هب  یـصخش  : » دیوگیم نامیلـس  نب  یلع  ( 2 - ) 32586 - 1373
؟ دهدن بصاغ  هب  ار  لام  نآ  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دتفایم . هتخابلام  تسد  هب  هدش  بصغ  لام  لثم  ضرق  ای  تناما  ببس  هب  بصاغ 

شقح ةزادـنا  هب  دـشاب  رتشیب  رگا  دـشاب و  شقح  ةزادـنا  هب  رگا  تسا  زیاج  يو  يارب  راک  نیا  يرآ ، تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللا ». ءاش  نا  دهدیم - لیوحت  يو  هب  ار  هیقب  درادیمرب و 

______________________________
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ثیدح 10. دکؤم ، بحتسم  قوقح  ياهباب  زا  باب 26  (. 1)
ثیدح 2 و 4. نانز ، اب  شزیمآ  ياهباب  زا  باب 29  2 و 3 . ( 2)

 789 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يریخ راک  رد  ات  هداد  نم  هب  یلام  یـصخش  : » تشون مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  ياهماـن  یط  کلملادـبع  نب  یـسوم  ( 3 - ) 32587 - 1374

نآ زا  ار  ملام  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  متـسه . راکبلط  شبحاـص  زا  لاـم  نیا  ةزادـنا  هب  مدـشن و  راـک  نیا  هب  قفوم  نم  یلو  منک  فرـصم 
؟ منک تساوخرد  ار  ملام  يو  زا  منادرگزاب و  شبحاص  هب  ار  نآ  ای  مرادرب 

رادرب »! ار  تلام  يراد ، رایتخا  رد  هچنآ  زا  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تناما هب  يو  دزن  مهرد  رازه  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرب  باهـش  زا  مهرد  رازه  یـصخش  : » دـیوگیم قابقب  ساـبعلاوبا  ( 4 - ) 32588 - 1375

: متفگیم نم  میدرکیم . لادج  ثحب و  عوضوم  نیا  ةرابرد  باهش  اب  نم  دوب . هدراذگ 
دزن باهـش  هکنیا  ات  درکیم . يراددوخ  راک  نیا  زا  باهـش  رادرب و  تسا ، هتـشادرب  وت  زا  هک  مهرد  رازه  نآ  ياج  هب  ار  مهرد  رازه  نیا 

. تشاذگ نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  نیا  تفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ».] هدادن  وت  هب  یلوپ  هک   ] ینک دای  دنگوس  يرادرب و  ار  نآ  مراد  تسود  نم  یلو 
دنکیم راکنا  وا  مراکبلط و  یصخش  زا  مهرد  يدادعت  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگیم یمرـضح  رکبوبا  ( 5 - ) 32589 - 1376

؟ مرادرب نآ  زا  مقح  رادقم  هب  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  داتفا ، نم  تسد  هب  يو  زا  یلوپ  رگا  دروخیم . دنگوس  نآ  رب  و 
! دراد يرکذ  نخس و  نآ  یلو )  ) يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ نآ  متفگ :
نآ رب  تفرگ و  نم  زا  هک  متشادرب  یلام  ياج  هب  هکلب  متـشادنرب  تنایخ  متـس و  هب  ار  نآ  نم  ایادخ ، ییوگیم : دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

مدوزفین »! يزیچ 
راکنا يو  یلو  مدوب  راکبلط  لوپ  یـصخش  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگیم یمرـضح  رکبوبا  ( 6 - ) 32590 - 1377

؟ مرادرب تسا ، هدروخ  نم  زا  هک  یلوپ  ياج  هب  ایآ  داتفا . متسد  هب  وا  زا  یلام  نآ  زا  سپ  دروخ . ار  نآ  درک و 
تـسا هدروـخ  نم  زا  هک  یلاـم  ياـج  هب  اـهنت  ار  لاـم  نیا  نم  ایادـخ ! دـیوگیم : دراد . يرکذ  نـیا  یلو  يرآ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

مرادیمن ».) رب  وا  زا  تنایخ  متس و  هب  و   ) مرادیمرب
مرادیمرب ». مقح  ياج  هب  هکلب  : » تسا هدیدرگ  هدوزفا  هلمج  نیا  نآ  نایاپ  رد  هدش و  تیاور  زین  يرگید  دنس  اب  ثیدح  نیا 

 791 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دناوتیم دـشاب ، هتفگ  ار  رکذ  نیا  هک  یتروص  رد  داد ، دـنگوس  ار  وا  لام  بحاص  رگا  نتـشادرب  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

دنک »! دای  دنگوس 
دیاب دروخ ، دـنگوس  ادـخ  هب  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 7 - ) 32591 - 1378

وت دوشیم و  هدیرب  ادخ  اب  شاهطبار  دوشن ، یـضار  سک  ره  دوش و  یـضار  دیاب  دوش ، هدروخ  دـنگوس  شیارب  سک  ره  دـیوگب و  تسار 
، داتفا وت  تسد  هب  يو  زا  یلاـم  هاـگنآ  درک  راـکنا  ار  وت  قح  یـسک  رگا  و  يریگب . يزیچ  يداد  دـنگوس  ار  يو  هک  یـسک  زا  یناوتیمن 

: ییوگیم رادرب و  يو  زا  هتشادرب ، وت  زا  هک  ياهزادنا  نامه  هب  ار و  دوخ  قح  اهنت  سپ 
. متشادرب مقح  ياج  هب  هکلب  متشادنرب  متس  تنایخ و  يور  زا  متشادرب ، هچنآ  نم  هک  یتسرد  هب  ایادخ ،

ینک ». دای  دنگوس  هک  تساور  وت  يارب  یشاب - هتفگ  ار  رکذ  نیا  هک  یتروص  رد  داد - دنگوس  ار  وت  ياهتشادرب  هچنآ  رب  رگا  سپ 
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هدرک راکنا  ار  شقح  يرگید  هک  یـسک  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 8 - ) 32592 - 1379
؟ دنک راکنا  ار  يو  قح  زا  هزادنا  نامه  هب  زین  وا  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  تسا ،

دیازفین »! یلو  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مراد ترشاعم  نایتموکح  اب  نم  متفگ : مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگیم یبرز  نب  دواد  ( 9 - ) 32593 - 1380

؟ مرادرب ار  نآ  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  دتفایم . نم  تسد  هب  یلام  اهنآ  زا  سپس  دنریگیم . ارم  بیجن  بسا  زینک و  نانآ 
ازفین ». نآ  رب  يزیچ  رادرب و  ار  نآ  لثم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: تفگ مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » هک هدش  تیاور  یبرز  نب  دواد  زا  يرگید  دنس  اب 
سپـس دننکیم  فرـصت  نآ  رد  دـنریگیم و  ارم  بسا  زینک و  دنتـسرفیم و  نم  يوس  هب  ار  یـسک  اسب  هچ  منکیم . هلماعم  یهورگ  اب  نم 

؟ مرادرب نانآ  زا  دناهتشادرب  نم  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  ایآ  دتفایم . نم  تسد  هب  نانآ  زا  یلام 
ازفین ». نآ  رب  رادرب و  نانآ  زا  دناهتشادرب ، وت  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب همه  زا  نم  نوچ  دش و  دراو  ینز  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم راسی  نب  لیـضف  هدرازردارب  ( 10 - ) 32594 - 1381
دُرم و مدنزرف  تفگ : نم  هب  نز  نآ  مسرپب . ار  ياهلأسم  شیارب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تساوخ  نم  زا  مدوب ، رتکیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما 

نم ایآ  دراذگ . تناما  هب  نم  دزن  دروآ و  تسد  هب  لاوما  دوخ  نآ ، زا  سپ  درک . دوبان  ار  مدـنزرف  لاوما  وا  دوب . مردارب  رایتخا  رد  شلاوما 
هللا یلـص  ربمایپ  هن ، دومرف : مدومن ، مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  لاؤس  نیا  یتقو  مرادرب ؟ يو  زا  هدرک ، فلت  هک  مدنزرف  لام  ةزادنا  هب  مناوتیم 

نکن »! تنایخ  هدرک ، تنایخ  وت  هب  هک  یسک  هب  نادرگزاب و  هتسناد  نیما  ار  وت  هک  یسک  هب  ار  تناما  دومرف : هلآ  هیلع و 
. تسا هدرک  لمح  تهارک  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

 793 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دیوگیم بیذهت  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم  ( 11 - ) 32595 - 1382
، دوشن یـضار  سک  ره  دوش و  یـضار  دیاب  دوش ، دای  دنگوس  يو  يارب  سک  ره  دیوگب و  تسار  دیاب  دنک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  سک  ره 

دوشیم ». هدیرب  دنوادخ  اب  شاهطبار 
هب ار  نآ  تسناد ، نیما  يزیچ  ةرابرد  ار  وت  سک  ره  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم ماحش  دیز  ( 12 - ) 32596 - 1383

نکن »! تنایخ  يو  هب  درک ، تنایخ  وت  هب  سک  ره  نادرگزاب و  يو 
ار نآ  وا  دتفایم . یـصخش  تسد  هب  نم  زا  یلام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم دلاخ  نب  نامیلـس  ( 13 - ) 32597 - 1384

نم زا  هک  یلاـم  ياـج  هب  ار  نآ  مناوتیم  اـیآ  دـتفایم . نم  تسد  هب  يو  زا  یلاـم  نآ  زا  سپ  دروخیم . دـنگوس  نآ  رب  دـنکیم و  راـکنا 
؟ منک دای  دنگوس  وا  دننامه  مرادرب و  تشادرب ،

هدن »! ماجنا  یتفرگیم ، بیع  وا  رب  هک  ار  يراک  نکن و  تنایخ  يو  هب  وت  درک ، تنایخ  وت  هب  وا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم راکنا  وا  مراکبلط و  یصخش  زا  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  هیواعم  ( 14 - ) 32598 - 1385

؟ مرادرب نآ  زا  ار  ملام  تسا  زیاج  ایآ  دراذگیم . تناما  نم  دزن  یلام  نآ  زا  سپ 
تسا ». تنایخ  نیا  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  ناگدنریگتاکز ، باوبا  زا  باب 12  ثیداحا  رد 
بلط تسوا ، رایتخا  رد  هک  تیم  لام  زا  تسا  لالح  یـصو  يارب  ایآ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک دمآ  دهاوخ  دیرب  ثیدح  رد  و 

؟ درادرب تیم  زا  ار  دوخ 
! هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ةزادنا هب  صخـش  نآ  لام  زا  تسناوتیم  يو  هاگنآ  دوب ، هدرب  ار  شلام  هدرک و  يدعت  وا  هب  یـصخش  رگا  هک  تسا  هنوگچ  تفگ : دیرب 
؟ دوب زیاج  يو  يارب  راک  نیا  درادرب ، شیوخ  لام 
«1 !« » تسین نآ  لثم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  تواضق ، ياهباب  زا  باب 24  اهدنگوس و  ياهباب  زا  باب 40 و 41  ثیداحا  رد  و 
______________________________

ثیدح 1. ایاصو ، باوبا  زا  باب 68  (. 1)
795 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنکیم لمح  هچروم  هچنآ  ندروخ  تهارک  باب 75 

اب هچروم  هچنآ  ندروخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 32599 - 1386
درک ». یهن  دنکیم ، لمح  شیاهاپ  ناهد و 

رد هچنآ  نیمز و  ۀناگتفه  ياهمیلقا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  ( 2 - ) 32600 - 1387
مهاوخن نینچ  مهد ، ماجنا  ار  ادـخ  ینامرفان  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  ةزادـنا  هب  اـت  دـنهدب  نم  هب  تسه ، ناشنامـسآ  ریز 

.« درک

هّمذ لها  رب  دورو  زاوج  باب 76 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  ةدعـسم  ( 1 - ) 32601 - 1388
. دنوش دراو  هّمذ  لها  رب  زور  هس  داد  روتسد 

. دوریم نیب  زا  نارگید  هب  هدش  راذگاو  ياهنیمز  دنکیم ، مایق  جع )  ) ام مئاق  هک  یماگنه  دومرف : و 
تشاد ». دهاوخن  دوجو  ياهدشراذگاو  نیمز  سپ 

مدینش مردپ  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  ةدعـسم  زین  و  ( 2 - ) 32602 - 1389
متحاران ». نآ  زا  مراد و  رایتخا  رد  جارخ  ياهنیمز  زا  ینیمز  نم  تفگیم : هک 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 3 - ) 32603 - 1390
دراو هزاـجا - نودـب  یناملـسم - رب  ناناملـسم  یلو  دـنوش  دراو  هـمذ  لـها  رب  دـنناوتیم  ناـشياهزاین  ناـشياهترفاسم و  رد  ناناملـسم  »

دوشیمن ».
797 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... هیده لوبق  نداد و  هیده  بابحتسا  باب 77 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
يو دـمآ ، نامیلـس  دزن  یتقو  سپ  دـندرگیم . زاب  زیچ  هچ  اب  ناگداتـسرف  مرگنب  اـت  داتـسرف ، مهاوخ  ناـنآ  يوس  هب  ياهیدـه  ًاـمتح  نم  و 

شیوخ ۀیده  هب  امـش  هکلب  هداد ، امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هدرک  تیانع  نم  هب  دـنوادخ  هچنآ  دـیناسریم ؟ يرای  ارم  لام  اب  ایآ  تفگ :
«. 1  » دینامداش
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هیده رگیدکی  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 32604 - 1391
دنکیم ». دوبان  ار  اههنیک  هیده  اریز  دیرادب ؛ تسود  ار  رگیدمه  ات  دیهد 

دیرادب »! تسود  ار  رگیدمه  ات  دیهد  هیده  رگیدکی  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
«2  » قِبن رگیدکی  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  نیـسح  ( 2 - ) 32605 - 1392

دنکیم ». هدنز  ار  تبحم  یتسود و  هک  دیهد  هیده 
رگیدـکی هب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  قالخالا  باـتک  رد  یفوک  مساـقلاوبا  ( 3 - ) 32606 - 1393

دیرادب »! تسود  ار  رگیدمه  ات  دیهد  هیده 
. مروخیم ار  نآ  موش ، هدناوخارف  ياهچاپ  هب  رگا  و  مریذپیم . ار  نآ  دوش ، هیده  نم  هب  ياهچاپ  رگا  دومرف : و 

. دربیم نوریب  اهلد  زا  ار  هنیک  ینمشد و  هیده ، دومرف : و 
زاین »! تساوخرد  زا  شیپ  هیده  تسا  بوخ  هچ  دومرف : و 
. تسا هدیسر  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رخآ  ثیدح 

دروخیم و ار  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباـج  ( 4 - ) 32607 - 1394
نوریب ار  دـسح  ینمـشد و  ضغب و  نکهشیر و  یمارآ  هب  ار  اههنیک  هیدـه  اریز  دـیهد ؛ هیدـه  رگیدـکی  هب  دومرفیم : دروخیمن و  هقدـص 

دنکیم ».
دنکیم ». نکهشیر  ار  اههنیک  یمارآ  هب  هیده  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

______________________________

.36 - 35 لمن 27 / (. 1)
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  دیاش  دنتخاسیم . ییاذغ  نآ  اب  دنریگیم و  امرخ  تخرد  هریش  زا  هک  يدرآ  ردس و  تخرد  هویم  (. 2)

. دشاب یشزرامک  زیچ  دنچ  ره  دیهدهیده  هک  دشاب  نیا 
 799 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیده رگیدکی  هب  رگناوت ! هورگ  يا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  ( 5 - ) 32608 - 1395
هب یفتک  ای  هچاپ  رگا  درک و  مهاوخ  تباجا  ار  نآ  موش ، هدـناوخارف  یفتک  ای  هچاپ  هب  نم  رگا  دـنکیم و  دوبان  ار  هنیک  هیدـه  اریز  دـیهد ؛

تفریذپ ». مهاوخ  ار  نآ  دوش ، هیده  نم 
. تسا هدرک  شرازگ  سنا  زا  ار  ثیدح  هک  تسا  حیرش  نب  ذئاع  زا  فتک  هچاپ و  نایم  دیدرت  ثیدح ، نیا  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 6 - ) 32609 - 1396
یتسود رادید  نکهشیر و  یمارآ  هب  ار  هنیک  هیده  هک  ارچ  دیهد ؛ هیده  رگیدکی  هب  دیوشن و  هیاسمه  یلو  دینک  رادید  نادـنواشیوخ ! يا  »

دنکیم ». راوتسا  تباث و  ار 
رادید نادنواشیوخ ! يا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 32610 - 1397

ددرگیم و ییادج  ببـس  هلداجم  ثحب و  دیازفایم و  یتسود  رب  رادید  اریز  دـیهد ؛ هیدـه  رگیدـکی  هب  دـینکن و  هلداجم  ثحب و  دـینک و 
دیادزیم ». ار  اههنیک  هیده 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 8 - ) 32611 - 1398
دربیم ». نایم  زا  ار  هنیک  هیده ، دیازفایم و  یتسود  رب  نداد  تسد  هک  ارچ  دیهد ؛ تسد  رگیدکی  هب  »

 ....« دیهد هیده  رگیدمه  هب  دیهد و  تسد  رگیدکی  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
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. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 9 - ) 32612 - 1399

دروآیم ». یتسود  تبحم و  هیده ، »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 10 - ) 32613 - 1400

تسا ». داسف  ةدننکنکهشیر  هیده ، تاروت  باتک  رد  »
زا شیپ  نداد  هیدـه  تسا  يزیچ  بوـخ  هچ  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 11 - ) 32614 - 1401

! زاین تساوخرد 
دنکیم ». دوبان  ار  اههنیک  هیده  اریز  دیرادب ؛ تسود  ار  رگیدمه  ات  دیهد  هیده  رگیدکی  هب  دومرف : و 

هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يربط  حـلاص  نب  میعن  ( 12 - ) 32615 - 1402
تساهزاین »! دیلک  نآ  هیده ؛ تسا  يزیچ  بوخ  هچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 801 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنکیم ». كاپ  اههنیس  زا  ار  اههنیک  هیده ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنس  نامه  هب  و  ( 13 - ) 32616 - 1403

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 14 - ) 32617 - 1404
هیده ». همان و  هداتسرف ، دنکیم : ییامنهار  ار  شبحاص  لقع  هک  تسا  زیچ  هس  »

هـس رب  هیدـه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 15 - ) 32618 - 1405
: تسا هنوگ 

ادخ ». يارب  هیده  یکین و  راظتنا  اب  هیده ، هدننکناربج ، ۀیده 
. تسا هدش  تیاور  نوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح ، نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 16 - ) 32619 - 1406
دهدیمن ». هیده  وت  هب  هک  یسک  هب  هدب  هیده  دنکیمن و  یکین  وت  هب  هک  یسک  هب  نک  یکین  »

مناملـسم ردارب  هب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 17 - ) 32620 - 1407
مهد ». هقدص  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  دوش ، دنمهرهب  نآ  زا  هک  مهد  ياهیده 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 18 - ) 32621 - 1408
نودب تسا - مهارف  شیارب  هچنآ  زا  تسوا ، هب  نداد  هیده  يو و  ۀـیده  شریذـپ  ناملـسم ، ردارب  تشادـگرزب  مارتحا و  ياههار  زا  یکی  »

. دزادنا تمحز  هب  ار  دوخ  يزیچ  ۀیهت  يارب  هکنآ 
مرادن ». تسود  دنزادنایم ، تمحز  هب  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نینچمه 

مالـسالا مئاعد  باتک  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدـح  نیا  مالـسالا  مئاعد  تایرفعجلا و  باتک  رد 
درادن ». تسود  دنزادنایم ، تمحز  هب  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  : » تسا هنوگنیا  نآ  ینایاپ  ۀلمج 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 19 - ) 32622 - 1409
رد دراد ، زاـین  نآ  هب  دوخ  رگا  هاـگنآ  دریذـپب . ار  نآ  دـیاب  تشاد ، گرزب  درک و  مارتحا  ار  شردارب  ياهیدـه  اـب  امـش  زا  یکی  هاـگره  »

سک ره  و  ددرگ . دنمهرهب  نآ  يونعم  شاداپ  زا  شبحاص  ات  دـشخبب  نآ  دـنمزاین  هب  درادـن ، زاین  نآ  هب  دوخ  رگا  دـنک و  فرـصم  شزاین 
دنک ». اعد  شقح  رد  دیاتس و  یکین  هب  ار  وا  سپ  درادن ، نآ  يارب  ینیزگیاج  سک  ره  دنک و  یفالت  ار  نآ  دراد ، نآ  يارب  ینیزگیاج 

 803 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هب باوث  ةزیگنا  هب  هک  ناـمکاح  زا  یکی  ةراـبرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  یمق  ریرجوبا  ( 20 - ) 32623 - 1410
ةزیگنا هب  هک  یتروص  رد  تسا و  لالح  دنکیم ، هیده  ناشیوخ  هب  یکین  يارب  ادخ و  يارب  هچنآ  دومرف : دهدیم ، هیدـه  شنادـنواشیوخ 

دریگب ». ار  نآ  دناوتیم  دشاب ، باوث 
دریذپب ». ار  نآ  دیاب  دش ، هیده  سک  ره  هب  تسادخ . يزور  هیده ، : » تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 21 - ) 32624 - 1411

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » هک دـنکیم  تیاور  درب ، ماـن  يو  زا  هک  یـسک  زا  شردـپ  زا  راـیزهم  نـب  یلع  ( 22 - ) 32625 - 1412
؟ ینکیمن هاگآ  یسراف  ناملس  مالسا  تیفیک  زا  ار  ام  ایآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةداز  يا  تفگ : مالسلا 

زا یهورگ  رذوبا و  ناملـس و  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  داد  ربخ  نم  هب  داـب - وا  رب  ادـخ  دورد  هک  مردـپ - دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ار ام  ایآ  هللادبعوبا ! يا  تفگ : ناملس  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سپ  دندوب . هدمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  دزن  شیرق 

؟ ینکیمن ربخاب  شیوخ  راک  زاغآ  زا 
زا یکی  نم  مدادیمن . خـساپ  يو  هب  دوب  هدرک  لاؤـس  نم  زا  يرگید  رگا  مالـسلا ! هیلع  ناـنمؤم  ریما  يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ناـملس 
وا شخبب ! نم  هب  بطر  قبط  کی  مناـخ ! يا  متفگ : يو  هب  متفر و  دوب  مبحاـص  هک  ینز  دزن  سپ  مدوب ...  زاریـش  لـها  ناـناقهد  نادـنزرف 

هقدـص ًامتح  دـشاب ، نانآ  نایم  رد  ربمایپ  رگا  متفگ : دوخ  اب  متـشادرب و  ییامرخ  قبط  وت ! لام  امرخ  قبط  شـش  قبط ، کی  ياج  هب  تفگ :
هقدـص نیا  متفگ : يو  هب  متـشاذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  مدروآ ، ار  امرخ  قبط  هاـگنآ  دروخیم ! هیدـه  زا  دروخیمن و 
تسد نآ  هب  هزمح  لیقع و  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  شدوخ و  یلو  دیروخب ! دومرف : باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا .

! هناشن کی  نیا  متفگ : دوخ  اب  روخب ! نک و  زارد  تسد  دومرف : دیز  هب  دندزن و 
! شخبب نم  هب  امرخ  رگید  قبط  کی  متفگ : يو  هب  متفر و  مبحاص  دزن  رگید  راب  هاگنآ 

: متفگ مداهن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربارب  رد  مدروآ ، امرخ  رگید  قبط  کی  وت ! لام  امرخ  قبط  شـش  قبط ، کی  ياج  هب  تفگ : يو 
دـندرک و زارد  تسد  نارای  ۀـمه  هاـگنآ  دـیروخب . ادـخ  ماـن  اـب  دومرف : درک و  زارد  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . هیدـه  نیا 

دندروخ »... 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 23 - ) 32626 - 1413

مریذپیم ». ددرگ ، هیده  نم  هب  ياهچاپ  رگا  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 24 - ) 32627 - 1414

منکیم ». لوبق  دوش ، هیده  نم  هب  ياهچاپ  رگا  مریذپیم و  موش ، توعد  يدنفسوگ  ۀچاپ  هب  رگا  »
 805 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 25 - ) 32628 - 1415
منکیم ». لوبق  ددرگ ، هیده  نم  هب  ياهچاپ  رگا  مریذپیم و  موش ، هدناوخارف  يدنفسوگ  فتک  هب  رگا  »

رگا سپ  دنادرگیمن . زاب  ار  ياهیده  ناسنا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نسح  ( 26 - ) 32629 - 1416
هب ياهچاپ  رگا  مریذپیم و  موش ، هدناوخارف  یفتک  هب  رگا  تسوا ! رایتخا  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دنک . ناربج  دیاب  تفریذپ ، ار  نآ 

منکیم ». لوبق  ددرگ ، هیده  نم 
. دش هدروآ  زورون  ۀیده  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  : » هک تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 27 - ) 32630 - 1417

؟ تسیچ نیا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! تسا زورون  زورما  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ :
دینک »! زورون  ام  يارب  ار  زور  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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تسا ». زور  ره  ام  زورون  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باتک  نامه  رد  ( 28 - ) 32631 - 1418
: دیـسرپ ماما  دش . هیده  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هدولاپ  يرادقم  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 29 - ) 32632 - 1419

؟ تسیچ نیا 
! تسا زورون  دنتفگ :

. تسا زورون  زور  ره  دیناوتب ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دینک ». یکین  دیهد و  هیده  رگیدکی  هب  ادخ  يارب  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم 

برع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  : » هک دـنکیم  شرازگ  یـصخش  زا  یلفوـن  هللادـبع  نب  بعـصم  ( 30 - ) 32633 - 1420
! شورفب نم  يارب  ار  نارتش  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ربمایپ  هب  دروآ و  هنیدم  هب  رتش  يدادعت  يدرگنابایب 

! متسین يرازاب  ةدنشورف  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
! نک ییامنهار  ارم  تفگ : درم  نآ 

کت کت  هکنیا  اـت  شورفب ! غلبم  نیا  هب  ار  هداـم  رتش  نیا  شورفب و  تمیق  نیا  هب  ار  رن  رتش  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. تخورف ار  شنارتش  تفر و  رازاب  هب  یبارعا  درک . يراذگخرن  يو  يارب  ار  شنارتش 

یمهرد هن  یتـفگ ، هچنآ  رب  دومرف ، ثوعبم  قـح  هب  ار  وـت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  هاـگنآ 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  نک  تساوخرد  ياهیده  نم  زا  دیدرگ . هتساک  یمهرد  هن  دش و  هدوزفا 

نک و هیدـه  ام  هب  ياهدام  رتش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماجنارـس  ات  درک  يراـشفاپ  وا  و  هن ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نکن »! ادج  نآ  زا  مه  ار  شاهچب 

داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ياهیده  يرسک  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هتخافوبا  ( 31 - ) 32634 - 1421
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يارب  مادک  ره  ناهاشداپ  تفریذپ و  وا  داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ياهیده  رـصیق  تفریذپ و  يو  و 

تفریذپ ». نانآ  زا  ترضح  نآ  دنداتسرف و  هیده  هلآ 
 807 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیدـه نم  هب  ناشدوخ  ياـهمهرد  زا  مهرد  تشه  سوطرط  زا  متـشون : ناریخ  هب  : » دـیوگیم راـیزهم  نب  میهاربا  ( 32 - ) 32635 - 1422
يوس هب  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  منک . فرـصت  نآ  رد  امـش  روتـسد  نودـب  ای  منادرگزاب  شبحاص  هب  ار  اهنآ  متـشادن  تسود  نم  دـناهدرک و 

ناتروتـسد هب  منادب و  ار  نآ  مکح  ات  دییامرفب  هن ؟ ای  مریذپب  ار  ییایاده  نینچ  لاثما  ایآ  دیهدیم ، روتـسد  هچ  هراب  نیا  رد  مداتـسرف . امش 
. ّللاءاشنا

�
ه منک - لمع 

ربمایپ هک  ارچ  ریذپب ؛ نانآ  زا  دندرک ، هیدـه  وت  هب  يرگید  زیچ  ای  مهرد  هاگره  مدومن : هعلاطم  ار  نآ  دوخ  نم  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما 
ینارصن ». رب  هن  يدوهی و  رب  هن  دنادرگن - زاب  ار  ياهیده  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  ( 33 - ) 32636 - 1423
دوخ زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دوب  يدیفـس  هایـس و  رطاق  هک  ار  لُدلُد  سقوقم ، »

. دیسر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يو  زا  سپ  تفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رایتخا  رد  سپس  داد و  یلع  هب  ار  نآ 
. دندش نآ  رب  راوس  مالسا  رد  هک  دوب  يرطاق  نیتسخن  نآ  و  دیسر . يروک  يریپ و  هب  و 

دشیم ». هدیمان  هضف  هک  درک  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  يرطاق  یماذج  ورمع  نب  ةورف  دیوگیم : یخیرات 
هب يرادمیمت  هک  درو ، زا : دـندوب  ترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهبسا  : » تسا هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  و  ( 34 - ) 32637 - 1424
نآ هب  تشاد و  ییابیز  يادص  دوب و  دـنمهقالع  شبحاص ]  ] هب رایـسب  هک  دـش  هدـیمان  مان  نیا  هب  لیلد  نیا  هب  برط ، درک . هیدـه  ترـضح 
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رایـسب هک  دش  هدیمان  مان  نیا  هب  لیلد  نیا  هب  درک ؛ هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  سقوقم  هک  زازل  و  دـشیم . هتفگ  زین  برظ 
دوب ». رپوت  مکحم و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمرضح  رکبوبا  ( 35 - ) 32638 - 1425
، ّلـح دارفا  زا  کـیره  بارعا . ریاـس  ّلـح ، دـندوب و  شیرق  سمح ، سمح . ّلـح و  دـندشیم : میــسقت  هورگ  ود  هـب  تیلهاـج  رد  برع  »

فارطا هنهرب  دوب  روبجم  تشادـن و  ار  یـسک  سمح - زا  مَرَح - لها  زا  سکره  دنتـشاد و  دوخ  يارب  سمح - زا  مَرَح - لها  زا  یـصخش 
. دنک فاوط  هبعک 

یـضاق تیلهاج  رد  دوب و  یفیرـش  گرزب و  رایـسب  درم  ضایع ، دوب . یعـشاجم  رامح  نب  ضایع  یمَرَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ياهسابل  درکیم و  رود  دوخ  زا  ار  يدـیلپ  هانگ و  سابل  دـشیم ، هکم  دراو  هک  یماگنه  ضایع  دوب . ظاکع  لها 

ربمایپ ياهسابل  فاوط ، نایاپ  زا  سپ  درکیم و  فاوط  ادـخ  ۀـناخ  رود  هاگنآ  درکیم . نت  رب  تفرگیم و  شایکاپ - رطاـخ  هب  ار - هلآ 
زا ترـضح  نآ  یلو  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ياهیده  ضایع  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  دنادرگیم . زاب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف درک و  يراددوخ  نآ  شریذپ 
. تسا هتشاد  زاب  نم  زا  ار  ناکرشم  ۀفحت  دنوادخ  مریذپیم . ار  تاهیده  يوش  ناملسم  رگا  ضایع ، يا  »

تفریذپیم ». ترضح  نآ  دروآیم و  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  دیدرگ و  وکین  شمالسا  دش و  ناملسم  ضایع  سپس 
 809 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب یحیـسم  رفن  کی  : » هک دـنکیم  تیاور  نیطبـسلا  لئاضف  رد  نیرحبلا  عمجم  باـتک  رد  يوضر  ّللا 
�

ه یلو  دیـس  ( 36 - ) 32639 - 1426
: تفگ دیزی  هب  يو  هک  اجنآ  ات  دهدیم  همادا  دمآ ...  دیزی  يوس  هب  مور  هاشداپ  ةدنیامن  ناونع 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ياهیده  متساوخیم  مدمآ و  هنیدم  هب  تراجت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  نم  هک  نادب  دیزی ! يا 
تـسود رگید  يایاده  زا  شیب  ار  رطع  دنتفگ : خساپ  دراد ؟ تسود  رتشیب  ار  ياهیدـه  هچ  يو  هک  مدیـسرپ  ترـضح  نارای  زا  مربب . هلآ  و 

! دراد
. دوب هملس  ما  ۀناخ  رد  يو  زور  نآ  متفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  متشادرب و  ربنع  يرادقم  کشم و  فرظ  ود 

تبحم و ۀتسباو  مبلق  دیدرگ و  هدوزفا  میانامداش  رورـس و  رب  تفای و  شیازفا  منامـشچ  رون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لامج  ةدهاشم  اب 
. مدراذگ نیمز  رب  شربارب  رد  ار  اهرطع  مدرک و  مالس  دیدرگ . وا  یتسود 

؟ تسیچ نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! ماهدروآ تروضح  هب  هک  يزیچان  ۀیده  متفگ :

؟ تسیچ تمان  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
[. دیشروخ هدنب   ] سمشلا دبع  متفگ :

مریذپیم »...  ار  تاهیده  يریذپب ، نم  زا  ار  مالسا  رگا  ممانیم . هدنشخب ] دنوادخ  ةدنب   ] باهولادبع ار  وت  نم  دومرف :
ای ناگرهم  زور  رد  دراد  یگرزب  ۀـعرزم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم یخرک  میهاربا  ( 37 - ) 32640 - 1427

. دننک کیدزن  يو  هب  ار  دوخ  دنهاوخیم  هار  نیا  زا  تسین و  ناشفیاظو  زا  هک  دنروآیم  ياهیده  يو  يارب  شنانکراک  زورون 
؟ دنتسین ناملسم ]  ] رازگزامن رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! یلب متفگ :
نآ دوش ، هیده  نم  هب  ياهچاپ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ارچ  دنک ؛ ناربج  ار  نآ  دریذپب و  ار  ناشهیده  دیاب  دومرف :

اطع و دنوادخ  تسا . نید  زا  زین  نیا  مریذپیمن و  دنک ، هیده  نم  هب  « 1  » قسو کی  یقفانم  ای  رفاک  رگا  تسا و  نید  زا  نآ  مریذپیم و  ار 
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دهاوخیمن ». نم  يارب  ار  ناقفانم  ناکرشم و  ياذغ  ششخب و 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  تاـیرفعجلا  باـتک  رد  ( 38 - ) 32641 - 1428

تسا ». ناناملسم  اب  گنج  لها  يایاده  ترضح  نآ  دوصقم  درک ؛ یهن  ناکرشم  ياهششخب 
میراد ییاهغاب  عرازم و  ام  تفگ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یمق  هللادبع  نب  دمحم  : » دیوگیم هریغم  نب  هللادـبع  ( 39 - ) 32642 - 1429

. دننکیم هیده  اهنآ  هب  مهرد  دنفسوگ و  واگ و  نایتشدرز  تسا ؛ ییاههدکشتآ  نآرد  هک 
______________________________

. تسا مرگولیک  داتشه  دص و  ربارب  عاص و  تصش  قَسَو  (. 1)
 811 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دننکیم یگدیسر  اهنآ  ياهراک  هب  هک  دراد  ینایلوتم  نانآ  ياههدکشتآ  دنریگب ؟ نانآ  زا  ار  اهنآ  دنناوتیم  اههیرق  نآ  نابحاص  ایآ 
درادن ». یلاکشا  دریگب و  ار  نآ  هیرق  بحاص  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ثیدح  نیا  ریظن 
کشونشخ ینب  ناگرزب  نایادخدک و  اجنآ  رد  دیسر . رابنا  هب  ات  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگیم ...« : ینرعلا  هّبح  ( 40 - ) 32643 - 1430

لابقتسا مسارم  رد  نانآ  دندمآ . مالسلا  هیلع  ماما  لابقتسا  هب  دندوب  هتسب  ریـسم  رد  ار  اهنآ  هدروآ و  هارمه  هب  ییاهبسا  هک  یلاح  رد  « 1»
. دنوَِدب تعرس  هب  يو  شیپاشیپ  ماما و  هارمه  دندرک  عورش  دندش و  هدایپ  ناشياهبسا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

؟ دیراد یفده  هچ  اهراک  نیا  زا  و  دیاهدروآ ؟ هارمه  هک  تسیچ  اهبسا  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ياهیده اهبسا  نیا  مینکیم و  مارتحا  ار  نامنارادمامز  نآ  ۀلیسو  هب  هک  تسام  ياهنییآ  زا  یکی  میهدیم  ماجنا  هک  يراک  نیا  دنتفگ :

! میاهدرک هیهت  يدایز  هفولع  ناتياهبسا  يارب  اذغ و  ناناملسم  وت و  يارب  نآ ، رب  نوزفا  وت . هب  تسا 
درادن ناریما  يارب  يدوس  چیه  دینادیم ، نارادمامز  هب  مارتحا  يارب  دوخ  نییآ  زا  هک  يراک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

هک ییاهبسا  نیا  و  دـیهدن . ماـجنا  يراـک  نینچ  زگره  سپ  نیا  زا  دـیزادنایم ! تمحز  هب  ار  ناتياهندـب  دوخ و  راـک ، نیا  اـب  امـش  و 
ام يارب  هک  ییاذـغ  و  مینکیم . ار  راک  نیا  میراذـگب ، ناتجارخ  باسح  هب  میریگب و  امـش  زا  ار  اهنآ  هک  دـیراد  تسود  رگا  دـیاهدروآ ،

. نآ لوپ  تخادرپ  ربارب  رد  رگم  میروخب  يزیچ  امش  لاوما  زا  میرادن  تسود  ام  سپ  دیاهدرک ، هدامآ 
! میریذپیم ار  شیاهب  سپس  مینکیم و  تمیق  ار  نآ  ام  مالسلا ! هیلع  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ :
! میوشیم زاینیب  نآ  زا  رتمک  هب  ام  هک  دیراذگن  یتمیق  نآ  رب  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا ار  اهنآ  نانآ و  هب  نداد  هیدـه  زا  ار  اـم  اـیآ  میراد ، یناگتـسباو  ناتـسود و  بارعا  ناـیم  رد  اـم  مالـسلا ! هیلع  ناـنمؤم  ریما  يا  دـنتفگ :
؟ يرادیمزاب ام  يایاده  شریذپ 

رگا و  دریذپب . هیده  امش  زا  ناناملسم  زا  یکی  هک  تسین  راوازس  دنیامش و  نارادتسود  ناگتـسباو و  بارعا  ۀمه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
! دیراذگب نایرج  رد  ار  ام  درک ، بصغ  امش  زا  يزیچ  یسک 

! يریذپب ار  ام  ششخب  هیده و  هک  میراد  تسود  ام  نانمؤم ! ریما  يا  دنتفگ :
! میرتزاینیب امش  زا  ام  ناگراچیب ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
داد ». همادا  دوخ  هار  هب  درک و  كرت  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  یلع 

ياهفرظ ندنادرگزاب  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 41 - ) 32644 - 1431
دهدیم ». يرتشیب  تعرس  نآ  ندوب  یپ  رد  یپ  رارمتسا و  هب  نآ  هک  ارچ  دینک ؛ باتش  هیده 

______________________________
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. تسا هتفای  بیکرت  کشون  شوخ و  ۀملک  ود  زا  هک  تسا  یسراف  ةژاو  کشونشخ  (. 1)
 813 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دیهدیم هیده  رگیدکی  هب  ایآ  هداتقوبا ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگیم یمق  هداتقوبا  ( 42 - ) 32645 - 1432
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداز  يا  يرآ ! متفگ :

دیشخب »! رارمتسا  ماود و  ایاده  هب  شنابحاص  هب  اهفرظ  ندنادرگزاب  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنادرگیمنزاب ». ار  اولح  رطع و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک هدش  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 43 - ) 32646 - 1433

«1 !« » دیریذپب ار  هیده  و  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  قیفش  ثیدح  رد 
«2 .« » دوشیم هتفریذپ  دوش ، ماجنا  نامز  ره  تسا . هیده  دننامه  هلفان  انامه  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  یلعالادبع  ثیدح  رد 

یتقو ات  دنتسه  یکین  ریخ و  رد  هتسویپ  نم  تما  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  نامیلـس ، نب  دواد  ثیدح  رد  و 
راتفرگ دـننکن ، نینچ  هک  ماگنه  نآ  سپ  دـننادرگزاب ...  شنابحاص  هب  ار  تناما  دـنهد و  هیدـه  مه  هب  دـنرادب و  تسود  ار  رگیدـکی  هک 

«3 .« » دنوشیم یلاسکشخ  یطحق و 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هدنیآ  باب  ود  ثیداحا  رد  و 

یضواعم ۀیده  لوبق  زاوج  باب 78 

هیده میارب  نم ، لام  هب  تشادمشچ  اب  یتسدگنت  صخـش  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 32647 - 1434
؟ تسا لالح  نم  يارب  ایآ  مهدیمن ، يو  هب  يزیچ  مریگیم و  ار  نآ  مه  نم  دروآیم .

هدب »! وا  هب  يزیچ  یلو  تسا  لالح  وت  يارب  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

ثیدح 33. يرامیب ، ماکحا  ياهباب  زا  باب 6  (. 1)
ثیدح 6. هلفان ، نامز  ياهباب  زا  باب 34  (. 2)

ثیدح 3. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 10  (. 3)
 815 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیدـه يرگید  هب  ناربج  دـیما  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم نیعا  نب  یـسیع  ( 2 - ) 32648 - 1435
دناوتب رگا  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دباییم . ار  شاهیده  نیع  هدنهدهیده  و  دریمیم . ات  دنکیمن  ناربج  ار  نآ  هدنریگهیده  یلو  دهدیم 

؟ دنادرگزاب ار  نآ 
!« درادرب ار  نآ  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیده رد  ناکیرش  نانیشنمه ، باب 79 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 32649 - 1436
دنتسه »! کیرش  وا  اب  هیده  رد  صخش ، نانیشنمه  »

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ياهیده  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 2 - ) 32650 - 1437
دیتسه ». کیرش  هیده  نیا  رد  نم  اب  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب . هتسشن  يدارفا  يو  دزن  دش و  هدروآ  هلآ 
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دوش و هیده  یـصخش  هب  ياهویم  اذغ و  هاگ  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یـسیع  نب  نامثع  ( 3 - ) 32651 - 1438
دنتسه ». کیرش  يو  اب  نانآ  دنشاب ، يو  دزن  یهورگ 

817 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ ماکحا  ماسقا و  طیارش و  عیب ، دقع  دادرارق ، موس  لصف 

هراشا

819 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

انثتسا دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  باب 1 

: مدیسرپ ترضح  نآ  زا  : » هک دنکیم  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ادخ  حلاص  ةدنب  زا  راّمع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 32652 - 1439
هک دناهداد  عالطا  دوخ  نادنزرف  هب  یگمه  هدوب و  نکاس  هناخ  نآ  رد  وا  ناکاین  ناردپ و  وا  زا  شیپ  دشاب و  نکاس  ياهناخ  رد  یسک  رگا 

ياهب دشورفب و  ار  هناخ  دناوتیم  تسا ، فرصتم  ار  هناخ  نآلا  هک  یسک  نیا  ایآ  دنسانشیمن ، ار  نآ  کلام  دنشابیمن و  هناخ  نیا  کلام 
؟ دنک تفایرد  ار  نآ 

. تسین نآ  کلام  هک  دشورفب  ار  يزیچ  نمؤم  مرادیمن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دناوتیمن دوش ، ادـیپ  هناخ  يارب  یکلام  دـنکیمن  روصت  دـنادیمن و  ار  وا  ناشن  مان و  دسانـشیمن و  ار  هناخ  بحاص  هکنآ  اب  متفگ : نم 

؟ دشورفب ار  هناخ 
. تسین نآ  کلام  هک  دشورفب  ار  ياهناخ  نمؤم  مرادیمن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هناخ نیا  دیاب  یلو  مشورفیم  وت  هب  ار  دوخ  تنوکـس  قح  نم  دیوگب : دشورفب و  نارگید  هب  ار  دوخ  يانکـس  قح  دناوتیم  ایآ  متفگ : نم 
؟ تسا هدوب  نم  فرصت  رد  هک  نانچنآ  ینک ، فرصت  تناما  هیراع و  تروص  هب  ار 

دشورفب ». ار  دوخ  يانکس  قح  دناوتیم  طرش  نیا  اب  یلب ، داد : خساپ  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
هچنآ رد  رگم  تسین  یـشورف  دیرخ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدـمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 2 - ) 32653 - 1440

یتسه ». نآ  کلام 
دیرخ و قتع و  قالط ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  شیاین  زا  شردپ  زا  بیبش  نب  رمع  ( 3 - ) 32654 - 1441

یتسه ». نآ  کلام  هچنآ  رد  رگم  دوشیمن  عقاو  شورف 
: درک لاؤس  جع )  ) نامز ماما  زا  ياهمان  رد  يریمح  هللادبع  نب  دمحم  ( 4 - ) 32655 - 1442

رد وا  دـناهدرک و  هراجا  يو  زا  ار  هعرزم  نآ  يدادـعت  دراد . يدـیدج  ۀـعرزم  مکاح ، زا  ياهبورخم  ۀـعرزم  رانک  رد  ام  ناردارب  زا  یکی  »
لاح نیا  اب  یلو  درادن  یشزرا  نآ  ۀبورخم  هدش و  اهر  تشک  نودب  نونکات  شیپ  لاس  تسیب  زا  مکاح  ۀعرزم  دراد . مهس  بیـصن و  اجنآ 

ناشتالغ ۀمه  هب  دننکیم و  تیذا  ار  اهنآ  دـنزادرپیم ، فالتخا  هب  نآ  ةدودـحم  رـس  رب  ام  ردارب  ۀـعرزم  نانکراک  اب  تموکح  نارومأم 
. دننکیم يزاردتسد 

ۀعرزم  ینادابآ  ببس  اریز  دراد ؛ لابند  هب  ام  ردارب  يارب  يرایسب  عفانم  مکاح ، زا  هعرزم  نآ  دیرخ 
 821 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدـنک اجنآ  زا  مکاح  نارازگراک  عمط  نادـند  نآ ، رب  نوزفا  دـنک . تشک  شدوخ  ۀـعرزم  بآ  دازام  اـب  ار  نآ  دـناوتیم  ددرگیم و  يو 
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رد هعرزم  نیا  زا  تمـسق  نیا  دوشیم : هتفگ  اریز  دهدیمن ؛ ناشن  لیامت  دوخ  زا  مکاح  ۀعرزم  دـیرخ  يارب  ام  ردارب  لاح  نیا  اب  دوشیم .
. تسا هداتفا  مکاح  تسد  هب  هک  تسا  هدوب  فقو  هتشذگ 

دراد يدایز  عفانم  ام  ردارب  يارب  دشاب  زیاج  نآ  ندیرخ  هک  یتروص  رد  تسا ؟ زیاج  مکاح  ۀعرزم  ندیرخ  ایآ  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساسا  رب 
. هللا ءاش  نا  درک - دهاوخ  لمع  امش  روتسد  هب  دشابن  زیاج  نآ  دیرخ  رگا  و  دش . هراشا  نآ  هب  هک 

يو ». تیاضر  اب  ای  وا  روتسد  هب  ای  نآ  کلام  زا  رگم  تسین  زیاج  هعرزم  دیرخ  دومرف : موقرم  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32656 - 1443

ار شردپ  ۀکرت  زا  ياهناخ  زین  وا  دندرک . هذخاؤم  شردپ  یهدب  ربارب  رد  ار  شنادنزرف  زا  یکی  تشذـگرد و  مکاح  نارازگراک  زا  یکی  »
هناخ نیا  ایآ  [ ؟ تسا يزیچ  نانآ  رب  هناخ  نیا  رد  ایآ  دنتخورفن . دندوب ، رضاح  هکنیا  اب  رگید  ناثراو  داد و  مکاح  هب  ار  شلوپ  تخورف و 

؟] دوشیم جراخ  زین  نانآ  مهس  زا 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نانآ ۀـمه  رب  تسا ، هدـش  راکهدـب  ار  نآ  زین  هار  ناـمه  رد  هدروآ و  تسد  هب  تموکح  يارب  ندرکراـک  هار  زا  ار  هناـخ  نآ  درم  نآ  رگا 
لام نتفرگ  دننک و  مادقا  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  دنناوتیم  دناهتخورفن  ار  نآ  هک  ناثراو  زا  کی  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  دـهاوخ 

تسین ». زیاج  شرطاخ  تیاضر  نودب  ناملسم 
دیرخ ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک دنکیم  لقن  ریـصبیبا  زا  بوبحم  نبا  ( 6 - ) 32657 - 1444

؟ تسا زیاج  هدمآ ، تسد  هب  تقرس  تنایخ و  هار  زا  هک  یلام 
هکنآ رگم  تسین  زیاج  تقرـس  لام  نیع  دیرخ  یلو  دشاب . هدش  طولخم  يرگید  لام  اب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن ». یلاکشا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ناطلس  لاوما  زا 
ار یلام  دناوتیم  ناسنا  ایآ  : » مدیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  ۀعامس  ( 7 - ) 32658 - 1445
هب تقرس  ای  تنایخ  هار  زا  لام  هک  ینادیم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ يرادیرخ  تسا  هدمآ  تسد  هب  يدزد  ای  تنایخ  هار  زا  هک 

دنک ». يرادیرخ  رگمتس  یلاو  زا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  نآ  يرادیرخ  تسا ، هدمآ  تسد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  هللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 8 - ) 32659 - 1446

: دومرف
تسا ». هدرک  تنایخ  هک  تسا  يدرف  نامه  دننام  تسا ، هدمآ  تسد  هب  تنایخ  هار  زا  دنادیم  هک  دنک  يرادیرخ  ار  یلام  هک  یسک  »

هب تنایخ  تقرـس و  هار  زا  هک  ییالاک  شورف  دـیرخ و  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حاّرج  ( 9 - ) 32660 - 1447
تسین ». اور  تسا ، هدمآ  تسد 
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ملظ ای  تقرـس  ای  تنایخ  مینادیم  هک  يدرف  زا  الاک  دـیرخ  ایآ  : » هک دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 10 - ) 32661 - 1448

تـسد هب  تقرـس  ای  ملظ  ای  تنایخ  هار  زا  هدش  يرادیرخ  لام  دشابن  مولعم  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  دنکیم ،
، تسا هدروآ  تسد  هب  تقرس  ای  ملظ  ای  تنایخ  هار  زا  ار  الاک  نآ  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  درادن . یلاکـشا  وا  زا  الاک  دیرخ  تسا ، هدمآ 
هک هدرک  يرادیرخ  ار  یلام  اریز  دریذپیمن ؛ ار  وا  رذع  دنوادخ  دـنک ، يرادـیرخ  ار  یمارح  لام  هک  یـسک  تسین . زیاج  شورف  دـیرخ و 

تسا ». هدوبن  لالح  وا  يارب 
: مدیسرپ ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 32662 - 1449

؟ دنک یکیدزن  وا  اب  دناوتیم  درخیم ، ار  زینک  هک  یسک  ایآ  تسا . هتخورف  ار  نآ  هدوبر و  ار  يزینک  يدرم  »
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دـشابن مولعم  رگا  یلو  تسین ، زیاج  رادـیرخ  يارب  وا  اب  یکیدزن  تسا ، هدـش  هدوبر  زینک  نآ  هک  دـهد  ربخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درادن ». یلاکشا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شباحصا  زا  یضعب  زا  نارجن  یبا  نبا  ( 12 - ) 32663 - 1450
تسا ». کیرش  نآ  هانگ  گنن و  رد  دنک ، يرادیرخ  تسا  یتقرس  دنادیم  هک  ار  یلام  هک  یسک  »

دنک يرادیرخ  ماعط  یهورگ  زا  هک  یـسک  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 13 - ) 32664 - 1451
دش ». دهاوخ  هدیچ  وا  ندب  تشوگ  زا  يرادقم  تمایق  زور  رد  دنرادن ، تیاضر  نانآ  هک  یلاح  رد 

يارب يزیچ  ره  دیوگیم : ترضح  نآ  مدینش  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 14 - ) 32665 - 1452
یلاح رد  ياهدیرخ - ار  نآ  هک  یـسابل  دننام  نک - كرت  ار  نآ  تروص  نیا  رد  ینک . ادیپ  نآ  تمرح  هب  ملع  هکنآ  رگم  تسا  لالح  وت 

هتخورف هدز و  هعدـخ  ای  هتخورف  ار  دوخ  دـشاب و  دازآ  یهدیم  لامتحا  یلو  تسوت  رایتخا  رد  يدـبع  ای  دـشاب . یتقرـس  دراد  لاـمتحا  هک 
تروص نیمه  هب  ایـشا  ۀـمه  دـشاب . وت  یعاضر  رتخد  ای  ترهاوخ  یهدیم  لامتحا  تسوت و  راـیتخا  رد  ینز  اـی  تسا ، هدرک  رهق  اـی  هدـش 

ددرگ ». هماقا  نآ  رب  هنّیب  ای  دوش  راکشآ  وت  يارب  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دنتسه 
. تشذگ تیاور  نیا  بسانم  یثیداحا  ج 16 ،)  ) داهج باوبا  ( 86  ) باب ثیداحا  رد 

رب تلالد  هک  دش  رکذ  یتایاور  ج 22 )  ) رادرم شورف  دیرخ و  تمرح  ( 12  ) باب رمخ و  شورف  دـیرخ و  تمرح  ( 3  ) باب ثیداحا  رد  و 
. دنتشاد تسین ، ناسنا  کلم  هک  ییالاک  شورف  دیرخ و  زاوج  مدع 

زا ثیدح 47   ) مساق نب  دمحم  تیاور  رد  و  دـمآ . دـهاوخ  نومـضم  نیمه  هب  یتایاور  شخب ، نیمه  باب 3 و 4  ثیداـحا  رد  نینچمه  و 
هیلع ماما  هک  دمآ  دـهاوخ  راکوکین - ای  دـشاب  رجاف  هکنیا  زا  معا  نآ - بحاص  هب  تناما  ّدر  بوجو  باب  هعیدو ) باتک  باوبا  زا  باب 7 

. تسین نآ  کلام  هک  تسا  هتخورف  ار  یلام  ناسنا  اریز  دنکیم ؛ عنم  تناما  شورف  زا  مالسلا 
. دراد تلالد  بلطم  نیمه  رب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  تاوم ج 23 ، ءایحا  باوبا  زا  ( 1  ) باب تایاور  زا  یخرب  رد  و 

825 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنکن هماقا  شدیرخ  رب  يدهاش  هچنانچ  یتقرس  لام  رادیرخ  تیلوؤسم  باب 2 

: دومرف ماما  دش . تفای  یتقرس  لام  یصخش ، دزن  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارس  رمع  وبا  ( 1 - ) 32666 - 1453
.« تسا نآ  لوؤسم  درواین ، هاوگ  نآ  ةدنشورف  رب  رگا 

تسا حیحص  يو  کلم  رد  عیب  دشورفب ، ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  باب 3 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسحلا  نب  دمحم  ( 1 - ) 32667 - 1454
نآ دودح  هلماعم ، رب  نتفرگ  دهاش  نامز  رد  تخورف و  يرگید  هب  تسا ، تموکح  ةدشراذگاو  ياهنیمز  زا  هک  ار  دوخ  ۀعرزم  یصخش  »
؟ هن ای  تسا  حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  ریگب ! دهاش  نآ  رب  دندروآ ، وت  يارب  ار  نآ  دودح  یتقو  تفگ : رادیرخ  هب  ور  نیا  زا  تسنادیمن . ار 

! تسا دنوادخ  هژیو  ساپس  يرآ و  دومرف : موقرم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
شتنوکس لحم  زا  هلحرم  دنچ  نیمز  نآ  تسا . تموکح  يوس  زا  هدش  راذگاو  ياهنیمز  کلام  یـصخش  تشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 

جح يارب  تکرح  هب  میمـصت  يو  رگید ، يوس  زا  دنادیم . ار  هیرق  ةدودـحم  اهنت  و  تسا . هدـماین  شیارب  نیمز  نآ  ةدودـحم  تسا و  رود 
دودح هک  ار  ياهیرق  مامت  نم  هک  دیـشاب  دهاش  دیوگیم : ناهاوگ  هب  هلماعم  تقو  رد  ورنیا  زا  دـشورفب . ار  نیمز  نآ  دـهاوخیم  دراد و 
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اب تسا و  هیرق  نآ  زا  یشخب  کلام  ةدنشورف  هکنیا  اب  تسا  زیاج  هلماعم  نیا  ایآ  متخورف . صخـش  نیا  هب  تسا  رارق  نیا  زا  شاهناگراهچ 
؟ دنکیم رارقا  يرتشم  يارب  نآ  مامت  هب  لاح  نیا 

. تسا نآ  کلام  هک  دوش  يرادیرخ  يزیچ  هدنشورف  زا  تسا  مزال  تسین و  زیاج  کلم  ریغ  نتخورف  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هک یتروص  رد  دـهد - تداهـش  نآ  ياهشخب  رب  هک  تسا  زیاج  تسا ، هدـش  هتفرگ  دـهاش  هیرق  ۀـمه  رب  هک  یهاوگ  يارب  اـیآ  تشون : و 

؟ دسانشب هیرق  نآ  لداع  دارفا  زا  یهورگ  ۀلیسو  هب  ار  نآ  دودح 
. هللا ءاش  نا  دنهدیم - تداهش  تسا ، هدش  هتخانش  هدیمهف و  هک  يزیچ  رب  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يالاک مامت  شدودح و  مامت  اب  دراد ، رارق  لحم  نالف  رد  هک  ياهناخ  ۀمه  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  تشون : و 
؟ تسا يزیچ  هچ  تسا ) يرتشم  هب  قلعتم  هک  هناخ  نورد  يالاک  ایآ  . ) تسا ینالف  هب  قلعتم  نآ  نورد 

. هللا ءاش  نا  دراد - هطاحا  نآ  هب  رادیرخ  هچنآ  ره  تسوا  يارب  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 827 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنّیب هک  یلاح  رد  تسا  ینالف  هب  قلعتم  نآ  نورد  يالاک  ۀمه  شاهدودحم و  یمامت  اب  لحم  نالف  ۀناخ  ۀـمه  هک  دـنهدیم  یهاوگ  رفن  ود 
. تسا هناخ  نورد  ییالاک  هچ  دنادیمن 

تسا ». زیاج  دوش ، لماش  ار  نآ  ۀمه  دیرخ  هک  یتروص  رد  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  رافص  نسحلا  نب  دمحم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 

یلو تسا  یتموکح  ةدشراذگاو  ياهنیمز  زا  نآ  تسا و  هتخورف  سک  نالف  هب  ار  دوخ  ۀـعرزم  هک  دریگیم  هاوگ  ار  يرگید  یـصخش ، »
. هدب تداهـش  نآ  هب  دنداد  ربخ  وت  هب  ار  نآ  هدودحم  تقو  ره  دیوگیم : وا  هب  دـنادیمن و  نتفرگ  دـهاش  نامز  رد  ار  نیمز  نآ  ةدودـحم 

؟ تسین زیاج  ای  تسا  زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ایآ 
. تسا دنوادخ  صوصخم  شیاتس  تسا و  زیاج  يرآ ؛ تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يارب ایآ  تساجک ، تسا  هتخورف  درم  نالف  هک  ینیمز  ةدودحم  هک  دنهد  تداهش  وا  يارب  هیرق  لها  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  تشون : و 
يارب ار  نآ  دودح  هتفرگ و  دهاش  نیمز  رب  ار  نانآ  هک  ینادهاش  نآ  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  نیمز  ةدودـحم  هب  تسا  زیاج  وا 

یهاوگ نیمز  دودح  هب  دنهدیم ، تداهـش  اهنآ  يارب  دسانـشیم و  ار  نیمز  نآ  هک  هورگ  نآ  نخـس  ساسا  رب  تسا ، هدرکن  نیعم  اهنآ 
. دیهد یهاوگ  نآ  هب  دیدش  هاگآ  نیمز  ةدودحم  هب  یتقو  تسا  هتفگ  اهنآ  هب  هدنشورف  هک  یلاح  رد  دنهد ؟ تداهش  تسین  زیاج  ای  دنهد 

هللا ». ءاش  نا  شاهتفگ - ساسا  رب  زیچ و  نآ  بحاص  هیلع  رگم  دهدن  تداهش  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 829 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مکاح يراذگاو  ياهنیمز  کلام  هک  یصخش  : » دنکیم تیاور  هیاهنلا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیـش  موحرم  ( 2 - ) 32668 - 1455
زیاج راک  نیا  ایآ  هک : تشون  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  تسا ، هتخورف  ار  هیرق  نآ  ۀمه  هک  دوب  هتفرگ  دـهاش  دوب و  ياهیرق  رد 

؟ هن ای  تسا 
تسوا ». کلم  هک  دوش  هدیرخ  هدنشورف  زا  ییالاک  تسا  مزال  تسین و  زیاج  کلم  ریغ  نتخورف  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  باب 1 ، ثیداحا  رد 

کلام ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  باب 4 

هیلع قداص  ماما  دندش . دراو  هفوک  نایعیش  زا  رفن  ود  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  : » دیوگیم قیزر  ( 1 - ) 32669 - 1456
؟ یسانشیم ار  اهنیا  ایآ  دومرف : نم  هب  مالسلا 
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! دنتسه امش  نارادتسود  زا  اهنآ  يرآ ! متفگ :
. داد رارق  قارع  رد  ارم  ناتسود  ناگرزب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

بلط ربارب  رد  وا  مدوب و  راکهدب  یلام  فرایـص  رامع  ینب  زا  یـصخش  هب  هفوک  رد  نم  مدرگ ! تیادـف  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ 
نآ هن  و  نک . هراپ  ارم  ۀتشون  متفگ : وا  هب  متشاد ، يو  هب  هک  يدامتعا  زا  نم  تفرگ و  نم  زا  ار  لام  هکنیا  ات  تشاد . دهاش  هتـشون و  دوخ 
نم دیـسر  ندرک  هراـپ  رد  وا  یلو  مدومن . تساوـخرد  يو  زا  دوـخ  یهدـب  تخادرپ  رب  ینبم  يرگید  ۀتـشون  هن  متفرگ و  يو  زا  ار  هتـشون 

یهاوگ نآ  هب  یـضاق  دزن  زین  لداع  ناهاوگ  دـندرک و  تیاکـش  نم  زا  هتـشون  ساسا  رب  يو  نادـنزرف  هاگنآ  دُرم . اـت  درک  يراـگنالهس 
هب ار  شلوپ  تخورف و  ارم  نیمز  زین  هفوک  یـضاق  مدـش . يراوتم  دوب ، دایز  نآ  غلبم  نوچ  درک و  هذـخاؤم  لاـم  نآ  هب  ارم  یـضاق  دـنداد .

. دومن تخادرپ  نانآ 
هتفرگ نم  زا  ار  دوخ  بلط  ناشردپ  هک  دندرک  فارتعا  تیم  ناثراو  نآ  زا  سپ  دیرخ . ارم  نیمز  یـضاق  زا  تسا ، نایعیـش  زا  هک  درم  نیا 

نم تفگ : درم  نیا  یلو  دنهد ؛ لیوحت  يو  هب  ار  شلوپ  نیعم  نامز  رد  نانآ  دنادرگزاب و  نم  هب  ارم  ۀعرزم  ات  دنتـساوخ  درم  نیا  زا  دوب و 
! مسرپب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  مراد  تسود 

؟ منک هچ  مدرگ ! تیادف  تفگ : درک و  نخس  هب  زاغآ  رگید  صخش  ماگنه  نیا  رد 
! رادرب نآ  زا  تسد  نادرگزاب و  شبحاص  هب  ار  هعرزم  نک و  تساوخرد  تیم  ناثراو  زا  ار  دوخ  لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 831 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دنک تساوخرد  نم  زا  يرگید  زیچ  دناوتیم  وا  ایآ  مهد ، لیوحت  يو  هب  ار  هعرزم  هک  یتروص  رد  تفگ : درم  نآ 

دیاب وت  دریگب و  وتزا  هدوب ، اجنآ  رد  وت  دیرخ  ماگنه  هچنآ  شدوخ و  تشک  تالوصحم  مامت  دراد  قح  وا  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
وت هب  نآ  تشادرب  ماگنه  ات  ای  دوش  تخادرپ  وت  هب  نآ  تمیق  دـیاب  ای  هک  ياهدرک  تشک  دوخ  هچنآ  رگم  يزادرپب . يو  هب  ار  اـهنآ  ۀـمه 

. دشاب شدوخ  لام  تشک ، دزادرپب و  وت  هب  ار  نآ  تمیق  دهدن و  تلهم  وت  هب  دناوتیم  یلو  دهد  تلهم 
؟ دشاب هتخاس  نامتخاس  ای  هتشاک  تخرد  نیمز  رد  درم  نیا  رگا  مدرگ ! تیادف  تفگ : قیزر 

. درادیمرب دَنَکیم و  اج  زا  هدرک ، ثادحا  هچنآ  ای  دریگیم  ار  نآ  تمیق  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد دشاب . هدنک  ار  تخرد  ای  هدرک  بارخ  ار  نامتخاس  درم  نیا  تسا و  هدوب  یتخرد  ای  نامتخاس  نیمز  نآ  رد  رگا  مدرگ ! تیادـف  متفگ :

؟ دنکب دیاب  هچ  تروص  نیا 
هک ار  یتالغ  ۀمه  هک  یتقو  دزادرپیم ، نیمز  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  ای  دنادرگیمزاب  تسخن  تروص  هب  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تخادرپ ار  شتمیق  ای  دنادرگزاب  تسخن  تلاح  هب  ار  يرییغت  ره  تخرد و  نامتخاس و  دـنادرگزاب و  شبحاص  هب  دومن ، تشادرب  نیمز  زا 
نامتخاس ای  تخرد  تمیق  دننامه  دزادرپب ؛ وا  هب  هدرک  هنیزه  نیمز  حالـصا  يارب  هک  ار  یلاوما  مامت  تسا  بجاو  نیمز  بحاص  رب  دومن ،

دوشیم ». تخادرپ  يو  هب  همه  نآ  زا  تافآ  عفد  هعرزم و  حالصا  ياههنیزه  و 
ار هلماعم  شردـپ  تخورف و  ار  شردـپ  زا  يزینک  هچب  رتخد  یـصخش  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32670 - 1457

.« دنادرگزاب ار  یتفایرد  لوپ  هدنشورف  دوش و  لیوحت  شبحاص  هب  كزینک  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفریذپن .

ّیلو طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 5 

: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگیم بائر  نبا  ( 1 - ) 32671 - 1458
ةرابرد ناترظن  تشاذگ . ياج  رب  مالغ  زینک و  يدادعت  ریغـص و  ناکدوک  دوخ  زا  تشذگرد و  تیـصو  نودـب  نم  نادـنواشیوخ  زا  یکی 

؟ تسیچ اهنآ  شورف  نازینک و  نآ  زا  ندش  دنزرف  بحاص  نانآ و  ياهزینک  ندیرخ 
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 833 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دشورفیم ناشيارب  نانآ  تحلصم  تیاعر  اب  دنک ، یگدیسر  ناشراک  هب  هک  دنراد  یتسرپرس  يو  نادنزرف  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دیدرگ دهاوخ  دنمهرهب  شاداپ  باوث و  زا  و 
؟ تسیچ نآ  زا  ندش  دنزرف  بحاص  نانآ و  زا  زینک  دیرخ  ةرابرد  ناترظن  متفگ :

تسرپرس تالماعم  دنرادن  قح  نانآ  دشورفب ، ناشيارب  دریگیم ، رظن  رد  ار  نانآ  تحلـصم  هک  یتسرپرـس  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنیامن ». خسف  ار  شیوخ  هاوخریخ 

تلالد ثحب  نیا  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یبلاـطم  جاودزا ، ياـهباب  زا  باب 51  تیـصو و  ياـهباب  زا  باب 75  هدـنیآ و  باب  ثیداـحا  رد 
. دنکیم

میتی رب  یّلو  یصو و  مدع  تروص  رد  لداع  نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 6 

: متفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم يرعشا  دعس  نب  لیعامسا  ( 1 - ) 32672 - 1459
؟ تخورف ار  نانآ  ياهزینک  ناوتیم  ایآ  دراذگیم . ياج  رب  ینازینک  لاسدرخ و  نارسپ  نارتخد و  دوخ  زا  دریمیم و  تیصو  نودب  يدرم 

! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اب دراذـگیم . ياـج  رب  دوـخ  زا  یکچوـک  گرزب و  نادـنزرف  دریمیم و  تیـصو  نودـب  یـصخش  رفـسمه  ترفاـسم ، رد  مدرک : لاؤـس  و 
هک تسا  يرهـش  رد  رگا  و  دهد ؟ لیوحت  یـضاق  هب  ای  شگرزب  نادنزرف  هب  ار  شـسانجا  تاناویح و  دناوتیم  ایآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  شلاوما 

هاگآان نآ  مکح  زا  ای   ) دریگن دهاش  نآ  رب  دـهد و  لیوحت  شگرزب  نادـنزرف  هب  ار  شلاوما  رگا  و  دـنک ؟ دـیاب  هچ  درادـن ، دوجو  یـضاق 
؟ دنکب دیاب  هچ  دشاب ، هتشادن  لام  ندنادرگزاب  رب  تردق  وا  دنروخب و  ار  لام  نانآ  و  دشاب )

مکاح روتسد  هب  هکنآ  رگم  تسین  لاوما  لیوحت  زا  ياهراچ  لاوما ، تساوخرد  لاسدرخ و  نادنزرف  غولب  زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشاب

. دراذگیم ياج  رب  دوخ  زا  یگرزب  کچوک و  ناثراو  دریمیم و  تیصو  نودب  یصخش  مدرک : لاؤس  و 
نودب نانآ و  تیاضراب  یضاق  کی  رگا  تسا ؟ زیاج  دشاب ، اهنآ  شورف  رادهدهع  یضاق  هکنآ  نودب  ناشسانجا  ناگدرب و  ندیرخ  ایآ 

؟ تسا زیاج  يو  زا  ندیرخ  ایآ  ددرگ ، نآ  رادهدهع  هفیلخ  بصن 
 835 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنشاب شورف  هب  یضار  ناثراو  هک  یتروص  رد  درادن ؛ یلاکشا  دنـشاب ، وا  اب  شورف  رد  شگرزب  نادنزرف  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دیامن ». راک  نیا  هب  مادقا  یلداع  صخش  و 

: دیوگیم لیعامسا  نب  دمحم  ( 2 - ) 32673 - 1460
یـضاق دزن  ار  وا  يارجام  تشاذگ . ياجرب  ینازینک  سانجا و  لاسدرخ و  نادنزرف  دوخ  زا  تشذگرد و  تیـصو  نودـب  نایعیـش  زا  یکی  »

. دیدرگ شلاوما  تسرپرس  ملاس  نب  دیمحلادبع  دندرک و  حرطم  هفوک 
دوب و هدرکن  تیصو  يو  هب  تیم  هک  ارچ  دش ؛ تسـس  اهنآ  شورف  ةرابرد  شاهدارا  دش ، نازینک  تبون  یتقو  یلو  تخورف  ار  سانجا  يو 
هب متشاذگ و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  ار  ارجام  نیا  نم  دوب . حرطم  سومان  ۀلأسم  درکیم و  مادقا  راک  نیا  هب  یضاق  روتـسد  هب  وا 

: متفگ يو 
، دنکیم شلاوما  تسرپرس  ار  نایعیش  زا  یکی  یضاق  دراذگیم . ياج  رب  زینک  يدادعت  دوخ  زا  دریمیم و  تیصو  نودب  نایعیـش  زا  یکی 

؟ دییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  دوشیم . تسس  شاهدارا  یسومان  ۀلأسم  لیلد  هب  نازینک  شورف  رد  يو  یلو  دشورفب  ار  اهنآ  ات 
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درادن ». لاکشا  دشاب ، دیمحلادبع  وت و  دننام  تسرپرس  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تیصو ، ياهباب  زا  باب 75  ثیداحا  رد 

لاملا تیب  ياهنیمز  زا  ریغ  هب  اهنآ  شورف  اههاگارچ و  راصح  زاوج  باب 7 

: متفگ مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگیم دیز  نب  سیردا  ( 1 - ) 32674 - 1461
هاگارچ نآ  هب  زاین  تسا ، رتش  دنفـسوگ و  ياراد  هک  ام  زا  یکی  تسا . یهاگارچ  نآ  ةدودـحم  رد  هک  میراد  ياهعرزم  ام  مدرگ ، تناـبرق 

؟ دنک يریگولج  هاگارچ  نآ  زا  نارگید  يرادربهرهب  زا  دوخ  ةدافتسا  يارب  دناوتیم  ایآ  دراد .
 837 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دریگ راک  هب  دوخ  زاین  رد  درادزاب و  نآ  زا  ار  نارگید  دناوتیم  تسوا ، کلم  نیمز  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشورفیم ار  اههاگارچ  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  و 

درادن ». لاکشا  تسوا ، کلم  نیمز  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا هک  درک  مکح  نادرگنابایب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 2 - ) 32675 - 1462

دنشورفن ». ار  هاگارچ  دازام  دننکن و  يریگولج  بآ  دازام 
: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  نایعیش  یخرب  زا  سنوی  ( 3 - ) 32676 - 1463

. دوشیم شورف  دیرخ و  هک  تسا  هدش  عقاو  « 1  » یهوک نآ  رد  هک  دراد  ياهعرزم  یناملسم  صخش  »
نارگید هب  هک  هنوگنامه  دشورفب  وا  هب  ار  هوک  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دـیآیم . وا  دزن  دراد ، هوک  هب  زاین  هک  شرادـماد  ناملـسم  ردارب 

؟ دراد یمکح  هچ  دریگیم  دروم  نیا  رد  هچنآ  رادهعرزم و  درادزاب ؟ وا  زا  تساوخ ، يو  زا  ًاناجم  رگا  دشورفیم و 
ریغ هب  نآ  شورف  اـهنت  تسین و  وا  هب  قـلعتم  هوـک  نوـچ  تسین ؛ زیاـج  شناملـسم  ردارب  هـب  شهوـک  نـتخورف  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

تسا ». زیاج  ناناملسم 
شتآ هاگارچ و  بآ و  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 32677 - 1464

درک ». یهن 
يریگولج دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 5 - ) 32678 - 1465

عرو و نید ، ةدـننکلماک  تسا و  تدابع  يرترب  زا  رتهب  شناد ، يرترب  و  شناد . شتآ و  هاگارچ ، کمن ، بآ ، تسین : زیاـج  زیچ  جـنپ  زا 
تسا ». هانگ  زا  زیهرپ 

. تسا بسانم  ثحب  نیا  اب  هک  رگنب  ار  هدنیآ  باب  ثیداحا 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تاوملا ، ءایحا  باتک  زا  باب 5  ثیداحا  رد  و 

______________________________

يانعم هب  هک  تسا  هدـمآ  ّلج »  » نآ ياج  هب  اههخـسن  یخرب  رد  تسا و  هوک  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  لـبج »  » ةژاو ثیدـح  نتم  رد  (. 1)
! تسا تسرد  لج »  » ًانیقی تسا . لوصحم  تشادرب  زا  سپ  نیمز  رد  هدنامیقابياهفلع 

839 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  باب 8 
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: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جرعا  دیعس  ( 1 - ) 32679 - 1466
؟ دشورفب ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دوشیم ، زاینیب  شیوخ  بآ  مهس  زا  نانآ  زا  یکی  دنتسه . کیرش  مه  اب  تانق  کی  بآ  رد  یهورگ 

دشورفب ». مدنگ  ۀنامیپ  ربارب  رد  دهاوخب  رگا  دشورفب و  لوپ ]  ] مهرد ربارب  رد  دهاوخب  رگا  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دشورفب ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دراد ، یتکارش  بآ  یصخش  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 32680 - 1467

دشورفب ». دهاوخب ، هچ  ره  ای  مدنگ ، ای  وج  ای  مهرد  ربارب  رد  ار  نآ  دناوتیم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یهورگ هک  درک  لاؤس  یتانق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  روضح  رد  یـصخش  : » دیوگیم یلهاک  هللادبع  ( 3 - ) 32681 - 1468

رد ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دوشیم ، زاینیب  شیوخ  بآ  مهـس  زا  نانآ  زا  یکی  دـنراد . نآ  زا  ینیعم  مهـس  کی  ره  دنتـسه و  کیرـش  نآ  رد 
؟ دشورفب وج  ای  مدنگ  ربارب 

درادن ». یلاکشا  چیه  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دشورفب . دهاوخیم ، هچ  ره  ربارب  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درادن »! لاکشا  بآ ، نتخورف  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 32682 - 1469

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

839 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
دنتسه و کیرش  مه  اب  بآ  تانق  کی  رد  یهورگ  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 32683 - 1470

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشورفیم ، مدنگ  ای  مهرد  ربارب  رد  ار  شیوخ  مهس  نانآ  زا  یکی  دنراد . ینیعم  بآ  مهس  کی  ره 
درادن »! لاکشا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دنکیم شرازگ  يدولج  زا  فنخموبا  ( 6 - ) 32684 - 1471
ماما هب  ندناسر  بیسآ  دصق  هک  یناسک  ربارب  رد  یصخش  دوب و  باوخ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ماگنه  »
رانید رازه  داتفه  زا  شیب  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درکیم . عافد  يو  زا  دنتـشاد ، ار  مالـسلا  هیلع  داـجس 

. دوب راکهدب 
؛ تفرگ راک  هب  يو  یهدب  تخادرپ  رد  ار  دوخ  تمه  شالت و  مامت  ردپ ، تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

 841 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هیلع ماما  باوخ  هب  یـصخش  هکنیا  اـت  درکیم . يراددوخ  ندـیباوخ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  اـهزور  اـهبش و  رتشیب  رد  هک  يروط  هب 

رادیب زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تخادرپ  سِنَْجب  لام  اب  ار  نآ  دـنوادخ  شابن ؛ تردـپ  یهدـب  تحاران  تفگ : يو  هب  دـمآ و  مالـسلا 
زا دید ، ار  باوخ  نامه  یتقو  زین  مود  بش  مسانشیمن ! سِنَْجب  مان  هب  یلام  مردپ  لاوما  نایم  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  ندش 

. درک لاؤس  نآ  ةرابرد  شاهداوناخ 
مالـسلا هیلع  ماما  تخاس . يراج  بشخوذ  رد  ياهمـشچ  هک  تشاد  سِنَْجب  مان  هب  یمور  ياهدرب  تردـپ  تفگ : شنادـناخ  ناـنز  زا  یکی 

مالسلا هیلع  داجـس  ماما  هب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  هک  تشذگن  زور  دنچ  زا  شیب  ارجام  نیا  زا  تفای . ار  نآ  ات  تفرگ  ار  اجنآ  غارس 
هب لیام  هاگ  ره  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  سِنَْجب  هب  فورعم  بشخوذ  رد  تردـپ  زا  ياهمـشچ  ةراـبرد  نم  دزن  تفگ : داتـسرف و  ماـیپ 

! مرخیم وت  زا  ار  نآ  یشاب ، نآ  شورف 
ماما یهدب  غلبم  و  مشورفیم . وت  هب  مردـپ  یهدـب  ربارب  رد  هنیکـس - يارب  هبنـش  بش  يرایبآ  يانثتـسا  هب  ار - نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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تفریذپ ». زین  دیلو  درک ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا ) زا   ) نابا ( 7 - ) 32685 - 1472

بآ یلودج ، ۀلیسو  هب  هک  تسا  نیا  اعبرا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . یهن  اعبرا  فاطن و  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »
هدب ». هیراع  تاهیاسمه  هب  هکلب  شورفن  ار  نآ  دومرف : سپ  يوش . زاینیب  نآ  زا  سپس  ییامن . يرایبآ  ار  دوخ  نیمز  ینک و  لمح  ار  رهن 

هب هکلب  شورفن  ار  نآ  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپ  دوش . زاینیب  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ياهمـشچ  هک  تسا  نیا  فاطن 
هدب ». هیراع  تاهیاسمه  ای  تردارب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 8 - ) 32686 - 1473
درادیمزاب ». تمایق  رد  يو  زا  ار  ششخب  دنوادخ  دشورفب ، ار  بآ  دازام  سک  ره  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 32687 - 1474
هک یـسک  تسا : یکاندرد  باذع  ناشيارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار  نانآ  دنکیمن و  هاگن  ینابرهم ] اب   ] هورگ هس  هب  دـنوادخ  تمایق  زور  »
افو شتعیب  هب  دیـشخبن  يو  هب  يزیچ  رگا  دـنکیم و  اـفو  شتعیب  هب  دـشخبب ، وا  هب  ار  اـیند  زا  يزیچ  رگا  هاـگنآ  دـنک ، تعیب  ییاوـشیپ  اـب 
هک دنک  دای  دنگوس  غورد  هب  رصع  زا  سپ  هک  یسک  درادیمزاب و  نآ  زا  ار  نارذگهر  دراد و  بآ  مدرم  ریسم  رد  هک  یـسک  و  دنکیمن .

ار نآ  يو  نخـس  دامتعا  هب  دـنک و  قیدـصت  ار  وا  يرگید  و  تسا ] هدـیرخ  غلبم  نالف  ار  شیـالاک  اـی   ] دـناهدیرخ غلبم  نـالف  ار  شیـالاک 
درخب ».

843 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشاب عیاب  یصاصتخا  کلم  هکنیا  رگم  نآ ، شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  باب 9 

: تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  قابقب  سابعلاوبا  ( 1 - ) 32688 - 1475
؟ دنزن نایز  نآ  هب  هک  يروط  هب  تفرگ  ار  نآ  زا  یشخب  ناوتیم  ایآ  تسا . عیسو  هداج  »

هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرمحا  یلع  نب  نسح  ( 2 - ) 32689 - 1476

؟ منک لخاد  ماهناخ  رد  ار  نآ  مناوتیم  ایآ  دشاب ! یسک  هب  قلعتم  منادیمن  هک  تسا  ینادیم  راوید - ود  نایم  نم - ۀناخ  رانک  رد  »
ات تمسق  نآ  هک  دوشیم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دریگب ، قحانهب  نیمز  بجو  کی  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». هتخیوآ  شندرگ  هب  هناگتفه  ياهنیمز 
هک مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ملـسم  نب  دـمحم  ( 3 - ) 32690 - 1477

. تسا نآ  رد  هار  زا  یشخب  هک  هدیرخ  ياهناخ 
درادن »! لاکشا  هدیرخ ، هک  تسا  ياهناخ  رد  لخاد  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا نآ  رد  هداج  زا  یشخب  هک  ماهدیرخ  ياهناخ  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هیما  یبا  نبا  هللادبع  ( 4 - ) 32691 - 1478
درادن ». لاکشا  تسه ، دناهدرک  صخشم  شیارب  هچنآ  رد  لخاد  تمسق  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: متفگ قداص  ماما  هب  : » دیوگیم مزاح  نب  روصنم  ( 5 - ) 32692 - 1479
مهس یصخش  دنتـشاذگزاب . دمآ  تفر و  يارب  ار  ییاضف  طسو  رد  دندرک و  میـسقت  ار  نآ  دندوب ، کیرـش  ياهناخ  رد  مه  اب  هک  رفن  دنچ 

. تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دیرخ . ار  نانآ  زا  یکی 
کیرـش هاگ  ره  دنک و  دمآ  تفر و  ماب  يور  زا  ای  دنک  زاب  هار  فرط  هب  رگید  ِرد  ددنبب و  ار  دوخ  ِرد  یلو  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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نانآ دنیـشنب ، هتخورف  هک  ياهتـسب  ِرد  تشپ  دـیایب و  رگا  دنرتراوازـس و  نآ  هب  نانآ  دـشورفب ، ار  دوخ  دـمآ  تفر و  لـحم  دـهاوخب  ناـنآ 
دنرادزاب ». راک  نیا  زا  ار  وا  دنناوتیمن 

 845 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یهار هک  یکرتشم - ۀـناخ  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 32693 - 1480

. دوشیم هداد  نآ  زا  روبع  قح  نارگید  هب  دریگیم و  رارق  نانآ  زا  یکی  قح  رد  هار  نآ  دوشیم و  میسقت  دراد -
، تسا يرگید  نیمز  ای  هناخ  رد  هک  ار  شیوخ  رذـگ  هار  اهنت  ناسنا  تسین  ياهلأـسم  درادـن و  لاکـشا  راـک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

.« درخب اهتمسق ، ریاس  نودب 

ندعم يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  باب 10 

لاؤس ندعم  كاخ  اب  طولخم  يالط  ندـیرخ  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگیم قّدـصم  ( 1 - ) 32694 - 1481
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .

عیب دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  باب 11 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
دیهد و كاشوپ  كاروخ و  نآ  زا  نانآ  هب  دیهدن و  نازغمکبس  هب  هدومن - راوتسا  نآ  ساسا  رب  ار  ناتیگدنز  دنوادخ  هک  ار - ناتلاوما 
، دـناهتفای دـشر  هک  دـیدرک  ساسحا  رگا  سپ  دندیـسر ، جاودزا  ۀـلحرم  هب  یتقو  ات  دـییامزایب ، ار  نامیتی  دـییوگ . نخـس  یکین  هب  اهنآ  اب 

«. 1  » دیهد لیوحت  ناشیا  هب  ار  ناشلاوما 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 32695 - 1482

ای هیفـس  يو  دیدرگن ، هدهاشم  وا  زا  يرکف  دشر  یلو  دش  ملتحم  رگا  تسا و  يدـنمورین  نآ  دریذـپیم و  نایاپ  مالتحا  اب  كدوک  یمیتی  »
دراد ». هگن  ار  وا  لاوما  دیاب  شتسرپرس  تسا و  فیعض 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32696 - 1483
لیوـحت وا  هب  ار  شلاوـما  شتـسرپرس  دـیدرگ ، هدـهاشم  يو  رد  يرکف  دـشر  دـش و  ملتحم  تخوـمآ و  ار  نآرق  میتـی  كدوـک  هاـگ  ره  »

.« دنکیم نیمأت  ار  وا  هدیدنسپ  روط  هب  دهدیمن و  لیوحت  يو  هب  ار  شلاوما  تشادن ، يدامتعا  لباق  لقع  یلو  دش  ملتحم  رگا  و  دهدیم .
______________________________

.5 - 6 ءاسن 4 / (. 1)
 847 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شدج  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 3 - ) 32697 - 1484
؟ تسا هنوگچ  دوش ، ارجا  ّدح  وا  ةرابرد  دیاب  هک  یتسم  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  »

صیخشت رگیدکی  زا  ار  نیمز  نامسآ و  دسانشیمن ، نارگید  سابل  زا  ار  شسابل  هک  تسا  تسم  یسک  ام  رظن  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیمن توافت  وا  يارب  رسمه  رهاوخ و  دهدیمن و 

تسین ». حیحص  شندرک  دازآ  قالط و  شورف ، دیرخ و  یسک  نینچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دنوادخ نخس  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ( 4 - ) 32698 - 1485
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هیفس و شدنزرف  رسمه و  هک  دنادب  یصخش  هاگ  ره  دنتسه . نادنزرف  نانز و  نازغمکبـس  : » دومرف دیهدن ، نازغمکبـس  هب  ار  ناتلاوما  و 
تسا ». هدرک  راوتسا  نآ  رب  ار  وا  یگدنز  دنوادخ  هک  دنادرگ  طلسم  دوخ  لام  رب  ار  نانآ  زا  یکی  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، هدننکهابت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هناوید  ةرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  : » دیوگیم يرفعج  مشاهوبا  ( 5 - ) 32699 - 1486
تسا ». نایاپراهچ  دننامه  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  ناگدنرد  مکح  رد  تسا ، ناسر  رازآ  رگا 

دباییم و نایاپ  شایمیتی  دوش ، شزیمآ  وا  اب  دنک و  جاودزا  هک  ياهلاس  هن  رتخد  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  هزمح  ثیدح  رد 
ات دوشیمن  جراخ  یمیتی  زا  تسین و  حیحص  رسپ  شورف  دیرخ و  یلو  تسا . حیحـص  شـشورف  دیرخ و  ددرگیم و  لیوحت  وا  هب  شلاوما 

دسرب ». یگلاس  هدزناپ  هب 
. تسا حیحص  شیاهراک  غولب ، زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  باب  نآ  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  و  « 1»

يراـک هدـهع  زا  یبوـخ  هب  هک  یغلاـبان  رـسپ  دـمآرد  بسک و  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک تشذـگ  ینوکـس  ثیدـح  رد 
«2 .« » دنکیم تقرس  درواین ، تسد  هب  ار  نآ  رگا  هک  ارچ  درک ؛ یهن  دیآیمنرب ،

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تیصو ، ياهباب  زا  باب 64 و 73  رجح و  باتک  زا  باب 1  ثیداحا  رد  و 
. رگنب زین  ار  قالط  ياهباب  زا  باب 20  ثیداحا  و 

______________________________

ثیدح 2. تادابع ، تامدقم  ياهباب  زا  باب 12  (. 1)
(. 32476  ) ثیدح 1 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 57   454 / 22 (. 2)

849 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شرامش هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  باب 12 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » میتسه يو  رادهگن  ام  میریگب و  هنامیپ  ات  زاس  هناور  ام  هارمه  ار  نامردارب 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 32700 - 1487
یکاروخ داوم  دنـسپان  تـالماعم  زا  نآ  تسین و  زیاـج  فازگ  روط  هب  نآ  ۀـلماعم  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  ياهناـمیپ  هک  یکاروـخ  داوـم  نآ  »

تسا ».
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 32701 - 1488

تسین ». زیاج  فازگ  روط  هب  شاهلماعم  هتفرگ ، رارق  ياهنامیپ  نآ  رد  هک  یکاروخ  داوم  نآ  »
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  یبلح  ( 3 - ) 32702 - 1489

ار نآ  تسا . هزادنا  نامه  هب  رگید  ۀگنل  دیوگیم : هدنشورف  درخیم . ندرک  هنامیپ  اب  ار  یکاروخ  داوم  زا  يرتش  راب  هگنل  کی  یـصخش  »
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  رخب . نم  زا  ندرک  هنامیپ  نودب 

. ندرک هنامیپ  اب  رگم  تسین  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
داوم دنـسپان  تالماعم  زا  نیا  تسین . زیاج  فازگ  روط  هب  نآ  ۀـلماعم  تسا ، هدـش  نیعم  نآ  رب  ياهناـمیپ  هک  یکاروخ  داوم  نآ  دومرف : و 

تسا ». یکاروخ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 32703 - 1490

ندرک نزو  ای  هنامیپ  نودب  سپ  تسا ، یندرکنزو  ياهنامیپ و  سانجا  زا  رگا  دـشورفب ، ار  نآ  دـهاوخب  درخب و  یکاروخ  داوم  سک  ره  »
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. دشورفب ندرک ، نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  تسا  زیاج  دشورفب ، دیرخ  تمیق  هب  ار  نآ  رگا  یلو  دشورفن .
نآ دیوگب  هدنشورف  درخب و  یکاروخ  داوم  یصخش  رگا  و  درادن . لاکـشا  نآ  لوپ  تخادرپ  لیوحت و  زا  شیپ  رگید  ياهالاک  نتخورف  و 

درادن ». لاکشا  دریگب ، هنامیپ  نامه  هب  دریذپب و  ار  وا  نخس  يرتشم  تسا و  هدرک  هنامیپ  ار 
______________________________

.63 فسوی 12 / (. 1)
 851 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مولعم ۀـنامیپ  نزو و  اب  ار  ییالاک  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 5 - ) 32704 - 1491
. دجنسیم نآ  اب  ار  رگید  ياهزیچ  دهدیم و  رارق  رایعم  ار  نآ  درخیم و 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار دوخ  مهس  کی  ره  رفن  ود  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 32705 - 1492

. دننکیم هلماعم  يرگید  مهس  اب  ياهناخ  زا 
هلماعم دننادن ، نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  رگا  یلو  تسا . زیاج  دنـشورفیم ، دنرخیم و  يزیچ  هچ  هک  دننادب  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». لطاب 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  باب 14 و 15 و 52 ، هدنیآ و  باب  ود  ثیداحا  رد 

 ... دنک دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  باب 13 

. میرخیم یکاروخ  داوم  يرادقم  : » متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم نارمح  نب  دمحم  ( 1 - ) 32706 - 1493
. مینکیم هلماعم  نامه  ساسا  رب  میریذپیم و  ار  يو  نخس  ام  تسا و  هدرک  هنامیپ  ار  نآ  دیوگیم  هدنشورف 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مشورفب ندرک  هنامیپ  نودب  ماهدیرخ ، ار  نآ  هک  هنوگنامه  مناوتیم  ایآ  متفگ : هاگنآ 

شورفن »! ار  نآ  ندرک  هنامیپ  نودب  وت  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نایز ادـتبا  نآ  نتخورف  رد  مرخیم و  مدـنگ  يرادـقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم دراـطعوبا  ( 2 - ) 32707 - 1494

. دهد فیفخت  نم  هب  رادقم  نالف  ّرک ، ره  رد  هک  منکیم  تساوخرد  هدنشورف  زا  ور  نیا  زا  مربیم . دوس  نایاپ  رد  منکیم و 
. دهد فیفخت  وت  هب  عومجم  رد  هاوخب  وا  زا  هکلب  تسین ! يریخ  راک  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ داد فیفخت  نم  هب  ماهدرک  نایز  هچنآ  زا  شیب  رگا  متفگ :
. درادن لاکشا  دومرف : ماما 

. شورفب نم  هب  دوخ  ۀنامیپ  ساسا  رب  دیوگیم  يرتشم  منکیم و  ادج  ار  نآ  ّرک  ود  ای  کی  متفگ :
درادن ». لاکشا  دشاب ، هتشاد  نانیمطا  وت  هب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 853 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناوتیم ار  ینزو  یندومیپ و  یکاروخ  داوم  دـیرخ  اـیآ  هک : مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگیم هعامـس  ( 3 - ) 32708 - 1495

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیرخ ؟ ندرک  نزو  ندومیپ و  نودب 
یتروص رد  درادن . لاکـشا  ینک ، يرادیرخ  هحبارم  تروص  هب  ندرک  هنامیپ  نودب  ار  هدـش  هنامیپ  ِیکاروخ  داوم  يورب و  یـسک  دزن  رگا 

وت ۀنامیپ  هب  مهدیم و  دوس  وت  هب  رادقم  نالف  نم  ییوگب  يو  هب  هلماعم  ماگنه  دشاب و  هتفرگ  هنامیپ  اب  ار  نآ  هدنـشورف ]  ] لوا رادـیرخ  هک 
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درادن ». لاکشا  متسه ، یضار 
وا ۀنامیپ  ساسا  رب  هدنـشورف و  دییأت  اب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هللادبع  یبا  نبا  نامحرلادـبع  ( 4 - ) 32709 - 1496

. مرخیم یکاروخ  داوم 
شورفن »! ندومیپ  نودب  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  ریکب  نبا  ( 5 - ) 32710 - 1497
. دریگیم لیوحت  هنامیپ  نودب  ار  هیقب  دنکیم و  هنامیپ  ار  نآ  زا  يرادقم  چگ  دیرخ  رد  یصخش  »

دنک ». هنامیپ  ار  نآ  ۀمه  ای  دریگب  هدنشورف  نخس  ساسارب  ار  نآ  ۀمه  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نایم زا  مرخیم . نوتیز  نغور  کشم  دـص  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم ورمع  نب  کلملادـبع  ( 6 - ) 32711 - 1498

. مریگیم لیوحت  هزادنا  نامه  هب  ار  هیقب  منکیم و  هنامیپ  باختنا و  ار  ات  ود  یکی  اهنآ 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. مرخیم منکیم و  هنامیپ  ار  یکاروخ  داوم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم ورمع  نب  کلملادـبع  ( 7 - ) 32712 - 1499
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درخیم . نم  زا  هنامیپ  نامه  ساسا  رب  دوب ، نم  ندرک  هنامیپ  دهاش  هک  یسک  هاگنآ 

ساسا رب  تسا  هدرک  هنامیپ  ار  نآ  هدنـشورف  هک  ار  یکاروخ  داوم  یـصخش  رگا  و  : » تشذـگ نیـشیپ  باب  زا  مالـسالا  مئاـعد  ثیدـح  رد 
درادن ». لاکشا  درخب ، يو  نخس  هب  دامتعا 

«1»
______________________________

(. 32703  ) ثیدح 4 نآ ، طیارش  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  باب 12   524 / 22 (. 1)
 855 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب هاگنآ  مشورفیم . يرگید  هب  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  مدنگ  يرادقم  تفگ : ماما  هب  : » هک دـمآ  دـهاوخ  دـلاخ  ثیدـح  رد  و 
. دشاب نآ  ندرک  هنامیپ  دهاش  نم  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  ات  نک  هناور  ار  دوخ  لیکو  میوگیم : رادیرخ 

«1 .« » درادن لاکشا  دومرف : ماما 

وزارت هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  باب 14 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 2  » دیزادرپب تلادع  هب  ار  نزو  هنامیپ و 

«. 3  » دیراذگن مک  مدرم  سانجا  زا  دیزادرپب و  لماک  روط  هب  ار  نزو  هنامیپ و 
«. 4  » دینک نزو  تسرد  يوزارت  اب  دیزادرپب و  لماک  ار  هنامیپ  ندومیپ ، ماگنه 

نانآ هب  مدرم  يارب  ندرک  نزو  ندومیپ و  ماگنه  دـنریگیم و  لماک  ار  هناـمیپ  مدرم ، زا  لـیوحت  ماـگنه  هک  یناـسک  ناـشورفمک ! رب  ياو 
«5 « ؟ دش دنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  يارب  هک  دننکیمن  نامگ  نانآ  ایآ  دننزیم . نایز 

ار دوخ  لوط  يریگهزادنا  رازبا  هک  مدرک  لاؤس  یناسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگیم دعس  نب  دعس  ( 1 - ) 32713 - 1500
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنشورفیم . نآ  اب  دننکیم و  هاتوک 

دنراذگیم ». مک  ار  مدرم  سانجا  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
مک نزو  هناـمیپ و  رد  هـک  یناـسک  : » تـسا هدــمآ  َنـیِفِّفَطُْمِلل  ٌلـْیَو  هـیآ : ریــسفت  رد  مـیهاربا  نـب  یلع  ریــسفت  رد  ( 2 - ) 32714 - 1501
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دنراذگیم ».
يو رب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دورو  زا  سپ  هیآ  نیا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ثیدح  رد  و 

دنداد ». ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ  سپ  نآ  زا  دندوب ، ندرک  هنامیپ  رظن  زا  مدرم  نیرتدب  نامز  نآ  رد  هنیدم  مدرم  دش . لزان 
. تسا رتاناد  دنوادخ  تسا - خزود  رد  یهاچ  هدیسر ، ام  هب  هچنآ  ساسا  رب  لیو »  » و

كراـبت و دـنوادخ - : » دومرف هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  راـنک  رد  : » دـیوگیم ناـمی  نب  هفیذـح  ( 3 - ) 32715 - 1502
یهام یعون  یهامرام - لیف ، برقع ، هرهز ، لیهـس ، كوخ ، هنیزوب ، هب  ار  نانآ  سپ  درک . خسم  ار  هورگ  هدزاود  مدآ ، نادنزرف  زا  یلاعت -

. دروآرد یغیتهجوج  توبکنع و  رامسوس ، سرخ ، يزبآ ، هایس  مرک  تشوگمارح -
______________________________

(. 32836  ) ثیدح 5 نآ ، طیارش  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  باب 41   571 / 22 (. 1)
.152 ماعنا 6 / (. 2)

.85 فارعا 7 / (. 3)

.35 ءارسا 17 / (. 4)
.1 - 5 نیففطم 83 / (. 5)

 857 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دندش خسم  هنوگچ  هک  نک  نایب  ام  يارب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تیادف ، مردام  ردپ و  : » تفگ هفیذح 

دیـص یهاـم  هبنـش  زور  دواد  ناـمز  رد  هک  دـندش  لیدـبت  هنیزوب  هب  لـیلد  نیا  هب  بوخ ! رایـسب  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. دندرکیم

. دندش رفاک  دمآورف ، یسیع  رب  نامسآ  زا  هک  ییاذغ  هب  هک  دندش  لیدبت  كوخ  هب  لیلد  نیا  هب  و 
: تفگ يو  هب  درک و  رادید  دوخ  نامز  نادباع  زا  یکی  اب  هک  دوب  یتایلام  نارومأم  زا  یکی  لیهس ،

صخـش تخومآ . يو  هب  دـباع  نآ  تفر . الاب  نامـسآ  هب  هار و  ناوتیم  بآ  يور  رب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  نک  ییامنهار  ادـخ  ماـن  نآ  هب  ارم 
خسم اروا  زین  دنوادخ  دورب . نامـسآ  هب  دیاب  هکلب  دشاب ، نیمز  رد  دنادیم  ار  مان  نیا  هک  یـسک  تسین  هتـسیاش  تفگ : دوخ  اب  ریگتایلام 

. داد رارق  نایناهج  رب  ياهناشن  درک و 
. دش خسم  لیلد  نیا  هب  تفیرف و  ار  تورام - توراه و  هتشرف - ود  هک  دوب  ینز  هرهز ،

لیدبت برقع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دومنیم و  رگیدکی  نمشد  ار  نانآ  درکیم و  ینیچنخس  مدرم  نایم  رد  هک  دوب  ینیچنخس  درم  برقع ،
. دش

. درکیم شزیمآ  دنفسوگ  واگ و  ریظن  یتاناویح  اب  نانز  اب  شزیمآ  ياج  هب  هک  دوب  ییابیز  درم  لیف ،
. دش خسم  لیلد  نیا  هب  تشاذگیم و  مک  مدرم  يارب  نزو  هنامیپ و  رد  هک  دوب  يرجات  یهامرام ،

ور نیا  زا  درکیم . كرت  ار  شزامن  درکیمن و  تباـنج  لـسغ  امرـس  سرت  زا  ناـنز ، اـب  شزیمآ  زا  سپ  هک  دوب  يدرم  ییزبآ ، هایـس  مرک 
. داد رارق  بآ  رد  ار  نآ  هاگیاج  تمایق ، زور  ات  دنوادخ 

. دش لیدبت  سرخ  هب  لیلد  نیا  هب  درکیم . هنهرب  ار  يو  هکنآ  رگم  درکیمن ، محر  ریقف  دنمتورث و  هب  هک  دوب  نزهار  يدرم  سرخ ،
، دندرکیم لاؤس  وا  زا  دنتشذگیم و  اجنآ  زا  یناوراک  هاگ  ره  تشاد و  رداچ  هداج  رانک  رد  هک  دوب  درگنابایب  بارعا  زا  یکی  رامـسوس ،

قرشم تمـس  هب  ار  نانآ  دوب ، برغم  فرط  هب  ناشریـسم  رگا  درکیم و  ییامنهار  برغم  هب  ار  نانآ  دوب ، قرـشم  فرط  هب  ناشریـسم  رگا 
. درکیمن ییامنهار  حیحص  هار  هب  دومنیم و  نادرگرس  ناریح و  ار  نانآ  درکیم و  ییامنهار 
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. دش خسم  رطاخ  نیمه  هب  دادیم ؛ هار  دوخ  هب  ار  نارگید  درکیم و  تنایخ  شرهوش  هب  هک  دوب  ینز  توبکنع ،
هب تسبیم و  شیور  رب  ار  رد  دیـسریم ، يو  هب  ینامهیم  هاـگ  ره  هک  دـش  خـسم  لـیلد  نیا  هب  دوب و  برع  ناـگرزب  زا  یکی  یغیتهجوج ،

هناخ لها  درکیم و  يرپس  ار  بش  هناخ  رد  تشپ  هنـسرگ ، نامهیم  ور  نیا  زا  تسین . هناخ  مبحاـص  دـیوگب : يو  هب  هک  تفگیم  شزینک 
دندنارذگیم ». ار  بش  هدوسآ  تحار و  ریس و 

 859 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّـمج  نارهم  نب  ناوفـص  ( 4 - ) 32716 - 1503

! دندیدرگ كاله  امش  زا  شیپ  ییاهتما  ود ، نآ  اب  طابترا  رد  هک  تسا  زیچ  ود  امش  نایم  رد  »
؟ تسیچ ود  نآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :

وزارت »! هنامیپ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ای دنیامیپیم  مدرم  يارب  هاگ  ره  دـننکیم و  رپ  ار  نآ  دـنریگیم ، هنامیپ  مدرم  زا  یتقو  هک  یناسک  ۀـیآ : ریـسفت  رد  ( 5 - ) 32717 - 1504

. دننزیم نایز  دننکیم ، نزو 
نزو هنامیپ و  رد  دنتخورفیم ، هاگ  ره  دنتفرگیم و  لیوحت  رترب  ۀنامیپ  اب  دندیرخیم ، هاگ  ره  نانآ  : » تفگ هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

دنتشادرب ». تسد  نآ  زا  ات  دوب  نانآ  شور  نیا  دنتشاذگیم و  مک 
دـنتفرگیم و لیوحت  لماک  روط  هب  دـنتفرگیم ، هنامیپ  مدرم  زا  دوخ  يارب  هاگ  ره  هک  یناسک  : » دـیوگیم هیآ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 

ایآ ینعی  دننکیمن ؟ نامگ  نانآ  ایآ  دومرف : دنوادخ  سپ  دنتشاذگیم . مک  دندرکیم ، نزو  ناشيارب  ای  دندادیم  هنامیپ  مدرم  هب  هاگ  ره 
ددرگیم ». هبساحم  نانآ  هیلع  تمایق  زور  هک  دننادیمن 

شناردـپ زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  شرداون  باـتک  رد  يدـنوار  هللا  لـضف  دیـس  ( 6 - ) 32718 - 1505
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور 

نیا رد  دـنیامن ، یبلطایند  ترخآ  لمع  اب  ینکـشنامیپ و  تنایخ و  رگیدـکی  هب  دـننک و  یـشورفمک  نزو  هناـمیپ و  رد  نم  تما  هاـگ  ره  »
دنیامنیم ». زیهرپ  نانآ  زا  نارگید  دننکیم و  فیرعت  دوخ  ماگنه 

: تسا نینچنیا  نآ ، نایاپ  هک  توافت  نیا  اب  هدش ؛ تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  زا  زین  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 
دننکیمن ». كاپ  ار  دوخ  ماگنه  نیا  رد  »

تـسا زیچ  جنپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تاوعدلا  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 7 - ) 32719 - 1506
رگم دوشیمن  راکـشآ  جـیار و  یموق  نایم  رد  زگره  دنـسپان  ياهراک  هاـنگ و  دـیربب : هاـنپ  دـنوادخ  هب  اـهنآ  زا  دیدیـسر ، نآ  هب  رگا  هک 

یطحق و هب  هکنآ  رگم  دـنراذگیمن ، مک  نزو  هنامیپ و  رد  دوشیم ؛ راکـشآ  عیاش و  ناـشنایم  رد  هقباـسیب  ياـهدرد  نوعاـط و  هکنآ 
دوشیم هتشادزاب  نانآ  زا  ناراب  شراب  هکنآ  رگم  دننکیمن ، يریگولج  تاکز  زا  دنوشیم و  راتفرگ  تموکح  متس  نیگنـس و  ياههنیزه 

ناشنانمشد دنوادخ  هکنآ  رگم  دننکشیمن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  دنوادخ و  نامیپ  دیرابیمن ؛ ناراب  دندوبن ، تاناویح  رگا  و 
رگم دـننکیمن  مکح  هداتـسرف ، ادـخ  هچنآ  ریغ  هب  و  دریگیم ؛ نانآ  زا  دـنراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  یـشخب  دـنادرگیم و  طلـسم  نانآ  رب  ار 

دوشیم ». فرصم  رگیدکی  هیلع  ناشياهورین  هکنآ 
ود هب  امـش  دومرفیم : نزو  هناـمیپ و  لـها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » هک دـنکیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 8 - ) 32720 - 1507

دندش ». دوبان  اهنآ  اب  طابترا  رد  امش  زا  شیپ  ياهتما  هک  دیدش  لوغشم  يراک 
 861 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درکیم و شدرگ  اهرازاب  رد  تسد  هب  هناـیزات  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 9 - ) 32721 - 1508
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ریما يا  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  زور  کی  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا  دزیم . نآ  اب  ار  ناناملـسم  اب  هلماعم  رد  ناراکتنایخ  ناشورفمک و 
! نیشنب هناخ  رد  وت  مهدیم . ماجنا  امش  ياج  هب  ار  راک  نیا  نم  مالسلا ! هیلع  نانمؤم 

! غبصا يا  يدرکن ؛ یهاوخریخ  نم  يارب  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. درکیم شدرگ  اهرازاب  کتکت  رد  دشیم و  راوس  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رطاق  ابهش - رب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

، دـنهد ناج  اهنآ  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  تاناویح  ناـج  نتفرگ  رد  ناـباصق ! هورگ  يا  دومرف : تفر و  ناـشورفتشوگ  رازاـب  هب  زور  کـی 
! تشوگ رد  ندیمد  زا  دیزیهرپب  دینکن و  باتش 

. دینکیم راکشآ  ار  بوغرم  سنج  هک  هنوگنآ  دینک ، راکشآ  ار  بوغرمان  سنج  دومرف : تفر و  ناشورفامرخ  رازاب  هب  سپس 
، دـیآیم بآ  يور  رب  دریمیم و  بآ  رد  هچنآ  زا  دیـشورفن و  ار  لالح  كاپ و  یهاـم  زج  دومرف : تفر و  ناـشورفیهام  رازاـب  هب  هاـگنآ 

! دیزیهرپب
دوجو یگدـنزود  یـشورفهچراپ و  یفارـص ، یـشورفرتش ، يزاسهراوهگ ، یـشورفهدرب ، زا  تراجت  عاونا  اجنآ  رد  تفر . هساـنک  هب  سپس 

اب ار  ناتياهدنگوس  سپ  دوشیم ، دای  دنگوس  ناتياهرازاب  نیا  رد  نارجات ! هورگ  يا  داد : ادـن  دـنلب  يادـص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاد .
دنادرگیمن ». كاپ  دنک ، دای  غورد  دنگوس  شمان  هب  هک  ار  یسک  دنوادخ  اریز  دیرادرب ، تسد  دنگوس  زا  دیزیمآ و  مه  رد  هقدص 

نایم رد  گرم  هنوگ  ود  هکنآ  رگم  دشن  عیاش  راکشآ و  یموق  نایم  رد  متـس  ملظ و  زگره  : » دیوگیم سابع  نبا  ( 10 - ) 32722 - 1509
دیدرگ ». راکشآ  یتسدگنت  نایز و  هکنآ  رگم  دیدرگن ، جیار  نازیم  رد  یشورفمک  و  دیدرگ . رادیدپ  نانآ 

دندش و راتفرگ  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  هکنآ  رگم  دیدرگن  راکـشآ  نازیم  رد  یـشورفمک  : » تفگ هک  دـنکیم  لقن  ریثکوبا  زا  هفیلخوبا 
دندیدرگ ». زوریپ  نانآ  رب  ناشنانمشد  هکنآ  رگم  تفاین ، جاور  یموق  نایم  رد  ینکشنامیپ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 11 - ) 32723 - 1510
دنک ». هلماعم  رهش  نآ  عاص  زا  ریغ  هنامیپ ] یعاص /[  اب  هک  تسین  زیاج  ناسنا  يارب  »

 863 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  دمحم  ( 12 - ) 32724 - 1511

ار وا  ۀیارک  دنکیم و  هیارک  ار  يرادرتش  یصخش  انامه  دنک . هلماعم  رهش  عاص  زا  ریغ  ياهنامیپ ] یعاص /[  اب  هک  تسین  زیاج  ناسنا  يارب  »
ار نآ  تسا ، رتکچوک  رازاب  ّدم  زا  نیا  دیوگب : رگا  دشاب و  رتکچوک  رازاب  ّدم  زا  دیاش  ات  دـنکیم  هنامیپ  شدوخ  هناخ  رایعم ] ّدـم /[  اب 

. دهدیم رارق  وا  تناما  رد  دنکیم و  لمح  ار  نآ  یلو  تفرگ  دهاوخن 
تسا ». هنوگ  نیمه  زین  اهْنَم  تسین و  زیاج  دحاو  رایعم ] ّدم /[  کی  زج  دومرف : و 

نزو میقتسم  نازیم  اب  دیزادرپب و  لماک  روط  هب  ار  هنامیپ  دییامیپیم ، هک  هاگنآ  و  هیآ : ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ( 13 - ) 32725 - 1512
يواسم ». نازیم  ینعی  : » دیوگیم دینک .

دراد ». هنابز  هک  تسا  ییوزارت  میقتسم ، نازیم  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ثیدح  رد  و 
داوم اب  یکاروخ  داوم  ۀلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 14 - ) 32726 - 1513

درک ». یهن  فازگ  روط  هب  یکاروخ 
: دومرف ینالوط  ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملاس  نب  دمحم  ( 15 - ) 32727 - 1514

. دمانب رفاک  ار  وا  هکنیا  ات  دهدیمن  رارق  یـسک  يارب  ار  لیو »  » دنوادخ درک و  لزان  ار  ناشورفمک  رب  ياو  ۀیآ : دنوادخ  هنامیپ ، ةرابرد  و 
گرزب ». يزور  رد  روضح  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دیامرفیم : دنوادخ 

قح هدب و  ار  قح  يدنسپیم و  دوخ  يارب  هچنآ  رگم  دنسپن  مدرم  يارب  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  دمحم  نب  دمحا  ثیدح  رد 
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ریگب ». ار 
نداد مک  و  ادخ ...  يارب  نداد  رارق  کیرش  هریبک ، ناهانگ  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  ناذاش  نبا  شمعا و  ثیدح  رد  و  « 1»

«2 .« » تسا هنامیپ  نزو و  رد 
یتساک یطحق و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دوش ، هتـشاذگ  مک  نزو  هنامیپ و  رد  هک  یماگنه  و  : » تشذگ ماما  نخـس  نیا  هزمحوبا  ثیدح  رد  و 

«3 .« » دنکیم راتفرگ 
: تسا هنوگنیا  نآ  نایاپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  نیشیپ  نخس  دننامه  مساقلاوبا  ثیدح  رد 

4 دنکیم ». راتفرگ  تالوصحم  لاوما و  اهندب و  رد  یتساک  رد  و  »... 
متـس هنیزه و  يداـیز  یتخـس و  یطحق و  هب  هـکنآ  رگم  دنتـشاذگن ، مـک  نزو  هناـمیپ و  رد  و  : » تشذـگ نخـس  نـیا  ناـبا  ثیدـح  رد  و 

5 دندش ». تازاجم  تموکح 
______________________________

ثیدح 8. ریخ ، تساوخرد  ياهباب  زا  باب 5  (. 1)
ثیدح 11 و 13. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 11  (. 2)

ثیدح 22 و 23 و 29 و 33 و 37. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 12  . 5 - 3 ( 3)
 865 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... تسا نزو  هنامیپ و  رد  نداد  مک  زا  ناسنا  دمآرد  هک  يدرک  هدهاشم  و  تشذگ ...« : مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  نارمح  ثیدح  رد  و 
ماجنا ای  نزو  هنامیپ و  نداد  مک  ای  روجف  دـننامه  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  درذـگب و  ناـسنا  رب  زور  کـی  هاـگ  ره  هک  يدرک  هدـهاشم  و 

تسا ». نیگمغ  تحاران و  دشاب ، هدادن  ماجنا  يراوخبارش  ای  مارح 
يور ایند و  يدوبان  ات  نک ، هاگآ  اهراک  نیا  زا  ار  ام  دـنک ! تمحر  ار  وت  دـنوادخ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هیواـعم  ثیدـح  رد  و  « 1»

مک هنامیپ  و  دـننکیم ...  هدنـسب  نادرم  هب  ناتنادرم  هک  یماگنه  بوخ ! رایـسب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میـسانشب . ار  نامترخآ  ندروآ 
2 دوشیم ». هداد 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ ، طیارش  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  باب 12  ثیداحا  رد  و 
قح دریگب و  قح  هک  سک  نآ  رگم  تسا  شتآ  رد  راکهبت  تسا و  راکهبت  رجات  : » دـمآ دـهاوخ  ماـما  زا  نخـس  نیا  غبـصا ، ثیدـح  رد  و 

«3 .« » دهدب
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  باب 11  ثیداحا  رد  و 

هنامیپ رد  یخرب  اریز  تساهرازاب ؛ نیمز ، ياهناکم  نیرتدب  : » تشذگ مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نخـس  نیا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  ثیدح  رد  و 
«4 .« » دنهدیم مک  عرذ  رد  ای  دننکیم  کبس  ار  نزو  ای  دنراذگیم  مک 

اههنامیپ رد  دوشیم ...  هتشادرب  دنسپان  ياهراک  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  غبصا  ثیدح  رد  و 
«5 .« » دوشیم هتشاذگ  مک  اهنزو  و 

شورف يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  باب 15 

هنامیپ کی  ناوتیم  ایآ  دومن . شرامش  ناوتیمن  ار  ودرگ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم یبلح  ( 1 - ) 32728 - 1515
؟ دومن هبساحم  نآ  ساسا  رب  ار  هیقب  درمش و  ار  نآ  زا 

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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______________________________

ثیدح 22 و 23 و 29 و 33 و 37. سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  باب 12  1 و 2 . ( 1)
(. 32939  ) ثیدح 1 رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  باب 1   40 / 23 (. 3)

(. 33123  ) ثیدح 1 رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  باب 36   100 / 23 (. 4)
(. 33405  ) ثیدح 48 يراوخابر  ياهباب  زا  باب 1   179 / 23 (. 5)

867 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

[ لوهجم عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  باب 16 

رگم تسین ، حیحص  دومرف : ماما  مدرک . لاؤس  ناتسپ  رد  ریش  ندیرخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم هعامس  ( 1 - ) 32729 - 1516
! رخب ینیعم  غلبم  هب  نم  زا  ناتسپ  رد  دوجوم  ریش  اب  ار  فرظ  نیا  رد  دوجوم  ریش  نیا  دیوگب : دشودب و  یفرظ  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  هکنآ 

دوب ». دهاوخ  فرظ  رد  دوجوم  ریش  هلماعم  دروم  دشابن ، يریش  ناتسپ  رد  رگا  تروص  نیا  رد 
رد ریش  اهریگبآ ، یهام  نتخورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32730 - 1517

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  نادنفسوگ  ةدشن  هدیچ  مشپ  ناتسپ و 
تسا ». هدننزلوگ  نآ  دوشیم و  دایز  مک و  تسا ، هتخانشان  لوهجم و  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  تالماعم  نیا  مامت 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 32731 - 1518
يرادقم ناتسپ ، رد  ریش  هارمه  ای  تفای  تسد  اهنآ  هب  ناوتب  ندرک  دیص  نودب  هک  دشاب  ياهتـشابنا  ياهیهام  ریگبآ  هکرب و  رد  هاگ  ره  »

. تسا زیاج  نآ  ۀلماعم  دشاب ، يرگید  زیچ  ای  هدش  هدیشود  ریش 
تسا ». لطاب  هلماعم  تفای ، تسد  یهام  هب  ناوتیمن  ندرک  دیص  نودب  رگا  یلو 

ار اهنآ  ریـش  تسا و  ینادنفـسوگ  ياراد  يدرم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم مساـق  نب  صیع  ( 4 - ) 32732 - 1519
دشاب ». هدش  هدیشود  نآ  زا  یشخب  ای  مامت  هک  یتروص  رد  هلب ، دومرف : ترضح  تسا ]؟ حیحص  ایآ  . ] دشورفیم ندرک  هنامیپ  نودب 

869 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراددنفسوگ واگ و  دادرارق  مکح  باب 17 

هب ار  نامنادنفـسوگ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  روضح  رد  نوـمیم  نب  میهاربا  : » دـیوگیم ازعموـبا  ( 1 - ) 32733 - 1520
ایآ . ] دهدب ام  هب  مهرد  دنچ  دنفسوگ  ره  ربارب  رد  دشاب و  وا  لام  اهنآ  ریـش  مشپ و  دنارچب و  هوک  رد  ار  اهنآ  ات  مینکیم  راذگاو  ناپوچ 

؟] دراد لاکشا  راک  نیا 
! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! مشپ هن  دنراد و  ریش  هن  نادنفسوگ  یخرب  نوچ  تسین  زیاج  راک  نیا  دنیوگیم : دجسم  لها  تفگ : میهاربا 
دنامیم ». یخرب  دوریم و  تسد  زا  یضعب  تسا ، هدش  یضار  تلاح  نیا  دوجو  اب  يو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نیعم يرادقم  ربارب  رد  ار  شنادنفسوگ  هک  یصخش  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 32734 - 1521
. مدرک لاؤس  دنکیم ، راذگاو  ناپوچ  هب  رادقم - نالف  دنفسوگ  ره  ربارب  رد  مهرد - يدادعت  ای  نغور 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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مرادن ». تسود  نغور  ربارب  رد  نم  یلو  درادن  لاکشا  مهرد  ربارب  رد 
ربارب رد  ار  شنادنفسوگ  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 32735 - 1522

. مهرد نغور و  ینیعم  رادقم  هام  ره  رد  دنفسوگ  ره  دنکیم ؛ راذگاو  مهرد  ینیعم  دادعت  نغور و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تروـص نیا  رد  هک  دنـشاب  هدریـش  يو  نادنفـسوگ  هکنآ  رگم  مرادـن  تسود  نم  ار  نغور  ربارب  رد  یلو  درادـن  لاکـشا  مـهرد  ربارب  رد 
درادن »! لاکشا 

ینیعم رادقم  لباقم  رد  ار  شنادنفسوگ  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم زاهزه  نب  كردم  ( 4 - ) 32736 - 1523
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . راذگاو  ناپوچ  هب  مهرد  ای  نغور  ای  مشپ  زا 

دوب ». دنیآشوخان  يو  يارب  نغور  یلو  درادن . لاکشا  مهرد 
تسا یتروص  رد  اهنت  نغور  هب  يراددنفسوگ  نداد  ضوع  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يدنیآشوخان  : » دیامرفیم یسوط  خیش  موحرم 

دنشابن ». هدریش  نادنفسوگ  هک 
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يارب ار  تنارتش  نادنفسوگ و  دیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  متفگ : قداص  ماما  هب  : » دیوگیم لضف  نب  لیعامـسا  ( 5 - ) 32737 - 1524
هک روطره  هداـم - اـب  ار  اـهرن  اـی  رن  اـب  ار  اـههدام  منکیم - ضوع  وت  يارب  ار  ناـشياههچب  نآ ، ربارب  رد  نک و  راذـگاو  نم  هب  ندـینارچ 

. یهاوخب
دیامن ». ادج  ار  اهنآ  دنک و  ضوع  دلوت  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسا ، يدنسپان  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لاس ره  ات  دنکیم  راذگاو  یناپوچ  هب  ار  شنادنفسوگ  واگ و  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم يرگید  ثیدح  رد 
. دهد لیوحت  يو  هب  رادقم  نالف  اهنآ  ياههچب  ریش و  زا 

تسا ». دنسپان  اهنیا  ۀمه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
وا هب  اهنآ  ياههچب  ریش و  زا  هک  هدرک  نیعم  يو  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ندوب  هورکم  لیلد  : » دیامرفیم هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
نآ تالوصحم  زا  يرادقم  ربارب  رد  ار  ینیمز  یـصخش  هک  تسا  نآ  دننامه  دادرارق  نیا  تسا . زیاج  دراذـگن ، يرارق  نینچ  رگا  دـهدب و 

.« دنک هراجا  قلطم  روط  هب  یکاروخ  داوم  يرادقم  ربارب  رد  ار  نآ  هک  تسا  زیاج  یلو  تسین  زیاج  هک  دنک  هراجا 

تاناویح ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  باب 18 

هچنآ شیم و  دص  مشپ  هک  یـصخش  ةرابرد  ناترظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 32738 - 1525
؟ تسیچ درخیم ، مهرد  رادقم  نالف  ربارب  رد  هریغ  تساهنآ و  مکش  رد 

دوب »! دهاوخ  مشپ  ربارب  رد  شاهیامرس  دوبن ، یلمح  اهنآ  مکش  رد  رگا  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ و  درک . یهن  رجم »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  هتـسویپ  دنـس  اـب  مالـس  نب  مساـق  ( 2 - ) 32739 - 1526

. درک یهن  نیماضم »  » و حیقالم »  » زا و  تسا . رتشهدام  مکش  رد  هچنآ  ربارب  رد  تسا  يرگید  يزیچ  ای  رتش  ۀلماعم 
. تسا هحوقلم »  » نآ درفم  تساهمکش و  رد  دوجوم  ياهنینج  حیقالم ،
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لاس نآ  رد  رن  ناویح  زا  هک  ینادازون  رتشهدام و  مکـش  رد  ار  نینج  نانآ  تسا . رن  تاناویح  تشپ  رد  دوجوم  ياههفطن  ۀـلماعم  نیماضم ،

. دنتخورفیم دمآیم ، دوجوب  لاس  دنچ  ای 
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. درک یهن  هلبحلا » لبح   » ۀلماعم زا  و 
، هلماعم نآ  تسا و  رتش  هچب  ِياـههچب  ۀـلماعم  نآ  دـنیوگیم : نارگید  دوب و  رتشهداـم  مکـش  رد  دوجوم  نینج  ۀـچب  ۀـلماعم  نآ  ياـنعم  و 

تسا ». يررغ 
یهن حیقالم  نیماضم و  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32740 - 1527

. درک
دنچ ای  لاس  کی  رد  ار  رن  ناویح  يریگتفج  زا  لصاح  نادازون  بارعا ، تسا . رن  تاناویح  تشپ  رد  دوجوم  ياههفطن  ۀـلماعم  نیماضم ،

. دنتخورفیم رتشیب  هبترم و  ود  ای  کی  لاس ،
دنتخورفیم ». دلوت  زا  شیپ  ار  اهنآ  بارعا  تسا . ناشناردام  مکش  رد  دوجوم  ياهنینج  حیقالم ،

. درک یهن  هلبحلا » لبح   » ۀلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 32741 - 1528
ندـشرادهچب ار  نآ  دیـسررس  دـندیرخیم و  هیـسن  ار  یتشوگ  رتش  تیلهاج  رد  دـنیوگیم : یهورگ  تسا . فالتخا  هلماعم  نیا  يانعم  رد 

. دنتفگیم هلبحلا » لبح   » هلماعم نیا  هب  و  دندادیم . رارق  هدام  رتش 
. دنوش دلوتم  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدام  رتش  ياههچب  ۀلماعم  نآ  دنیوگیم : رگید  یخرب  و 

تسا ». لطاب  هلماعم  نیا  تروص  ود  ره 
نآ و  درک . یهن  هلبحلا » لبح   » ۀـلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 5 - ) 32742 - 1529
راک نیا  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپ  دوب . نآ  نینج  ندـشرادهچب  هدام و  رتش  ندـشرادهچب  اـت  یتشوگ  رتش  ندـیرخ 

. تشادزاب
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 6 - ) 32743 - 1530

شورفن ».)  ) دشورفیمن هدنیآ  رد  يرتش  نینج  هد  ربارب  رد  ًادقن  ار  ربراب  رتش  کی  »
 32744 - 1531
 32745 - 1532
 32746 - 1533
 32747 - 1534
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میلست رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  باب 20 

روت رد  هچنآ  ندـیرخ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمـسم  ( 1 - ) 32748 - 1535
قلعتم نم ، لاوما  زا  رادقم  نالف  ربارب  رد  دمآ ، نوریب  هچنآ  ره  سپ  زادنیب . ار  تروت  دیوگب ، هک  تروص  نیا  هب  درک . یهن  دتفایم ، دایص 

دشاب ». نم  هب 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 2 - ) 32749 - 1536

دوشیم ». هتخورف  نآ  رد  دوجوم  ياهیهام  اب  دوشیم و  هتفرگ  یهام  يرادقم  دشاب ، هتشادن  دوجو  ین  یبالات  رد  هاگ  ره  »
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  ( 3 - ) 32750 - 1537

درادن ». لاکشا  دشاب ، ین  نآ  رد  هک  یتروص  رد  بالات  ندیرخ  »
هیلع قداص  ماما  : » هک دـنکیم  تیاور  تسا ، بآ  طـقف  تسین و  ین  نآ  رد  هک  ياهکرب  ندـیرخ  ةراـبرد  ریـصبوبا  ( 4 - ) 32751 - 1538
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مرخیم »! وت  زا  غلبم  نالف  ربارب  رد  تسا ، هکرب  رد  هچنآ  هارمه  ار  اهیهام  نیا  دیوگیم : دنکیم و  دیص  یهام  یتشم  دومرف : مالسلا 
تایلام مدرم و  ۀـیزج  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یمـشاه  لـضف  نب  لیعامـسا  ( 5 - ) 32752 - 1539

زیاج راک  نیا  ایآ  . ] هن ای  دراد  دوجو  اهنآ  زا  يزیچ  دـنادیمن  هک  یلاح  رد  دریذـپیم ؛ یغلبم  ربارب  رد  ار  ناگدـنرپ  اهریگبآ و  اـهلخن و 
؟] تسا

ریذپب ». نک و  يرادیرخ  ار  نآ  هدش ، هتفای  تسد  زیچ  کی  هب  اهنآ  نایم  زا  هک  دنادب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم لضف  نب  لیعامسا  يرگید  دنس  اب  و 
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یغلبم ربارب  رد  مکاح  زا  ار  هدـنرپ  یهام و  راکـش و  لیاسو  اهریگبآ و  ناتخرد و  لـخن و  تاـیلام  ناـنآ و  ۀـیزج  مدرم و  جارخ  یـصخش 

رادهدهع درخب و  ینامز  هچ  رد  درخب و  ار  نآ  ایآ  دشاب . هتـشادن  دوجو  يزیچ  اهنیا  زا  دـیاش  دـنادیمن  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ رادهدـهع 
؟ دوش نآ 

وش ». رادهدهع  رخب و  هدش ، هتفای  تسد  اهنآ  زا  یکی  هب  اهنت  هک  ینادب  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
و  ] دنرخیم دنفسوگ  یهورگ  ای  مرخیم  دنفسوگ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم باصق  لاهنم  ( 6 - ) 32753 - 1540
، هس ود ، کی ، درامشیم : صخش  نآ  دننکیم و  هناخ  دراو  ار  نادنفسوگ  دتـسیایم و  ياهناخ  ِرد  رانک  رد  یـصخش  اهنآ ] میـسقت  يارب 

! تسوا هب  قلعتم  اهنآ  دمآ ، نوریب  سک  ره  مان  دنروآیم . نوریب  ار  ناکیرش  زا  یکی  مان  هاگنآ  جنپ . راهچ و 
دشاب ». هنالداع  میسقت  هک  تسا  هتسیاش  اهمهس  نییعت ]  ] يارب راک  نیا  یتقو  تسین . زیاج )  ) هتسیاش راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

میسقت زا  شیپ  ار  ناباصق  مهس  هک : مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ماحـش  دیز  ( 7 - ) 32754 - 1541
ماگنه دیرخ ، ار  يزیچ  رگا  سپ  دروآیم .) رد  رس  اجک  زا  مهس  نآ  دنادب  هک  یتقو  ات  درخن  ار  يزیچ  : ) دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درخیم .

دراد ». رایتخا  نآ  ندمآ  نوریب 
زا یکی  دندرک . تیاکـش  رگیدکی  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  رفن  ود  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 32755 - 1542
زا رتهب  اهدبـس  زا  یخرب  دوبن و  صخـشم  هلماعم  ماگنه  ات  جنپ  نآ  هک  مدیرخ  ار  اهنآ  يات  جنپ  زجب  ار  اهدبـس  نیا  مامت  نم  تفگ : نانآ 

. تسا رگید  ياهدبس 
تسا ». هتفرگ  قلعت  یلوهجم  زیچ  هب  ءانثتسا  نوچ  تسا ؛ لطاب  هلماعم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

هب درخیم  دنفـسوگ  دص  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  هرابرد ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگیم بابح  نب  دمحم  ( 9 - ) 32756 - 1543
تسین ». زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگزاب .)  ) دنک ضوع  ار  اهنآ  زا  يدادعت  هک  طرش  نیا 

ۀلماعم کی  اب  هارمه  هک  ياهلماعم  زا  ترـضح  نآ  : » هک هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهیهن  ثیدـح  رد  ( 10 - ) 32757 - 1544
زا اجنامه  رد  یشورفب و  یتمیق  هب  هیسن  یـسک  هب  ار  يزیچ  هک   ] هلماعم کی  رد  هلماعم  ود  زا  هدرک و  یهن  دریگب  ماجنا  مه  اب  رگید  یفلس 

نینچمه تسا و  هدرک  یهن  زین  یهد ] ماجنا  دقع  کی  ّتین و  دصق و  کی  اب  اجکی و  ار  هلماعم  ود  نیا  يرخب و  دقن  يرتمک  تمیق  هب  وا 
. تسا هدرک  یهن  یتسین  نآ  کلام  هک  يزیچ  نتخورف  زا 

تسا ».] هدنشورف  تنامض  رد  هتفرگن و  لیوحت  ار  نآ  زونه  هکنیا  هب  [ ؛ درک یهن  تسین ، نآ  نماض  هک  يزیچ  نتخورف  زا  و 
يرگید دـقن و  یکی  خرن - ود  اب  سنج  کی  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 

درک ». یهن  هلماعم  کی  رد  هیسن -
 881 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هسمالم و هذبانم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  هتـسویپ  ياهدنـس  اب  مالـس  نب  مساق  ( 11 - ) 32758 - 1545
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: دراد دوجو  رظن  ود  اهنیا  زا  کی  ره  ةرابرد  درک . یهن  ةاصحلاعیب 
زادنیب نم  يوس  هب  ار  يرگید  يالاک  ای  سابل  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  هذبانم  ةرابرد 

. دوشیم مامت  غلبم  نالف  هب  هلماعم  مزادنایم و  وت  يوس  هب  نم  ای 
هلماعم قیقحت  هب  متخادـنا ، ار  هزیرگنـس  هک  یماگنه  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  زین  و 

. درک یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  راگزاس  هاصح  عیب  اب  انعم  نیا  و  دوشیم . مزال 
مزـال غلبم  نـالف  ربارب  رد  هلماـعم  يدرک ، سمل  ار  تساـبل  اـی  مدرک  سمل  ار  مساـبل  یتـقو  ییوـگیم : هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هسمـالم 

ناـمه رب  هلماـعم  دـنکیم و  سمل  ار  يزیچ  ساـبل  يور  زا  ندرک  هاـگن  نودـب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  و  دوشیم .
ۀمه نوچ  درک ؛ يریگولج  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپـس  دوب ، لوادتم  تیلهاج  نامز  رد  تالماعم  نیا  دوشیم و  عقاو 

تسا ». هدنهد  بیرف  اهنآ 
شورف مالسلا  هیلع  یلع  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 12 - ) 32759 - 1546

دوش ». لوصو  هکنیا  ات  درمشیم  دنسپان  ار  گربالاک ) « ) 1  » هلاوح ۀگرب 
مهرد غلبم  نالف  هب  ار  گربالاک  شورف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 13 - ) 32760 - 1547

درمشیم ». دنسپان 
نتخادـنا هذـبانم و  هسمـالم و  عـیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک دـنکیم  تـیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 14 - ) 32761 - 1548

. درک یهن  هزیرگنس 
ةدهاشم نآ و  ندرکزاب  نودـب  هک  تسا  هدـش  هدـیچیپ  سابل  هچراپ و  ۀـلماعم  نآ  دـنیوگیم : یهورگ  تسا ؛ فالتخا  هسمالم  يانعم  رد 

. دوشیم هلماعم  سمل و  تسد  اب  شلخاد 
نآ ندرک  سمل  هک  طرـش  نیا  هب  مشورفیم  وت  هب  ار  سابل  نیا  دیوگیم : هدنـشورف  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : رگید  یخرب 

. یشاب هتشادن  ار  نآ  ندز  مه  رب  رایتخا  دشاب و  نآ  ةدهاشم  ياج  هب 
. دوشیم مزال  وت  نم و  نایم  ۀلماعم  مدرک ، سمل  ار  مسابل  یتقو  دیوگیم : هدنشورف  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : موس  هورگ 

. تسا عنام  يور  زا  الاک  ندرک  سمل  نآ  دنیوگیم : مراهچ  ۀتسد 
. تسا لطاب  اهتروص  نیا  زا  کی  ره  هب  هلماعم  تسا و  کیدزن  رگیدکی  هب  انعم  نیا  ۀمه 

دنکیم باترپ  ار  یسابل  يرگید  يوس  هب  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : یهورگ  تسا ؛ فالتخا  زین  هذبانم  يانعم  رد 
. نآ لباقم  رد  نیا  دیوگیم : دنکیم و  باترپ  يو  يوس  هب  يرگید  سابل  نآ ، ندرک  ور  ریز و  هاگن و  نودب  مود  صخش  و 

______________________________

. دنتفرگیم لیوحت  ار  رظن  دروم  سنج  اهنآ  ۀئارا  اب  نانآ  دندادیم و  نانآ  هب  مدرم  قازرا  ةرابرد  ییاههتشون  نامکاح ، (. 1)
 883 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نالف هب  ار  نیا  دـیوگیم : دـنیبیم و  يرگید  تسد  رد  ار  ياهدـشهدیچیپ  سابل  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دـنیوگیم : یخرب 
. درادن ار  نآ  ندز  مه  رب  رایتخا  یسک  دوشیم و  مامت  ام  نایم  هلماعم  يدرک ، باترپ  نم  يوس  هب  یتقو  مدیرخ ، وت  زا  غلبم 

نتفگ و نخـس  نودب  هک  تیلهاج  نامز  رد  تسا  ياهلماعم  نآ  تسا و  ینعم  کی  هب  نتخادنا  هزیرگنـس  هذبانم و  دـنیوگیم : موس  هورگ 
تسا ». لطاب  اههلماعم  هنوگ  نیا  ۀمه  و  تفرگیم . ماجنا  هلماعم  رادیرخ ، هدنشورف و  يوس  زا  هزیرگنس  باترپ  اب  اهنت 

ثحب نیا  اب  بسانم  «، 1  » مالسالا مئاعد  ثیدح  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  باب 12  ثیداحا  داهج و  ياهباب  زا  باب 65  ثیداحا  رد 
. تشذگ
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«« 2 . » درک یهن  هدنبیرف  هلماعم  زا  مرکا  ربمایپ  : » هک دمآ  دهاوخ  نویع ، ثیدح  رد 
«3 . » دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  زین  دلخموبا  ثیدح  رد  و 

هاک دیرخ  زاوج  باب 21 

ره نآ ) ندیبوک  زا  شیپ   ) ار ینمرخ  هاک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم جارد  نب  لیمج  ( 1 - ) 32762 - 1549
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـشورفیم . دریگیم و  لیوحت  مدـنگ ، ندرک  هناـمیپ  زا  شیپ  ار  هاـک  هاـگنآ  درخیم . ینیعم  غلبم  هب  ار  نآ  ّرک 

.« درادن لاکشا 

عیبم ندوب  قلط  طرش  باب 22 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  فقو ، ياهباب  زا  باب 8  ثیداحا  رد 
______________________________

(. 32730  ) ثیدح 2 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 16   535 / 22 (. 1)
(. 33138  ) ثیدح 4 رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  باب 38   104 / 23 (. 2)

(. 33819  ) ثیدح 3 شورفشیپ ، ياهباب  زا  باب 3   313 / 23 (. 3)
885 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمث ندوب  نیعم  طورش  باب 23 

: هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 32765 - 1552
دهاوخن حیحـص  وا  ۀـلماعم  دـشورفب ، صخـشمان  تمیق  ای  نیعمان  تدـم  ات  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »

دوب ».
. درک هدافتسا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 50  ثیداحا  زا 

887 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عیب لوبق  باجیا و  تیفیک  باب 24 

يرابنا زا  ین  هتسد  رازه  هد  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هیواعم  نب  دیرب  ( 1 - ) 32766 - 1553
و متخورف . وت  هب  هتـسد  رازه  هد  اـهین  نیا  زا  دـیوگیم : هدنـشورف  درخیم و  دراد ، دوـجو  رازین  کـی  زا  ین  هتـسد  رازه  یـس  نآ  رد  هک 
ار اهنآ  ات  دراـمگیم  ار  یـصخش  دزادرپیم و  نآ  تمیق  زا  مهرد  رازه  هاـگنآ  مدـش . یـضار  مدـیرخ و  متفریذـپ و  دـیوگیم : يرتشم 

هدـنام یقاب  هتـسد  رازه  هد  هتخوس و  نآ  زا  هتـسد  رازه  تسیب  هداتفا و  نآ  رد  شتآ  هک  دـننکیم  هدـهاشم  حبـص  ماـگنه  دریگب . لـیوحت 
. تسا

تسا ». هدنشورف  لام  زا  هتخوس  هک  ياهتسد  رازه  تسیب  تسا و  يرتشم  لام  هدنام  یقاب  هک  ياهتسد  رازه  هد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم تلالد  گنگ  صخش  ندرک  هلماعم  یگنوگچ  رب  تئارق ، ياهباب  زا  باب 25  ثیداحا 
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نآ شورف  ماگنه  نیفرط ، تیاضر  اب  نغور  ياهفرظ  رب  يرازگشزرا  باب 25 

: تفگیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تاّیزرمعم  هک  مدینش  : » دیوگیم هزمح  یبا  نب  یلع  ( 1 - ) 32767 - 1554
ار نآ  زا  يرادقم  نم  مشورفب و  ار  نآ  نم  ات  دیآیم  نوتیز  نغور  نم  يارب  ماش  زا  متـسه . شورف  نوتیز  نغور  يدرم  نم  موش ! تیادـف 

. مرادیمرب مدوخ  فرصم  يارب  مشورفیم ، هک 
. مرادن تسود  وت  يارب  ار  راک  نیا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. منکیمن مک  مشورفیم  نارگید  هب  هک  یغلبم  زا  نم  تفگ : رمعم 
زا رتمک  وت  هب  ار  نآ  لـطر  ره  دـیوگب  وت  هب  رگا  هک  وگب  نم  هب  رادـنرب ! يزیچ  نآ  زا  شورفب و  تدوخ  ریغ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

! وشن کیدزن  نآ  هب  درک ؟ یهاوخ  راک  هچ  مشورفیمن ، رانید  کی 
یهاگ تسا و  رتدایز  یهاگ  رادقم  نیا  دوشیم و  هتـساک  رادقم  نالف  نغور ، نوتیز و  نغور  فرظ  ره  يارب  مدرگ ! تیادف  تفگ : رمعم 

. رتمک
درادن ». لاکشا  دوش ، ماجنا  امش  تیاضراب  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 889 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  تاّیز  رمعم  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم نانح  ( 2 - ) 32768 - 1555

. دننکیم مک  يرادقم  نآ  فرظ  يارب  میرخیم و  ییاهکشم  رد  ار  نوتیز  نغور  ام 
نآ هب  دیآیمن ، مک  تسا و  دایز  هراومه  رگا  درادن و  لاکـشا  دیآیم ، مک  یهاگ  دایز و  یهاگ  رادقم  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

وشن ». کیدزن 
فرظ اب  ار  ییالاک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 32769 - 1556

؟ تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  نک ! مک  رتشیب  ای  رتمک  ای  لطر  کی  نآ  فرظ  يارب  دیوگیم : درخیم و  نزو  ساسا  رب 
.« درادن لاکشا  فرط  ود  تیاضر  تروص  رد  دنادیمن ، ار  فرظ  نزو  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  باب 26 

ندیرخ زا  شیپ  ایآ  درخیم ، ار  یندیشچ  زیچ  يدرم  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم صیع  نب  دمحم  ( 1 - ) 32770 - 1557
؟ دشچب ار  نآ  دناوتیم 

دشچن ». زگره  درخب ، دهاوخیمن  هک  ار  يزیچ  دشچب و  ار  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نودب ار  ییالاک  ندیرخ  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم نیعا  نب  یلعالادبع  ( 2 - ) 32771 - 1558

درادن ». شوخ  هدهاشم ،
 891 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنسپان ار  هلماعم  هنوگود  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم نیعا  نب  یلعالادبع  ( 3 - ) 32772 - 1559
.« هدشن هدید  سنج  ندیرخ  ریگب و  یسررب  نودب  زادنیب و  درمشیم :

شیمواگ نغور  شورف  مکح  باب 27 

نغور ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگیم شورف - نغور  ناّمـس - لّضفم  نب  دـیمحلادبع  ( 1 - ) 32773 - 1560
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نکن »! شورف  دیرخ و  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  شیمواگ 
مارح شیمواگ  تشوگ  هک  دندقتعم  نانآ  اریز  تسا ؛ قفاوم  هیفقاو  بهذم  اب  ثیدح  نیا  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

تسا ». هجوت  لباق  ریغ  لطاب و  ام  دزن  نیا  دناهدومن و  قحلم  نآ  هب  زین  ار  نآ  نغور  ور  نیا  زا  تسا ،
893 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیسن عیب  زاوج  باب 29 

قطانم یخرب  هب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  متفگ : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگیم دـمحم  نب  دـمحا  ( 1 - ) 32775 - 1562
. منک ترفاسم  یناتسهوک 

. دننک ترفاسم  لاس  نیا  رد  هک  دنرادن  ياهراچ  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! میربیم يرتشیب  دوس  میشورفب ، هیسن  ام  رگا  مدرگ ! تیادف  متفگ :

! شورفب لاسکی  نامز  ات  اهنآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ روطچ هلاس  ود  ات  متفگ :

! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ روطچ لاس  هس  ات  متفگ :

! هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هدرک دوبان  ارم  هفوک  مدرگ ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  رـصنیبانبا  دمحم  نب  دـمحا 

! تسا هدوشگ  مدرم  رب  ار  يزور  ِرد  هوک  نیا  تسا و  دادغب  رد  ام  يزور  میتسه و  راشف  رد  تشیعم  رظن  زا  ام  تسا و 
يزیرگ هار  دوخ  شاعم  زا  مدرم  تسا و  یبوشآرپ  تخس و  لاس  اریز  ورب ! يراد ، ار  اجنآ  هب  ترفاسم  دصق  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

! نکن اهر  ار  يزور  بلط  سپ  دنرادن ،
اهنآ هب  لاسکی  تدم  هب  ار  نامسانجا  ایآ  مینک . ربص  میناوتیم  ام  دنتسه و  نارذگـشوخ  رگناوت و  یهورگ  اهنآ  مدرگ ! تیادف  متفگ :

؟ میشورفب
! شورفب نانآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ روطچ لاس  ود  ات  متفگ :
! شورفب نانآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ روطچ لاس  هس  متفگ :
! تسین لاس  هس  زا  شیب  يزیچ  وت  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هناخ زا  مهرد  جـنپ  اب  يزور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دـنکیم  تیاور  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 2 - ) 32776 - 1563
يدرگنابایب برع  هب  ات  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  داد و  يو  هب  ار  مهرد  جـنپ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  دروخرب  يو  هب  يدـنمزاین  دـمآ . نوریب 

! رخب نم  زا  ار  رتش  نیا  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  برع  درم  دومن . دروخرب  رتش  رب  راوس 
! مرادن ار  نآ  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! رخب هیسن  تفگ : برع  درم 
مهرد هاجنپ  دص و  ار  رتش  درک و  دروخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  يرگید  صخـش  نآ  زا  سپ  دیرخ . مهرد  دص  هب  ار  رتش  مالـسلا  هیلع  یلع 

يو زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـمآ . هناخ  هب  مهرد  هاجنپ  اب  تخادرپ و  رتش  بحاـص  هب  ار  نآ  زا  مهرد  دـص  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیرخ . دـقن 
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داد »! نم  هب  ات  هد  نآ  ياج  هب  دنوادخ  مداد و  یکی  نم  مدرک . هلماعم  ادخ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  لوپ  نآ  ةرابرد 
هلماعم تنامـض  اب  رتش  راهچ  اب  ار  رتش  کی  هذبر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32777 - 1564

تخورف ». رادتدم  ۀیسن  رتش  تسیب  ربارب  رد  ار  ریفیصع  مان  هب  يرتش  درک و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 32778 - 1565

مولعم ». هام  ات  هکلب  دینکن  هلماعم  بوکنمرخ  ورِد و  نامز  ات 
 895 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یلص مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32779 - 1566
تسین »! هلماعم  شاهلماعم  دشورفب ، مولعمان  تمیق  هب  ای  صخشمان  تدم  ات  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هدنیآ ، باب  ود  ثیداحا  رد 
! مرادن هارمه  ار  نآ  لوپ  نم  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نخس  نیا  دلاخ ، ثیدح  رد 

! مهدیم تلهم  وت  هب  يروآ  تسد  هب  یتقو  ات  نم  تفگ : برع  درم 
؟ برع درم  يا  یغلبم  هچ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

! مهرد دص  هب  تفگ : یبارعا 
«1 !« » نسح يا  ریگب ، ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

«2 .« » تسا دقن  نآ  تمیق  دننکن ، طرش  مه  اب  هدنشورف  رادیرخ و  هاگره  : » دمآ دهاوخ  ماما  نخس  نیا  رامع ، ثیدح  رد 

ياهیسن ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  باب 30 

دناوتیم ایآ  دشورفیم . هیـسن  ار  ییالاک  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم راسی  نب  راشب  ( 1 - ) 32780 - 1567
؟ درخب هرابود  رادیرخ  زا  ار  نامه 

. درادن لاکشا  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مرخب ار  مدوخ  يالاک  ایآ  متفگ :

تسین »! وت  دنفسوگ  وت و  واگ  وت و  يالاک  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هنیع تساوخرد  نم  زا  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم رذـنم  نب  نیـسح  ( 2 - ) 32781 - 1568

. مرخیم يو  زا  اج  نامه  رد  ار  نآ  هاگنآ  مشورفیم و  يو  هب  ار  نآ  سپس  مرخیم ، شیارب  دوس  اب  ار  ییالاک  نم  دنکیم . « 3»
، يرخن یهاوخب  رگا  يرخب و  یهاوخب  رگا  زین  وت  تسا و  راتخم  دشورفن ، دهاوخب  دشورفب و  دهاوخب  وا  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. درادن لاکشا  يراتخم و 
. تسا زیاج  تخورف ، وت  هب  ار  نآ  هام  راهچ )  ) زا سپ  رادیرخ  رگا  دیوگیم  تسا و  لطاب  هلماعم  نیا  دنرادنپیم  دجسم  لها  متفگ :

______________________________

(. 32831  ) ثیدح 2 نآ ، طیارش  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  باب 40   569 / 22 (. 1)
(. 33230  ) ثیدح 14 رایخ ، ياهباب  زا  باب 1   130 / 23 (. 2)

تروص هب  يو  هب  نآ  نتخورف  ًادقن و  یـسک  زاین  دروم  يالاک  ندـیرخ  ای  ًاددـجم  يو  زا  نآ  ندـیرخ  يرگید و  هب  ییالاک  نتخورف  (. 3)
م. هیسن -
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درادن ». لاکشا  دوشیمن ] نآ  تیهام  رد  توافت  بجوم  و   ] تسا رترید  رتدوز و  اهنت  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار یسابل  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 32782 - 1569

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  درخیم . مهرد  جنپ  ار  نآ  سپس  دشورفیم ، مهرد  هد  هب  هیسن 
درادن ». لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  دنکن و  طرش  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدروآ  زین  دوخ  باتک  رد  توافت  یکدنا  اب  ار  نیشیپ  ثیدح  رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 32783 - 1570
هدنشورف و دشورفیم و  یتمیق  هب  ار  ییالاک  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم ینابیـش  سنوی  ( 5 - ) 32784 - 1571

هدنـشورف هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ياهلماـعم  نینچ  ماـجنا  لاـح  نیا  اـب  درادـن ؛ ار  تمیق  نآ  شزرا  ـالاک  نآ  هـک  دـننادیم  ود  ره  رادـیرخ 
. دیرخ دهاوخ  رادیرخ  زا  ار  نآ  يدوز  هب  هک  دنادیم 

ریگارف و متس  هک  یماگنه  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دومرف : رباج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  انامه  سنوی ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دنام ياج  رب  ناتيارب  يراوخ  تلذ و  ددرگ و  راکشآ 

؟ دیسر دهاوخ  ارف  نامز  نآ  تقو  هچ  تیادف ! مردام  ردپ و  مشابن ! هدنز  ینامز  نینچ  رد  شاک  يا  تفگ : رباج 
. ددرگ راکشآ  ریگارف و  يراوخابر  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؟ دنادرگیمزاب وت  هب  يرخن  نآ  زا  رگا  ایآ  تسابر و  نیا  و  سنوی ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
! يرآ متفگ :

وشن »! کیدزن  نآ  هب  زگره  وشن ! کیدزن  نآ  هب  زگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرگید اب  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یهورگ  زا  نمحرلادـبع  نب  سنوی  ( 6 - ) 32785 - 1572

: دومرف « 1 ، » دنشورفیم ار  يزیچ 
درادن ». یلاکشا  دشاب ، لالح  زیچ  نآ  لصا  هاگ  ره  »

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  باب 42  ثیداحا  رد 

رتشیب غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  باب 31 

هیلع نانمؤم  ریما  نامز  رد  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  شناردپ  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 32786 - 1573
هیلع یلع  تفرگ . طرـش  نآ  هب  ار  الاک  رادـیرخ  يرگید و  تمیق  هب  هیـسن  تمیق و  نالف  هب  دـقن  تخورف ، طرـش  ود  اب  ار  ییالاک  مالـسلا 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا 
يارب هک  یتدـم  رتمک و  تمیق  رگم  تسین  هدنـشورف  يارب  دـیامرفیم : ینعی  دوشیم ؛ عقاو  رتینالوط  تدـم  رتمک و  تمیق  اب  هلماـعم  نآ 

تسا ». هدرک  نیعم  هیسن 
______________________________

رب يرگید  اب  یـصخش  هک  دوشیم  نیا  ثیدـح  يانعم  ساسا  نیا  رب  تسا و  تعیب  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  عیابی »  » ثیدـح نتم  رد  (. 1)
 .... دنکیم تعیب  يراک  ماجنا 

 899 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 32787 - 1574

ره هب  ار  نآ  دهد ، رارق  هلماعم  کی  ار  نآ  تسا و  غلبم  نالف  تلهم  اب  غلبم و  نالف  ًادقن  نآ  ياهب  دیوگب : دـشورفب و  ار  ییالاک  سک  ره  »
. دشاب هیسن  تلهم و  اب  دنچ  ره  تسا ، هدنشورف  ةدهع  رب  تمیق  ود  نآ  لقادح  اهنت  هاگنآ  ریگب ، یتساوخ  هک  تمیق ] ود  نآ  زا   ] یتمیق
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هلماعم ندش  یعطق  نداد و  تسد  زا  شیپ  دیاب  دنک ، هضرع  شورف  يارب  هیسن  يرگید  دقن و  یکی  اهب  ود  اب  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : و 
دیامن ». صخشم  ار  یکی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 3 - ) 32788 - 1575
تسین ». زیاج  یکی  رد  هلماعم  ود  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  ( 4 - ) 32789 - 1576
- هکم لها  ینعی  ادـخ - لها  يوس  هب  ار  وت  نم  دومرف : درک و  مازعا  مکاح  ناونع  هب  ار  شنارای  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »

نآ نماـض  هچنآ  زا  ندرب  دوـس  زا  هلماـعم و  کـی  رد  اـهب ] ود   ] طرـش ود  زا  دـناهتفرگن و  لـیوحت  هچنآ  نتخورف  زا  ار  اـهنآ  متـسرفیم ،
رادزاب ». دنتسین ،

تیاور مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 32790 - 1577
درک ». یهن  هلماعم  کی  رد  هیسن ] يرگید  دقن و  یکی  اهب  ود  رکذ   ] طرش ود  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم 

دقن و شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حلاص  نب  نامیلس  ( 6 - ) 32791 - 1578
هچنآ رد  ندرب  دوس  زا  یتسین و  نآ  کلام  هچنآ  نتخورف  زا  هلماعم و  کی  رد  تدـم ] ود  اب  هیـسن   ] هلماـعم ود  زا  هلماـعم و  کـی  رد  هیـسن 

درک ». یهن  یتسین ، نآ  نماض 
901 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دریگیم ار  سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  و  درخب ، ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یسک  مکح  باب 32 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 32792 - 1579
زا یکی  یهارمه  هب  زین  وا  دنزادرپب . وا  هب  رتشیب  تلهم  اب  نانآ  درخب و  دقن  روط  هب  نانآ  يارب  ار  يرتش  هک  دنتساوخ  یـصخش  زا  یهورگ  »

تشادزاب ». تسا ، هتخادرپ  هک  ییاهب  زا  شیب  نتفرگ  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیرخ . يرتش  نانآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 32793 - 1580

: دیوگیم يرگید  هب  یصخش  هک  تروص  نیا  هب  درک ؛ يریگولج  دنهد ، ماجنا  ار  هلماعم  کی  رفن  هس  هکنیا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
یلع دـننک . دـقعنم  ار  هلماعم  کی  صخـش  هس  ره  هک  مزادرپیم ؛ وت  هب  ار  نآ  لوپ  رتشیب  تلهم  اب  نم  رخب و  موس  صخـش  زا  ار  الاک  نیا 

. دزادرپن وا  هب  تلهم  اب  هتخادرپ ، دقن  روط  هب  هک  ییاهب  زا  شیب  دومرف : مالسلا  هیلع 
هک رادـقم  ره  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دـنک - مامت  ار  هلماعم  يرگید  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  ددرگ - مامت  مزـال و  شاهلماـعم  سک  ره  دومرف : و 

.« دشورفب دهاوخب ،

نآ شیازفا  اب  نْید  تدم  ندرک  ینالوط  زاوج  مدع  و  نآ ، نتساک  نْید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  باب 33 

درخیم یصخشم  غلبم  هب  ار  يزینک  هک : مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هرارز  ( 1 - ) 32794 - 1581
هب صخـش  نآ  دـنکیم و  تساوـخرد  ار  دوـخ  لوـپ  زینک ، لوا  بحاـص  هاـگنآ  دـشورفیم . دوـس  اـب  ار  نآ  شیاـهب  تخادرپ  زا  شیپ  و 

لاکشا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ناتدوخ . لام  ماهدرب ، دوس  امـش  زا  هچنآ  دیزادرپب و  صخـش  نیا  هب  ارم  یهدب  دیوگیم : زینک  نارادیرخ 
درادن »!

 903 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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دیسررس ات  هک  دش  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32795 - 1582
ای مشخبیم  وت  هب  ار  هیقب  زادرپب و  دـقن  نم  هب  غلبم  نالف  دـیوگیم : دوریم و  راکهدـب  دزن  هاگنآ  تسا . راـکبلط  یلاـم  يرگید  زا  نیعم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  میازفایم . نآ  تدم  رب  وت  يارب 
.« دریگب لیوحت  دقن  ار  نآ  دهاکب و  دوخ  رادتدم  بلط  زا  یصخش  هک  درادن  لاکشا  دیازفین و  شبلط  رب  رگا  درادن  لاکشا 

تسین عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  باب 34 

مدنگ هک  یسک  زا  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 32796 - 1583
! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درخیم . تدم  نودب  ار  نآ  درادن ،

. دننادیم لطاب  ار  نآ  ام  دزن  تنس ] لها   ] نانآ متفگ :
؟ دنیوگیم هچ  دیرخشیپ  ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زیاج دوبن ، رضاح  هدنـشورف  دزن  سنج  نآ  دش و  تدم  نودب  رگا  یلو  تسا ، رادتدم  نآ  دنیوگیم : دننادیم ، لاکـشایب  ار  نآ  متفگ :
! تسین

نودب  ) مدنگ یـصخش  هک  درادن  لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  تسا . رتهب  دشاب ، تدـم  نودـب  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دشاب هتشادن  ار  نآ  هدنشورف  درخب و  تدم  اب  و  تدم )

لـصف ریغ  رد  نآ  دننام  هزبرخ و  روگنا و  لثم  دوشیمن ؛ تفای  هک  دـشاب  ییالاک  هکنآ  رگم  دـنکیمن  رکذ  تدـم  هلماعم  يارب  دومرف : و 
تسین ». هتسیاش  تدم  نودب  نآ  ندیرخ  سپ  شدوخ .

ار ییـالاک  دـیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم جاـجح  نـب  نمحرلادـبع  ( 2 - ) 32797 - 1584
. مشورفیم وا  هب  مرخیم و  ار  نآ  سپس  منکیم ، وگتفگ  يو  اب  نآ  دوس  رس  رب  نم  دنکیم و  تساوخرد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنک اهر  تساوخن ، رگا  دریگب و  ار  نآ  دهاوخب  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ 

! يرآ متفگ :
! درادن یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! دننادیم لطاب  ار  نآ  تنس  لها  ياهقف  متفگ :
؟ لیلد هچ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا هتخورف  هتشادن ، هک  ار  يزیچ  وا  متفگ :
؟ دنیوگیم هچ  تسا ، هتخورف  هتشادن  هچنآ  هدنشورف  هک  شورفشیپ - مَلَس - ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 905 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دننادیم حیحص  ار  نآ  يرآ ! متفگ :

ره نتخورف  دومرفیم : هتسویپ  مردپ  دنمانیم . شورف - شیپ  مَلَس - ار  نآ  اهنآ  هک  تسا ، زیاج  لیلد  نیا  هب  اهنت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  یبایب ، ار  نآ  یناوتیم  شورف  نامز  رد  هک  ییالاک 

هک درخیم  يرگید  زا  صلاخ  سم  نم  دـص  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم ماحـش  دـیز  ( 3 - ) 32798 - 1585
لاکـشا دـهد ، لـیوحت  هتـشاذگ  رارق  هک  یناـمز  رد  ار  نآ  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسین . دوـجوم  هدنـشورف  دزن  نآ  زا  يزیچ 

درادن ».
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غلبم نالف  هب  يرگید  زا  صلاخ  سم  نم  دـص  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناـنک  حابـصوبا  ( 4 - ) 32799 - 1586
. تسین دوجوم  هدنشورف  دزن  نآ  زا  يزیچ  درخیم و 

درادن ». لاکشا  دهد ، لیوحت  رادیرخ  هب  دناهتشاذگ  رارق  هک  ار  يرادقم  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هلماعم ود  ماجنا  زا  هلماعم و  کی  رد  هیسن  دقن و  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک تشذگ  حلاص  نب  نامیلـس  ثیدح  رد 

درک ». یهن  یتسین ، کلام  هچنآ  نتخورف  زا  هلماعم و  کی  رد  تدم ] ود  اب  ]
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مَلَس ، ياهباب  زا  باب 1 و 3  ثیداحا  رد  و  « 1»

[ تمیق ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ   ] همواسم عیب  زاوج  باب 35 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 32800 - 1587
وا هچنآ  سپـس  ینزهناچ ، نآ  ۀلماعم  ةرابرد  وا  اب  تسخن  هک  تروص  نیا  هب  یـشورفب  يرگید  هب  يرادـن  هک  ار  ییالاک  درادـن ، لاکـشا  »

یشورفب »! يو  هب  ار  الاک  هاگنآ  ینادرگ و  یمتح  مزال و  دوخ  رب  ار  هلماعم  يرخب و  دهاوخیم 
______________________________

(. 32791  ) ثیدح 6 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 32   555 / 22 (. 1)
 907 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يالاک ای  مدنگ  دیرخ  دـیآیم و  نم  دزن  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم نانـس  نبا  ( 2 - ) 32801 - 1588
منک و مامت  ار  نآ  تمیق  مشورفب و  وا  هب  تسا  زیاج  ایآ  تسین . دوجوم  نم  دزن  سنج  نآ  دنکیم و  تساوخرد  هیـسن  روط  هب  ار  يرگید 

؟ مهد لیوحت  وا  هب  مرخب و  يرگید  ياج  زا  ار  نآ  سپس 
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

راک رـس و  هلماعم  هنوگنیا  اب  ام  متفگ : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگیم دعـس  نب  دـیمحلادبع  ( 3 - ) 32802 - 1589
اب نآ  ۀلماعم  رـس  رب  نآ  دیرخ  زا  شیپ  ام  تسین و  دوجوم  ام  دزن  هک  دـنکیم  تساوخرد  ار  ییالاک  دـیآیم و  ام  دزن  یـصخش  هک  میراد 

هیلع ماما  میـشورفیم . وا  هب  دایز ، مک و  نودب  تمیق  نامه  هب  میرخیم و  ار  الاک  سپـس  مینکیم . مامت  ار  نآ  تمیق  مینزیم و  هناچ  يو 
: دومرف مالسلا 
درادن »! لاکشا 

ار سابل  نیا  دیوگیم : دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم حـیجن  نب  دـلاخ  ( 4 - ) 32803 - 1590
! مهدیم دوس  وت  هب  غلبم  نالف  رخب و 

؟ دریگیمن تساوخن ، رگا  دریگیم و  دهاوخب ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

دنکیم ». مارح  نتفگ  نخس  لالح و  نتفگ  نخس  انامه  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم دوریم و  ياهدنـشورف  دزن  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 32804 - 1591

. درخیم يو  يارب  ار  الاک  زین  وا  مرخب ! وت  زا  ار  نآ  هیسن  ای  دقن  هک  دشاب  رخب ؛ نم  يارب  ار  الاک  نالف 
درخیم ». وا  زا  ار  نآ  تسا ، هدش  الاک  کلام  هدنشورف  هکنآ  زا  سپ  يو  انامه  درادن ؛ یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: متفگ مدرک و  لاؤس  هنیع »  » هلماعم ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 6 - ) 32805 - 1592
یغلبم هب  ار  وا  ات  منزیم  هناچ  وا  اب  دوس  رـس  رب  ربب . دوس  غلبم  نالف  رخب و  نم  يارب  ار  الاک  نـالف  دـیوگیم : دـیآیم و  نم  دزن  یـصخش 
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هب مربیم و  وا  دزن  ار  سنج  سپس  مدیرخیمن . ار  نآ  دوبن ، يو  تساوخرد  رگا  هک  مرخیم  وا  يارب  ار  سنج  نآ  سپس  منکیم . یـضار 
. مشورفیم يو 

رد وا  دوب و  دـهاوخ  وت  لام  زا  دوش ، دوباـن  وا  هب  نتخورف  زا  شیپ  سنج  نآ  رگا  منیبیمن ! یلاکـشا  نیا  رد  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
یلکـشم نآ  رد  نم  نیاربانب  دنادرگیم ؛ زاب  ار  نآ  دهاوخن ، رگا  درخیم و  وت  زا  وا  دزن  نتفر  زا  سپ  دهاوخب ، رگا  دراد . رایتخا  وت  دروم 

منیبیمن »!
 909 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ریرح ۀچراپ  تساوخرد  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  هیواعم  ( 7 - ) 32806 - 1593
. میـسریم قفاوت  هب  اـت  مینکیم  وگتفگ  مه  اـب  نآ  دوس  دیـسررس و  ةراـبرد  سپ  تسین . دوـجوم  نم  دزن  نآ  زا  يزیچ  هک  دـنکیم  نم  زا 

. مناوخیمارف ار  وا  مرخیم و  ار  ریرح  سپس 
رگا ای  دورب  نآ  يوس  هب  دنک و  اهر  ار  وت  دناوتیم  ایآ  دـبایب ، يراد  وت  هچنآ  زا  رتهب  ییالاک  رگا  هک  وگب  نم  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ ینک كرت  ار  لوا  صخش  يورب و  وا  يوس  هب  یناوتیم  یتفای ، يرتهب  رادیرخ  وت 
! يرآ متفگ :

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنکیم و صخشم  ار  یبسا  سابل و  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  ییحی  ( 8 - ) 32807 - 1594

. مهدیم دوس  وت  هب  غلبم  نالف  رخب و  نم  يارب  ار  نیا  دیوگیم : نم  هب 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دیوگیم يرگید  هب  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 32808 - 1595
. درخیم يو  يارب  زین  وا  مرخب . وت  زا  هیسن  نم  ات  رخب  نم  يارب  ار  الاک  نالف 

! درخیم يو  زا  ار  نآ  تسا ، هدش  نآ  کلام  هدنشورف  هکنآ  زا  سپ  انامه  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ایآ دنک ، تساوخرد  هیسن  روط  هب  ار  يرگید  يالاک  ای  مدنگ  دیرخ  وا  زا  دیایب و  يرگید  دزن  یصخش  رگا  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

؟ درخب يرگید  ياج  زا  سپس  دنک و  مامت  وا  اب  ار  تمیق  تسا  زیاج 
درادن »! یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دهاوخیم يرگید  زا  هک  یـصخش  ةراـبرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مزاـح  نب  روصنم  ( 10 - ) 32809 - 1596
ماجنا هدنـشورف  ندـیرخ  زا  سپ  نانآ  ۀـلماعم  هک  ارچ  درادـن ؛ لاکـشا  راـک  نیا  دومرف : درخیم ، يو  زا  هاـگنآ  درخب و  وا  يارب  ییـالاک 

دریگیم ».
« هنیع  » تروص هب  يرگید  اب  دهاوخیم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم مزاح  نب  روصنم  ( 11 - ) 32810 - 1597
دریگیم و مهرد  وا  زا  سپ  منک . دـیرخ  اـت  هدـب  لوپ  نم  هب  مرتهاـگآ . مدوخ  ياهيدـنمزاین  هب  وـت  زا  نم  دـیوگیم : وا  هب  دـنک . هلماـعم 

. دهدیم وا  هب  دروآیم و  لوپ  بحاص  دزن  ار  اهنآ  سپس  درخیم . ار  دوخ  ياهزاین 
دشورفیم و دهاوخب ، هدنـشورف  رگا  درخیمن و  دـهاوخن ، رگا  درخیم و  دـهاوخب ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ دشورفیمن دهاوخن ، رگا 
! يرآ متفگ :

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 911 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم مزاح  نب  روصنم  ( 12 - ) 32811 - 1598
اهمهرد نیا  تسین . دوجوم  نم  دزن  نآ  دیوگیم : هدنشورف  دیامنیم . هنیع »  » تروص هب  ار  یـسابل  دیرخ  تساوخرد  يرگید  زا  یـصخش 

زا ار  نآ  ات  دروآیم  لوپ  بحاص  دزن  ار  نآ  سپـس  درخیم . دـهاوخیم ، هک  ار  یـسابل  دریگیم و  ار  اهمهرد  يو  رخب . ار  نآ  ریگب و  ار 
. درخب يو 

؟ دوب دهاوخ  لوپ  بحاص  لام  زا  دورب ، نایم  زا  سابل  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

درادن ». لاکشا  درخن ؛ دهاوخن ، رگا  درخب و  دهاوخب ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: متفگ مدرک و  لاؤس  هنیع »  » ةرابرد مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگیم قلاخلادـبع  نب  لیعامـسا  ( 13 - ) 32812 - 1599

. دننکیم لمع  هنوگچ  هک  مهدیم  حیضوت  امش  يارب  نم  دنهدیم . هنیع »  » ام نارجات  رتشیب 
! وگب دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ام اب  سپ  تسین . دوجوم  ام  دزن  يو  یتساوخرد  يالاک  هک  یلاح  رد  دیآیم - ام  دزن  تسا ، ییالاک  لابند  هب  هک  نزهناچ  یـصخش  متفگ :
هناـچ رگیدـکی  اـب  تروص  نیمه  هب  هدزاود . هد - میوگیم : نم  مهدیم و  دوس  وـت  هب  هدزاـی  هد - دـیوگیم  دـنزیم و  هناـچ  نآ  ةراـبرد 

نیرتمک ریرح  نوچ  ریرح ؛ دـیوگیم : مرخب ؟ تیارب  یهاوخیم  ییالاک  هچ  میوگیم : يو  هب  هاگنآ  میـسرب . قفاوت  هب  مه  اـب  اـت  مینزیم 
. دراد ار  نایز 

. موریم الاک  دیرخ  لابند  هب  دریذپ  ماجنا  ياهلماعم  هکنآ  نودب  وگتفگ  نیمه  اب  سپ 
؟ دریگن وت  زا  دهاوخن ، وا  رگا  یهدن و  وا  هب  یتساوخن ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مروآیم دوخ  ۀناخ  هب  ار  وا  هاگنآ  منکـشیم ، ار  نآ  تمیق  مناوت  ةزادنا  هب  مرخیم و  ار  ریرح  نآ  يو  يارب  موریم و  سپ  يرآ ! متفگ :
یناـمز مـنکیم و  هلماـعم  يو  اـب  غـلبم  ناـمه  اـب  یهاـگ  مـیازفایم و  یکدـنا  نیـشیپ  یقفاوـت  غـلبم  رب  یهاـگ  مـنکیم . هلماـعم  يو  اـب  و 

. دریگیمن رس  ياهلماعم  مینکیم و  يریگتخس 
نم دزن  زین  وا  دـشورفیم . وا  هب  ور  نیا  زا  درخیمن ، رتنارگ  هتخورف ، نم  هب  هـک  یـسک  زا  يو  زا  ار  نآ  سکچـیه  دـیرخ ، نـم  زا  یتـقو 

. دنکیم هلاوح  نم  هب  ار  رادیرخ  دیآیم و  زین  یهاگ  دهدیم و  رادیرخ  هب  دریگیم و  ار  اهمهرد  دیآیم و 
! هدن یسک  هب  ریرح  بحاص  هب  زج  ار  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دریذپیم نم  زا  وا  منکیم و  تساوخرد  ریرح  بحاص  زا  سپ  دریگیمن . رس  ياهلماعم  وا  نم و  نایم  یهاگ  و  متفگ :
؟ یهدیمن سپ  یهاوخن ، وت  رگا  دریذپیمن و  دهاوخن ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتفر  نم  لام  زا  دوش ، دوبان  نآ  رگا  يرآ ! متفگ :
درادن »! یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 913 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀلماعم نم  زا  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 14 - ) 32813 - 1600

ات مهدب  هدعو  يو  هب  تسا  زیاج  ایآ  تسین . دوجوم  نم  دزن  دهاوخیم ، يو  هک  ییالاک  یلو  دنکیم ، تساوخرد  ار  لاس  کی  ات  ياهیسن 
؟ مشورفب وا  هب  مرخب و  ار  سنج  نآ 

يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
- مهرد رازه  هد  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم يدزا  میکح  نب  دیدح  ( 15 - ) 32814 - 1601

ياـهفرط شاهیاـسمه و  زا  ور  نیا  زا  مرادـن ؛ ار  نآ  زا  مهرد  رازه  زا  شیب  نم  دـنکیم و  تساوـخرد  ار  ییـالاک  رتشیب - اـی  رتمک  اـی 
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. مهدیم لیوحت  شنابحاص  هب  درخب و  میارب  میوگیم  یسک  هب  ای  « 1  » مرخیم وا  زا  هاگنآ  مشورفیم . وا  هب  منکیم و  ضرق  شاهلماعم 
درادن ». لاکشا  دومرف : ماما 

ياهدنشورف زا  یـصخش  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » هک تسا  هدمآ  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 16 - ) 32815 - 1602
شاهلماعم ياهفرط  اههیاسمه و  زا  ور  نیا  زا  درادن ؛ ار  الاک  نآ  زا  مهرد  رازه  زا  شیب  وا  یلو  دـنکیم  تساوخرد  الاک  مهرد  رازه  هد 
. دهدیم لیوحت  شنابحاص  هب  درخیم و  وا  نارادیرخ  زا  ای  يو  زا  سپس  دشورفیم ، صخش  نآ  هب  دریگیم و  هیراع  ای  درخیم 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 30 و 34  ثیداحا  رد 

ود  ] طرش ود  زا  هتفرگن و  لیوحت  سنج  نتخورف  زا  ار  نانآ  : » تشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  رامع ، ثیدح  رد  و 
«2 .« » دراد زاب  تسین ، شاهدهع  هب  نآ  تنامض  هک  ییالاک  زا  ندرب  دوس  زا  هلماعم و  کی  رد  خرن ]

«3  » هحبارم عیب  زاوج  باب 36 

هدنـشورف زا  یـسابل  دـیرخ ، ماگنه  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم دیعـس  نب  یلع  ( 1 - ) 32816 - 1603
مهرد فصن  ای  مشـش  ود  دـیوگب و  تسار  رگا  ینیبیم  یلاکـشا  هحبارم  عیب  رد  ایآ  دـنک . هلماعم  وا  اـب  هحبارم  تروص  هب  هک  دـهاوخیم 

؟ دنک نییعت  دوس 
! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا  لیلد  نیمه  هب  درخیم ، اجکی  هدمع و  تروص  هب  ار  فلتخم  ياهالاک  یصخش  دش : لاؤس  و 
______________________________

رهاظ تسا و  ثیدح  رهاظ  فالخ  حیـضوت  نیا  یلو  مرخیم ». سنج  نآ  زا  ای  لوپ  نآ  اب  ینعی  : » دـیامرفیم یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
. دنکیم دییأت  ار  نآ  رداون  ثیدح  تسا و  هنیع  عاونا  زا  یکی  هک  درخیم  ًاددجم  رادیرخ  زا  هک  تسا  نیانآ 

(. 32789  ) ثیدح 4 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 32   555 / 22 (. 2)
تفاـیرد وا  زا  دوس  يدـصرد  يرتـشم  قفاوت  اـب  دـیوگیم و  ار  سنج  دـیرخ  تمیق  هدنـشورف  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هحبارم  عـیب  (. 3)

. دنکیم
 915 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يور رب  هنوگچ  دنیوگیم : يو  هب  نارادیرخ  هاگنآ  تسا .] رتنازرا  هدمع  دیرخ  نوچ   ] دنک هلماعم  هحبارم  تروص  هب  ات  دنهاوخیم  يو 
 ... غلبم و نالف  ار  نآ  منکیم و  يراذگتمیق  غلبم  نالف  ار  نیا  دیوگیم : وا  و  ینکیم ؟ يراذگتمیق  فلتخم  ياهالاک 

! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! دنیازفایم وا  تمیق  رب  نانآ  متفگ :

دنیازفیب »! وا  غلبم  رب  هک  یتروص  رد  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب ار  ییالاک  فصن  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 32817 - 1604

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشورفیم ، هحبارم  تروص 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مدرک لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یکی  زا  ریکب  نب  هللادـبع  ( 3 - ) 32818 - 1605
تسا ». زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . دیرخ  تمیق  زا  شیب  ار  ییالاک  هک :
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هدرک و نزو  هنامیپ و  ار  یکاروخ  داوم  هک  يورب  یصخش  دزن  هک  یتروص  رد  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  هعامـس ، ثیدح  رد 
درادن ». لاکشا  يرخب ، هحبارم  تروص  هب  يو  زا 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  باب 39 ، هدنیآ و  باب  ود  ثیداحا  رد  و  « 1»
هحبارم تروص  هب  ار  نآ  دناوتیم  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ایآ  دنکیم : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک دمآ  دهاوخ  روصنم ، ثیدح  رد  و 

؟ دنک تفایرد  ار  نآ  دوس  دشورفب و 
«2 .« » دشابن یندرکنزو  ياهنامیپ و  هک  یتقو  ات  درادن  لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا بسانم  ثحب  نیا  اب  هک  رگنب ، زین  ار  باب 49 و 51  و 
 1606
______________________________

(. 32708  ) ثیدح 3 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 13   526 / 22 (. 1)
(. 32846  ) ثیدح 15 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 41   573 / 22 (. 2)

917 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهحبارم عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  باب 38 

دزن یـصخش  هاگنآ  میرخیم . رادتدم  هیـسن و  ار  سانجا  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم رّـسیم  ( 1 - ) 32820 - 1607
؟ تسا هدش  مامت  ردقچ  وت  يارب  الاک  نیا  دسرپیم : دیآیم و  نم 

. مشورفیم وا  هب  دوس  يرادقم  اب  ار  نآ  سپس  غلبم . نالف  هب  میوگیم : نم  و 
، يراد تلهم  نآ  لوپ  تخادرپ  يارب  وت  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  یـشورفب ، وا  هب  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دراد تلهم  زین  رادیرخ 
! میدش دوبان  نوعجار ! هیلا  انا  انا هللا و  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  ندینش  اب 

؟ لیلد هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
هتـساک زین  دیرخ  تمیق  زا  نآ  تمیق  رگا  یتح  دـنرخیم ؛ نم  زا  مشورفب ، هحبارم  تروص  هب  ار  یـسابل  هچراپ و  ره  نیمز  يور  رب  متفگ :

. دشاب هدش 
؟ دشاب نآ  رد  تشیاشگ  هک  منک  زاب  وت  يور  رب  ار  يرد  یهاوخیمن  ایآ  دومرف : تسناد ، ارم  لکشم  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

! يرآ متفگ :
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

917 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. مشورفیم وت  هب  هدوزفا  رادقم  نالف  اب  نم  تسا و  هدش  مامت  نم  رب  غلبم  نالف  وگب : دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دوس ». رادقم  نالف  اب  وگن : و 
هدیرخ رادتدـم  ار  ییالاک  هک  یـصخش  ةرابرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  ( 2 - ) 32821 - 1608
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: دومرف تسا ،
، دیوگن وا  هب  دـشورفب و  هحبارم  تروص  هب  رگا  تسا و  هدـیرخ  ار  نآ  هک  یتدـم  نامه  ات  رگم  دـشورفب  هحبارم  تروص  هب  دـناوتیمن  وا 

تسه ». تلهم  هزادنا  نامه  هب  رادیرخ  يارب 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32822 - 1609

هگن هدیشوپ  ار  نآ  رگا  و  دنک . نایب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دشورفب ؛ هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیمن  درخب ، رادتدم  ار  ییالاک  سک  ره  »
دشاب ». تلهم  يو  يارب  هدنشورف  ةزادنا  هب  ای  دوش  یضار  رادیرخ  هک  یتروص  رد  رگم  تسا ؛ لطاب  هلماعم  تشاد ،

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  مدینش  : » دیوگیم یشباو  دمحموبا  ( 4 - ) 32823 - 1610
. تخورف يرگید  هب  هحبارم  تروص  هب  سپس  دیرخ و  لاسکی  تدم  هب  هیسن  ار  ییالاک  یصخش  »

؟ دنک تفایرد  دقن  تروص  هب  ار  نآ  دوس  تمیق و  دناوتیم  ایآ 
دقن دناوتیم  ار  نآ  هزادـنا  هب  هدرک ، تخادرپ  يزیچ  ًادـقن  رگا  دراد . قح  هدـیرخ ، هک  یتروص  نامه  هب  اهنت  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنک ربص  دیاب  دیرخ  دیسررس  نامه  ات  هتخادرپن ، يزیچ  ًادقن  رگا  دریگب و 
؟ دشابن رادروخرب  یلام  ۀناوتشپ  زا  شدوخ  دننام  يو  رادیرخ  رگا  متفگ :

دریگب ». هقیثو  شدیرخ  دیسررس  ات  شیوخ  قح  يارب  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
919 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

همواسم عیب  بابحتسا  باب 39 

: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ود  ره  یبلح  دمحم  یبلح و  یلع  نب  هللادیبع  ( 1 - ) 32824 - 1611
هب ار  نآ  ام  دـنتفگ : نانآ  دـناوخ . ارف  الاک  نآ  دـیرخ  يارب  ار  نارجات  تخاس و  یکاروخ  داوم  نآ  اب  دـمآ . ییالاک  مردـپ  يارب  رـصم  زا  »

؟ تسا رادقم  هچ  نآ  و  دیسرپ : مردپ  میرخیم . هدزاود  هد -
. رازه ود  رازه ، هد  ره  رد  دنتفگ : نانآ 

. مشورفیم رازه  هدزاود  هب  ار  الاک  نیا  نم  تفگ : نانآ  هب  مردپ 
تخورف ». نانآ  هب  دیرخ  تمیق  نایب  نودب  سپ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 32825 - 1612
: دنتفگ نانآ  دناوخارف . ار  ناناگرزاب  تخاس و  نآ  اب  یکاروخ  داوم  يو  دمآ . مردپ  يارب  رصم  زا  ییالاک  »

! میریگیم وت  زا  هدزاود  هد - هب  ار  نآ 
دوب ». رازه  هد  نآ  دیرخ  تمیق  و  مشورفیم ! امش  هب  رازه  هدزاود  هب  ار  الاک  نیا  نم  دومرف : نانآ  هب  مردپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  دمحم  زا  نابا  ( 3 - ) 32826 - 1613
دیرخ تمیق  ناـیب  نودـب  غـلبم  نـالف  هب  هکلب  تسا . دـنیآشوخان  نم  يارب  نآ ، دـننامه  تـالماعم  هدزاود و  هب  هد  هدزاـی و  هب  هد  نتخورف  »

: دومرف هاگنآ  مشورفیم .
، دیرخ تمیق  نایب  نودب  ور  نیا  زا  دوب ؛ نیگنس  نم  رب  مشورفب و  تروص  نیا  هب  ار  نآ  متـشادن  تسود  دمآ و  نم  يارب  ییالاک  رـصم  زا 

متخورف ». ار  نآ 
 921 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ةرابرد تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نانح  نب  رفعج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگیم ریدس  نب  نانح  ( 4 - ) 32827 - 1614
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؟ مشورفیم وت  هب  هدزای  هد - هدزاود و  هد - هب  دیوگیم : يو  هب  دنکیم و  هلماعم  يرگید  اب  هک  یصخش  ةرابرد  ییوگیم ؟ هچ  هنیع » »
يو اب  غلبم  نآ  رب  مهدیم و  دوس  وت  هب  غلبم  نالف  نآ ] تمیق   ] اهمهرد ۀمه  رد  دیوگب : دیاب  هکلب  تسا  لطاب  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درادن یلاکشا  نیا  دنک . هلماعم 
! تسین دوجوم  نم  دزن  سنج  هک  یلاح  رد  منزیم  هناچ  هلماعم  رس  رب  وا  اب  تفگ : رفعج 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم سپ  دشورفب . ار  ییالاک  دهاوخیم  یصخش  : » متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم الع  ( 5 - ) 32828 - 1615

. مشورفیم هدزای  هد - ای  هدزاود  هد - هب  ار  نآ  »
تروص هب  ار  نآ  تفرگ ، هلماعم  هب  میمـصت  یتقو  سپ  تسا . هلماعم  زا  شیپ  ینزهناچ  نیا  انامه  درادن ، لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دهدیم ». رارق  هلمج  کی 
ۀیارک الاک و  يوشتـسش  دزم  دومرف  هزاجا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 32829 - 1616

.« ددرگ هلماعم  هحبارم  تروص  هب  هدوزفا و  نآ  ياهب  هب  الاک  ياههنیزه  رگید  لقن و  لمح و 

نآ نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  باب 40 

مهرد غلبم  نالف  هب  ار  لخن  دادـعت  نالف  يامرخ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 32830 - 1617
. دشورفیم دوس  اب  ار  اهنآ  يامرخ  لیوحت  نم و  هب  نآ  لوپ  تخادرپشیپ  رادیرخ ، مشورفیم .

؟ تسا هتفرگن  هدهع  هب  وت  يارب  ار  نآ  ياهب  رگم  درادن . لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

تسوا »! يارب  دوس  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم دنلب  ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  یعبر  نب  دلاخ  ( 2 - ) 32831 - 1618

. درک دروخرب  يدرگنابایب  برع  اب  هار  نایم  رد  درک . تکرح  یصخش  ۀناخ  يوس  هب  ماو  نتفرگ  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ  »... 
! رخب نم  زا  ار  رتش  نیا  مالسلا ! هیلع  یلع  يا  تفگ : يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ندید  اب  تشاد ، هارمه  يرتشهدام  هک  برع  درم 

! مرادن لوپ  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
! مهدیم تلهم  وت  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  ات  نم  تفگ : برع  درم 

؟ یشورفیم یتمیق  هچ  هب  ار  نآ  برع ! درم  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! مهرد دصکی  هب  تفگ : برع  درم 

 923 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! ریگب لیوحت  ار  نآ  نسح ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

اب توافتم  سابل  هفایق و  نامه  اب  يرگید  درگنابایب  برع  هاـگنآ  داـتفا . هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  ار  رتش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
؟ یشورفیم ار  رتش  نیا  ایآ  یلع ! يا  تفگ : يو  هب  درک و  دروخرب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ینکیم راک  هچ  نآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
. دیگنج مهاوخ  رتش  نیا  اب  دهدیم ، خر  تیومع  رسپ  يارب  هک  يدربن  نیتسخن  رد  تفگ : برع  درم 

! وت لام  ناگیار  هب  رتش  نیا  يریذپب ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
؟ ياهدیرخ یغلبم  هچ  هب  ار  نآ  مرخیم . لوپ  ربارب  رد  ار  نآ  مراد و  ار  نآ  لوپ  نم  تفگ : برع  درم 
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. مهرد دص  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
. وت لام  مهرد  داتفه  دص و  تفگ : برع  درم 

ةدنشورف لام  لوپ  نیا  زا  مهرد  دص  هدب . لیوحت  ار  رتش  ریگب و  ار  مهرد  داتفه  دص و  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
. میرخب يزیچ  نآ  اب  ات  ام  لام  مهرد  داتفه  رتش و 

داد »....  لیوحت  ار  رتش  تفرگ و  ار  مهرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  باب 35 ، ثیداحا  رد 

درادن ». لاکشا  اهنآ  ياهب  تخادرپ  زا  شیپ  اهالاک  رگید  شورف  : » دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  مالسالا ، مئاعد  ثیدح  رد 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  اههویم ، ۀلماعم  ياهباب  زا  باب 9  ثیداحا  رد  و  « 1»

نآ ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  باب 41 

. تسا راکهدب  مدنگ  ّرک  کی  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هللادبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 1 - ) 32832 - 1619
درادن ». یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ریگب . لیوحت  ار  دوخ  مدنگ  ایب  دیوگیم : راکبلط  هب  درخیم و  يرگید  درف  زا  مدنگ  ّرک  یکی 

زا شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم جارد  نب  لـیمج  ( 2 - ) 32833 - 1620
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . ار  نآ  لیوحت ،

هناـمیپ نتفرگ و  لـیوحت  يارب  هدـیرخ ، ار ] مدـنگ  نیا   ] وا زا  هک  ار  یـسک  هتخورف ] نآ  ضبق  زا  شیپ  ار  مدـنگ  هـک   ] درم نآ  و  مـتفگ : و 
. دنکیم لیکو  مدنگ  نآ  ندرک 

تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

(. 32850  ) ثیدح 19 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 42   574 / 22 (. 1)
 925 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 32834 - 1621
. تسا رادیرخ  دزن  الاک  نآ  زونه  دسریم و  ارف  نآ  دیسررس  دشورفیم . هیسن  ار  ییالاک  یصخش 

تایهدب زا  ار  دوخ  تمیق  شورفب و  مدوخ  هب  رتمک  یغلبم  هب  يدیرخ  نم  زا  هک  ار  یـسنج  دـیوگیم : دوریم و  رادـیرخ  دزن  هدنـشورف 
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  نک . مک 

درادن »! لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم يو  هب  تسا  راکبلط  مهرد  هد  يرگید  زا  هک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم زین  و  ( 4 - ) 32835 - 1622
، يدرک نایز  هچنآ  ریگب . لیوحت  ار  شلوپ  شورفب و  دقن ]  ] ار نآ  هاگنآ  رخب . نم  يارب  هیسن ]  ] یـسابل متـسه ] راکبلط  وت  زا  هک  یلوپ  اب  ]

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  نم . ةدهع  رب 
درادن »! لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یـصخشم تقو  اـت  ار  مدـنگ  يرادـقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم یخرک  جاـجح  نـب  دـلاخ  ( 5 - ) 32836 - 1623
. دننکیم تساوخرد  ار  نآ  دیرخ  نم  زا  ناناگرزاب  لیوحت  زا  شیپ  دیرخ و  زا  سپ  منکیم . دیرخشیپ 

لیوحت نتفرگ ، لیوحت  زا  شیپ  ار  نآ  یناوتیمن  وت  یشورفب و  ياهدیرخ  هک  ینامز  ات  ار  نآ  هک  درادن  یلاکشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
! یهد
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؟ مهد لیوحت  ندرک  هنامیپ  نامه  ساسا  رب  مناوتیم  ایآ  نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  مدرگ ! تیادف  متفگ :
. دنوش یضار  نارادیرخ  هک  یتروص  رد  درادن ؛ یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

سک ره  و  تسا . ظوفحم  يرتشم  ۀیامرـس  دش ، دوبان  یعیبط  ثداوح  ۀلیـسو  هب  يدـیرخ و  یناکم  ای  هاگنمرخ  زا  هک  یماعط  ره  دومرف : و 
. دهد لیوحت  ار  نآ  دیاب  هدنشورف  دشاب ، یصاخ  ۀیرق  لحم و  زا  هک  دنکن  نیعم  درخب و  شیاهیگژیو  نایب  اب  ار  یماعط 

. مشورفیم يرگید  هب  نآ  لیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  یماعط  یصخش  زا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

. دشاب نم  لیوحت  ماگنه  نآ ، ندرک  هنامیپ  دهاش  ات  نک  هناور  ار  دوخ  لیکو  میوگیم : رادیرخ  هب  هاگنآ 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 32837 - 1624
زا یهن  دراوم  زا  دوشیم و  هنامیپ  هک  تسین  مدـنگ  لـثم  نآ  دـشورفب و  نآ  نتفرگ  لـیوحت  زا  شیپ  ار  هویم  رادـیرخ  هک  درادـن  لاکـشا  »

تسین ». لیوحت  زا  شیپ  شورف 
هناـمیپ و نودـب  هـک  درخیم  ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگیم هزمحوـبا  ( 7 - ) 32838 - 1625

؟ دشورفب ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ  ایآ  دوشیم . هلماعم  ندرکنزو 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 927 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ار نآ  دـنرخیم و  ار  یـسابل  كرتشم  روط  هب  یهورگ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم یبلح  ( 8 - ) 32839 - 1626

؟ دشورفب نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ار  دوخ  مهس  دناوتیم  نانآ  زا  یکی  ایآ  دناهدرکن . میسقت 
تسا ». ياهنامیپ  یکاروخ  داوم  اریز  تسین ؛ یکاروخ  داوم  لثم  نآ  دومرف : و  درادن . یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هنامیپ زا  شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  هک  یصخش  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 9 - ) 32840 - 1627
تسین ». هتسیاش  يو  يارب  راک  نیا  دومرف : دشورفیم ، ار  نآ  شندومن 

شورفن ار  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  نایاپ  رد  دناهدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  حلاصوبا  هللادبع و  یبا  نب  نمحرلادبع 
ینک ». هنامیپ  ات 

اب ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 10 - ) 32841 - 1628
؟ تسا هتسیاش  هحبارم  تروص  هب  نآ  شورف  ایآ  درخیم . نزو  ای  هنامیپ 

شورف دناهدرک ، صخشم  ار  نآ  نزو  هنامیپ و  رگا  و  درادن . لاکـشا  دنـشاب ، یـضار  رادیرخ  هدنـشورف و  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». هتسیاش  ندرک  نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  نآ 

هتسیاش نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  نآ  شورف  ایآ  درخیم ، مدنگ  یـصخش  : » دیـسرپ شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زین  و  ( 11 - ) 32842 - 1629
؟ تسا

نآ تمیق  دیرخ و  تروص  نامه  هب  رگا  یلو  تسین . هتسیاش  لیوحت  زا  شیپ  شورف  دربب ، دوس  هلماعم  رد  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! درادن لاکشا  دشورفب ،

؟ تسا زیاج  لیوحت  زا  شیپ  دیرخ  تمیق  هب  یکاروخ  داوم  شورف  ایآ  هک : درک  لاؤس  نینچمه  و 
تسین ». هتسیاش  لیوحت  زا  شیپ  نآ  شورف  دنک ، تفایرد  دوس  رگا  درادن و  لاکشا  دنکن ، تفایرد  يدوس  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 32843 - 1630
؟ دشورفب دیرخ  تمیق  هب  ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ  تسا  هتسیاش  ایآ  درخیم . یکاروخ  داوم  یصخش 
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دـیرخ و تروص  نامه  هب  رگا  تسین و  هتـسیاش  نآ  شورف  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  دـنک ، تفایرد  دوس  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درادن »! لاکشا  دشورفب ، نآ  تمیق 
 929 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنامیپ زا  شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 13 - ) 32844 - 1631
رگم دـشورفب ! ندرک ، نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  ار  یندرک  نزو  ياهناـمیپ و  سنج  مرادـن ، شوخ  نم  دومرف : ماـما  دـشورفیم . ار  نآ  ندرک 

هلماعم نزو  هنامیپ و  نودـب  هک  یـسانجا  و  دـشورفب . نایز  اب  اـی  دوس  نودـب  درادـن  لاکـشا  هک  دـشورفب  دـیرخ  تروص  ناـمه  هب  هکنآ 
درادن ». لاکشا  لیوحت  زا  شیپ  اهنآ  شورف  دنوشیم ،

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 14 - ) 32845 - 1632
اب رگا  یـشورفب و  دیرخ  تمیق  هب  هکنآ  رگم  شورفن ، ار  نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  يدـیرخ ، ار  یندرکنزو  ياهنامیپ و  يالاک  هاگره  »

دیامن ».) لیکو  نآ  لیوحت  رد  ار  رادیرخ  وا  ینعی   ) شورفب ار  نآ  دوشیمن ، هلماعم  نزو  هنامیپ و 
هلماعم نزو  هنامیپ و  نودـب  هک  ار  یـسنج  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم روصنم  ( 15 - ) 32846 - 1633

؟ دنک تفایرد  ار  شدوس  دشورفب و  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیم  لیوحت  زا  شیپ  ندرک  نزو  هنامیپ و  نودب  ایآ  درخیم . دوشیم ،
یهدب زا  دریگب ، لیوحت  ار  نآ  رگا  یلو  درادن . لاکشا  راک  نیا  دوشیمن  هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ».
ار نآ  الاک  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم بهو  نب  هیواعم  ( 16 - ) 32847 - 1634

. دشورفیم
دشورفب ». دیرخ  تمیق  هب  هکنآ  رگم  ینک ، نزو  هنامیپ و  ار  نآ  ات  شورفن  ار  نآ  ندرک  نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 17 - ) 32848 - 1635
دریگب و لیوحت  ات  دـشورفن  سپ  دـشورفب ، ار  اهنآ  دـهاوخب  درخب و  ندرک  رابنا  نودـب  ای  دـنک  رابنا  ار  هفولع  اـی  ییاذـغ  داوم  سک  ره  »

دنک ». هنامیپ 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  مازح  نب  میکح  نب  مازح  ( 18 - ) 32849 - 1636

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ ، مشورفب . دوس  اب  ار  اهنآ  لیوحت  زا  شیپ  متـساوخ  مدیرخ و  تاکز  ییاذغ  داوم  زا  ییاذغ  داوم  يرادـقم  »
يریگب »! لیوحت  هکنآ  ات  شورفن  دومرف : ترضح  نآ  مدرک . لاؤس  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و 

 931 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 19 - ) 32850 - 1637

ندرک نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  دوشیم ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  تسا  یـسانجا  زا  رگا  سپ  درخب ، یکاروخ  داوم  شورف  يارب  سک  ره  »
لیوحت زا  شیپ  رگید  ياهالاک  نتخورف  و  درادن . لاکـشا  ندرک - نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  دشورفب - دیرخ  تمیق  هب  رگا  و  دشورفن . ار  نآ 

. درادن لاکشا  نآ  ياهب  تخادرپ  زا  شیپ  نتفرگ و 
ندرک هنامیپ  نامه  هب  دنک و  قیدـصت  ار  وا  رادـیرخ  تسا و  هدرک  هنامیپ  ار  نآ  دـیوگب  هدنـشورف  درخب و  یکاروخ  داوم  یـصخش  رگا  و 

تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دریگب ،
دشورفن ». نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ار  نآ  درخب ، یکاروخ  داوم  سک  ره  : » تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 20 - ) 32851 - 1638

: تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 21 - ) 32852 - 1639
هلماعم نزو  هنامیپ و  اب  هک  یـسانجا  یـشورفب و  ار  نآ  هنامیپ  اـب  نآ  نتفرگ  لـیوحت  زا  شیپ  سپـس  يرخب و  یکاروخ  داوم  تسین  زیاـج  »
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سپـس درخب  یکاروخ  داوم  یـصخش  درادن  لاکـشا  هک  هدـش  تیاور  یـشورفب و  ار  اهنآ  لیوحت ، زا  شیپ  هک  درادـن  لاکـشا  دوشیمن ،
دیامن ». لیکو  نآ  لیوحت  رد  ار  رادیرخ  دشورفب و  ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ 

لیوحت زا  شیپ  درخیم و  ار  هویم  یکاروخ و  داوم  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم هعامـس  ( 22 - ) 32853 - 1640
. دشورفیم

زا یخرب  هاـگنآ  دـنرخب . ار  ییـالاک  كرتشم  روط  هب  یهورگ  هکنآ  رگم  دریگب . لـیوحت  ار  نآ  هکنیا  اـت  هن ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درادن ». لاکشا  تروص  نیا  رد  هک  دشورفب  دوس  نودب  ار  دوخ  مهس  وا  ای  درخب  دوس  اب  ار  دوخ  زا  یکی  مهس  اهنآ 

ۀگرب شورف  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 23 - ) 32854 - 1641
درمشیم ». دنسپان  سنج  لیوحت  زا  شیپ  ار  گربالاک ]  ] هلاوح

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ینیادم  قاحسا  ( 24 - ) 32855 - 1642
. درخیم ار  یتشک  راب  ۀـمه  اـهنآ  زا  یکی  ماجنارـس  دـنزادرپیم . وگتفگ  هب  دـنوشیم و  یتشک  دراو  ییاذـغ  داوم  دـیرخ  يارب  یهورگ 
هب ار  سانجا  یکاروخ ، داوم  بحاص  هاگنآ  دهدیم . دنهاوخیم ، هچ  ره  مادک  ره  هب  زین  وا  دننکیم و  دیرخ  تساوخرد  يو  زا  نارگید 

. دنکیم تفایرد  ار  شلوپ  دهدیم و  لیوحت  اهنآ  زا  کی  ره 
. دناهدش کیرش  رادیرخ  اب  هکنآ  رگم  منیبیمن  ار  اهنآ  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رد هک  میراد  ینارگراک  دوخ  ام  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، هنامیپ  اـم  يارب  دـناوخیمارف و  ار  ياهدـننکهنامیپ  یکاروخ  داوم  بحاـص  متفگ :
. دنکیم هنامیپ  دایز  مک و  وا  دنریگیم و  داریا  وا  هب  ندرک  هنامیپ 

درادن ». لاکشا  دشابن ، هابتشا  رایسب  یتقو  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 933 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک ییـالاک  رب  ندرب  دوـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 25 - ) 32856 - 1643
. درک یهن  هتفرگن ، لیوحت 

نیا رب  هک  دمآ  دـهاوخ  یبلاطم  هویم ، شورف  ياهباب  زا  باب 9  ثیداحا  رد  تشذـگ و  ثحب  نیا  اب  بسانم  باب 34 و 35 ، ثیداحا  رد 
. دنکیم تلالد  ثحب 

نآ تخادرپ  راکهدب و  نْید  نییعت  زاوج  باب 42 

وا مراـکبلط . مهرد  يرادـقم  یـصخش  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگیم یمرـضح  رکبوـبا  ( 1 - ) 32857 - 1644
[ رتمک تمیق  اب   ] وا زا  ار  نآ  سپس  مشورفیم ، وا  هب  هیـسن ] تروص  هب   ] ییالاک سپ  مزادرپب . ار  تبلط  ات  شورفب  نم  هب  يزیچ  دیوگیم :

. منکیم تفایرد  ار  مبلط  مرخیم و 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم هلماعم  هنیع  تروص  هب  يرگید  اب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم یمرـضح  رکبوبا  ( 2 - ) 32858 - 1645
هنیع تروص  هب  رگید  راب  صخـش  نامه  اب  تسا  زیاج  اـیآ  درادـن . تخادرپ  رب  تردـق  وا  دـسریمارف و  شایهدـب  تخادرپ  ناـمز  سپس 

؟ دزادرپب ار  شایهدب  تروص  نیا  هب  دنک و  هلماعم 
يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مدرک و هلماـعم  هنیع  تروـص  هب  یـصخش  اـب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم هجراـخ  نب  نوراـه  ( 3 - ) 32859 - 1646
نک هلماعم  نم  اب  هنیع  تروص  هب  رگید  راب  مرادن . يزیچ  تفگ : وا  نک . تخادرپ  ار  تایهدب  متفگ : وا  هب  دیسرارف . شایهدب  دیـسررس 
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. مزادرپب وت  هب  ات 
دزادرپب ». وت  هب  ات  نک  هلماعم  هنیع  تروص  هب  وا  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 935 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  ناتسود  زا  یکی  : » هک دنکیم  تیاور  يدارم  ثیل  ( 4 - ) 32860 - 1647

ار نآ  تخادرپ  تساوخرد  وا  زا  راکبلط  دـسریمارف ، شایهدـب  تخادرپ  ناـمز  یتقو  دـهدیم . ماـجنا  هنیع  ۀـلماعم  يرگید  اـب  یـصخش 
تخادرپ وت  هب  ار  نآ  ات  نک  هلماعم  هنیع  تروص  هب  نم  اب  رگید  راب  مرادن ! يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : راکهدـب  صخـش  دـیامنیم .

. منک
درادن ». لاکشا  وا  ۀلماعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 32861 - 1648
مالسلا هیلع  ماما  دنهدیم . ماجنا  هلماعم  دوخ  نایم  رد  دندرک ، قفاوت  مه  اب  یتقو  دننکیم - هلماعم  هنیع »  » تروص هب  رگیدکی  اب  یهورگ  »

. دنرامشیم دنسپان  ار  مارح  دش : هتفگ  دننکیم ؟ ار  راک  نیا  هچ  يارب  دیسرپ :
جاودزا هب  میمـصت  سپـس  دنک و  انز  ینز  اب  یـصخش  رگا  یتح  درادن ؛ لاکـشا  تسا ، لالح  راتـساوخ  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». لالح  نانآ  لمع  دنک ، جاودزا  مه  اب  حیحص  روط  هب  دنریگب و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 6 - ) 32862 - 1649

راکبلط يو  زا  هچنآ  سپـس  هدـن و  ماجنا  هنیع  ۀـلماعم  وا  اـب  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماـما  ریگن . لـیوحت  یتخورف ، هنیع  تروص  هب  هچنآ  »
. ریگب لیوحت  وا  زا  یتسه ،

هب هچنآ  ناسنا  تسا  زیاج  میتفگ : ام  اریز  دوشیم ؛ لمح  تهارک  یعون  رب  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  «« 1»
دریگب ». لیوحت  هتخورف ، هنیع  تروص 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم نانس  نب  هللادبع  ( 7 - ) 32863 - 1650
يو نماض  نم  هکنیا  رب  انب  درخیم . هیـسن  تروص  هب  یـصخش  زا  ار  ییـالاک  ور  نیا  زا  تسا ؛ تسدـگنت  وا  مراـکبلط و  یـصخش  زا  نم 

. دنک تخادرپ  نم  هب  ار  شایهدب  موش و 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم رکبوبا  نب  راکب  ( 8 - ) 32864 - 1651
ار تایهدـب  مشورفب و  ار  نآ  ات  شورفب  نم  هب  هیـسن ]  ] ییالاک دـیوگیم : راکهدـب  دیـسررس ، ماگنه  تسا . راکبلط  يرگید  زا  یـصخش 

. منک تخادرپ 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

يو یهدب  زا  نآ  تمیق  درخب ، رگید  راب  دشورفیم  وا  هب  هک  ار  یـسنج  رگا  تسا ، راکبلط  يرگید  زا  هنیع  ۀلماعم  هار  زا  ناسنا  یتقو  (. 1)
. دوشیم مک 

 937 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم مزاح  نب  روصنم  ( 9 - ) 32865 - 1652

يرادـیرخ يزیچ  يو  زا  ات  دـیآیم  راکبلط  دزن  راکهدـب  تسا . راکبلط  يرگید  يالاک  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  ای  مدـنگ  يرگید  زا  یـصخش 
. دنک
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دشورفب ». وا  هب  دهاوخیم  هچ  ره  دقن  یلو  دشورفن  وا  هب  هیسن  دومرف : ماما 
رانید دنچ  دیوگیم : نم  هب  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم تاّیز  رمعم  ( 10 - ) 32866 - 1653

. مشورفب وت  هب  مرخب و  نوتیز  نغور  نآ  اب  ات  هدب  ضرق  نم  هب 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  رفعج ، نب  یلع  ثیدح  هژیو  هب  نیشیپ  باب  باب 35 و  ثیداحا  رد 

تمیق ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  باب 43 

هب وا  مراکبلط . مهرد  يرادقم  یصخش  زا  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  قاحسا  نب  دمحم  ( 1 - ) 32867 - 1654
رازه تسیب  ای  مهرد  رازه  هد  هب  هدش  مامت  نم  يارب  مهرد  رازه  هک  ياهّبج  نم  مهدیم . دوس  وت  هب  نم  هدب و  تلهم  نم  هب  دیوگیم : نم 

. مزادنایم بقع  هب  ار  مبلط  مشورفیم و  وا  هب  مهرد 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا مهرد  رازه  دص  لیبسلـس ، مان  هب  ینز  متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  ( 2 - ) 32868 - 1655
رازه هک  ار  یـشو  ساـبل  مداد و  ماو  وا  هب  مهرد  رازه  دوـن  نم  دـهدب . دوـس  نم  هب  مهرد  رازه  هد  هکنیا  رباـنب  درک ، ماو  تساوـخرد  نم 

. متخورف وا  هب  مهرد  رازه  هد  هب  دوب ، هدش  مامت  نم  يارب  مهرد 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هد هب  ار  سابل  هدب و  وا  هب  مهرد  رازه  دـصکی  درادـن . یلاکـشا  راک  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
سیونب ». وا  هیلع  هناگادج  ۀتشون  ود  شورفب و  وا  هب  مهرد  رازه 

 939 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک دراد  بلط  لوپ  يرگید  زا  یـصخش  : » متفگ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم رامع  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  ( 3 - ) 32869 - 1656

ریخأت هب  ار  دوخ  بلط  دشورفیم و  وا  هب  مهرد  رازه  هب  دراد  شزرا  مهرد  دـص  هک  يدـیراورم  ور  نیا  زا  تسا . هدیـسرارف  نآ  دیـسررس 
. دزادنایم

ماهداد ». ماجنا  ار  راک  نیا  مردپ  روتسد  هب  زین  نم  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. داد خساپ  تروص  نیمه  هب  ترضح  نآ  دیسرپ و  ار  هلأسم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  تسا  دقتعم  قاحسا  نب  دمحم 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  : » دیوگیم هقدص  نب  هدعسم  ( 4 - ) 32870 - 1657
. درادن ار  نآ  تخادرپ  تردق  دیسررس ، ماگنه  وا  مراد و  بلط  لوپ  يدرف  زا  هنیع »  » ۀلماعم رس  نم 

رازه هب  دراد  شزرا  مهرد  دـص  هک  يرگید  زیچ  ای  دـیراورم  ایآ  دـهد . دوس  نم  هب  وا  مزادـنیب و  ریخأـت  هب  ار  شایهدـب  دـهاوخیم  سپ 
؟ مزادنیب ریخأت  هب  ار  شماو  دیسررس  مشورفب و  وا  هب  مهرد 

منک ». لمع  تروص  نیمه  هب  شایهدب  ةرابرد  داد  روتسد  زین  نم  هب  داد و  ماجنا  هنوگنیا  مردپ  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم هبتع  نب  کلملادبع  ( 5 - ) 32871 - 1658

شزرا هک  يدیراورم  مهدب و  وا  هب  یلوپ  تسا  زیاج  ایآ  مهدب . وا  هب  هنیع  تروص  هب  يرگید  لوپ  مهاوخیم  مراکبلط و  یلام  یصخش  زا 
ياهب هک  طرـش  نیا  هب  مشورفیم  وت  هب  مهرد  رازه  هب  ار  دیراورم  نیا  میوگب : وا  هب  و  مشورفب ؟ وا  هب  مهرد  رازه  هب  تسا  مهرد  دـص  نآ 

. مزادنا ریخأت  هب  هام  دنچ  ار  تایهدب  نآ و 
درادن ». لاکشا  دومرف : ماما 
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: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 6 - ) 32872 - 1659
ور نیا  زا  مهدـب . دوس  وت  هب  اـت  هدـب  تلهم  نم  هب  دـیوگیم : راکهدـب  تسا . هدیـسرارف  نآ  دیـسررس  هک  تسا  راـکبلط  یلوـپ  یـصخش  »

. دشورفیم وا  هب  مهرد  رازه  تسیب  ای  مهرد  رازه  هد  هب  ار  مهرد  رازه  شزرا  هب  يدیراورم  هناد  راکبلط 
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  مردـپ  قیقحت  هب  و  : » تسا هدـش  هدوزفا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  نخـس  نیا  نآ  ناـیاپ  رد  هدـش و  تیاور  نآ  لـثم  يرگید  ثیدـح  رد 
مداد ». ماجنا  ار  هلماعم  نیا  لثم  داد ، روتسد 

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ( 7 - ) 32873 - 1660
- تسا نآ  يور  یشزرایب  نیگن  یتقو  ات  درادن - شزرا  مهرد  کی  هک  ار  يرتشگنا  ای  دشورفب  مهرد  تسیب  هب  ار  یمهرد  هد  سابل  رگا  »

دوب ». دهاوخن  ابر  دشورفب ، مهرد  هد  هب 
 941 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یهورگ هب  نم  درک : لاؤس  وا  زا  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یـصخش  : » دـیوگیم یملید  نب  نامیلـس  ( 8 - ) 32874 - 1661
فـصن زا  هک  دـننکیم  تساوخرد  نم  زا  نانآ  و  مربیم . دوس  مهرد  ود  نیعم  دیـسررس  ات  زیفق  ره  رد  مشورفیم و  هیـسن  تروص  هب  درآ 

؟ متفین مارح  رد  نم  هک  تسه  ياهراچ  ایآ  مهدب . اهنآ  هب  مهرد  يرادقم  درآ 
.« ازفیب اهنآ  زا  تدوس  رادقم  هب  زیفق  فصن  تمیق  رد  هدب و  ضرق  مهرد  يرادقم  اهنآ  هب  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

درک رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  باب 44 

. تفرگ لیوحت  ار  نآ  فصن  دیرخ و  يرگید  زا  یکاروخ  داوم  يرادقم  یصخش  : » دیوگیم یبلح  ( 1 - ) 32875 - 1662
زور رد  رگا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هتفای  شهاک  ای  شیازفا  نآ  تمیق  دمآ ، نآ  مود  فصن  لیوحت  يارب  یتقو 
تسوا »! ةدهع  رب  زور  خرن  دناهدرکن ، قفاوت  مه  اب  خرن  رس  رب  رگا  تسا و  نامه  خرن  سپ  دناهدومن ، قفاوت  خرن  رس  رب  هدنشورف  اب  دیرخ 

يارب یتدـم  زا  سپ  تفرگ ، لـیوحت  ار  نآ  فصن  دـیرخ و  یکاروخ  داوـم  يرادـقم  یـصخش  : » دـیوگیم یبـلح  ( 2 - ) 32876 - 1663
رـس رب  دـیرخ  زور  رد  رگا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هتفای  شهاک  ای  شیازفا  خرن  یلو  دـمآ  رگید  فصن  لـیوحت 

ار یـشخب  هتفرگ و  لـیوحت  ار  یـشخب  خرن  نییعت  نودـب  رگا  و  تسا . ظوـفحم  يو  يارب  خرن  ناـمه  اـنامه  دـناهدرک ، قـفاوت  مه  اـب  خرن 
تسوا ». ةدهع  هب  دریگیم ، لیوحت  نآ  رد  ار  هدنامیقاب  هک  يزور  خرن  تسا ، هتشاذگ 

و : » تسا هدوزفا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  هلمج  نیا  نآ  ناـیاپ  رد  هدرک و  تیاور  ار  شیپ  ثیدـح  عنقملا  باـتک  رد  ( 3 - ) 32877 - 1664
تسا ». ظوفحم  دیرخ  خرن  يو  يارب  دنک ، رییغت  شخرن  لیوحت  زا  شیپ  درخب و  یکاروخ  داوم  یسک  رگا 

- ینیعم خرن  هب  ّرک  ره  یکاروخ - داوم  يرادقم  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم لیمج  ( 4 - ) 32878 - 1665
يراددوخ هیقب  لیوحت  زا  هدنـشورف  دـباییم و  شیازفا  ای  شهاک  تمیق  سپـس  دریگیم . لیوحت  ار  نآ  زا  یـشخب  و  دـنکیم . يرادـیرخ 

. یتشاد قح  یتفرگ ، لیوحت  هک  ار  نامه  اهنت  وت  دیوگیم : دنکیم و 
تمیق ندرک  طرـش  نودب  رگا  تسا و  رادیرخ  ِلام  نآ  ۀیقب  دناهدرک ، قفاوت  نآ  خرن  رـس  رب  دـیرخ  زور  رد  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دراد ». قح  هدرک  تخادرپ  لوپ  هک  ياهزادنا  هب  تسا ، هدیرخ  اهنت 
 943 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  نسحلا  نب  دمحم  ( 5 - ) 32879 - 1666
سانجا هبنپ و  یکاروخ و  داوم  دنکیم  عورش  دهد و  ماجنا  يرگید  راک  ای  دزاسب  وا  يارب  ینامتخاس  ات  دنکیم  ریجا  ار  یـسک  یـصخش  »
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باسح هداد  لیوحت  هک  يزور  تمیق  هب  ار  نآ  ایآ  دـنکیم . ادـیپ  خرن  شهاک  ای  شیازفا  هبنپ  یکاروخ و  داوم  سپـس  دـهدب . وا  هب  رگید 
؟ یسرباسح زور  تمیق  هب  ای  دنک 

. هللا ءاش  نا  دنکیم - هبساحم  هتسب  دادرارق  وا  اب  هک  يزور  تمیق  هب  ار  نآ  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
خرن سپس  دنکیمن . یعطق  يو  اب  دزادرپیم و  نآ  ربارب  رد  مدنگ  يرادقم  راکهدب  دسریمارف و  یصخش  یهدب  دیـسررس  درک : لاؤس  و 

. دنکیم رییغت 
دوشیم ». هبساحم  وا  يارب  هداد ، لیوحت  ار  مدنگ  هک  يزور  خرن  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یلام يرگید  زا  یصخش  متشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  : » دیوگیم رافـص  نسحلا  نب  دمحم  ( 6 - ) 32880 - 1667
هام هس  ود  زا  سپ  دـنکیمن . یعطق  ار  نآ  خرن  دزادرپیم و  نارفعز  ای  هبنپ  ای  مدـنگ  نآ  ربارب  رد  راکهدـب  دیـسررس ، ماـگنه  دراد . بلط 

؟ دنک هبساحم  وا  اب  خرن  ود  زا  کی  مادک  هب  دباییم . شهاک  ای  شیازفا  هبنپ  مدنگ و  نارفعز و  تمیق 
. هللا ءاش  نا  دراد - قح  مدنگ  تخادرپ  زور  تمیق  ساسا  رب  اهنت  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يرگید سانجا  ای  هبنپ  ای  مدنگ  وا  هب  دنکیم و  ریجا  يرگید  راک  ای  نامتخاس  نتخاس  رب  ار  يدرف  یصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 
؟ یسرباسح زور  خرن  هب  ای  دنک  هبساحم  لیوحت  زور  خرن  هب  ار  نآ  ایآ  دباییم . شهاک  ای  شیازفا  هبنپ  مدنگ و  خرن  سپس  دهدیم .

هللا ». ءاش  نا  دنک - هبساحم  هتسب ، دادرارق  يو  اب  هک  يزور  تمیق  هب  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تمیق نتفرگ ، لیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  مدنگ  يرادـقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم دراطعوبا  ( 7 - ) 32881 - 1668

. دنکیم رییغت  نآ 
یتفرگیم ». ار  نآ  دوب ، ياهدوزفا  نآ  رد  رگا  هک  هنوگنامه  يزادرپب ؛ يو  هب  لماک  روط  هب  مراد  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شهاک تمیق  هک  یتقو  ات  تسا  ربتعم  هلماـعم  زور  تمیق  هیـسن ، ۀـلماعم  ره  رد  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 8 - ) 32882 - 1669

تسا ». هتفاین 
945 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

کلام يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  باب 45 

سابل نیا  تفگ : يرگید  هب  هک  یصخش  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 32883 - 1670
درادن »! یلاکشا  دومرف : تدوخ . ِلام  نآ  دازام  شورفب و  مهرد  هد  ار 

: دوشیم هتفگ  يو  هب  هداد و  شورف  يارب  ییالاک  یـصخش  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هرارز  ( 2 - ) 32884 - 1671
. تدوخ يارب  غلبم  نالف  رب  نوزفا 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هتفگ يو  هب  هداد و  شورف  يارب  ییـالاک  یـصخش  هـب  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگیم هرارز  ( 3 - ) 32885 - 1672

. تدوخ يارب  غلبم  نالف  رب  نوزفا  دوشیم :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا  مالسالا ، مئاعد  باتک  رد 
دنراذگیم یصخش  دزن  ار  دوخ  ياهالاک  رازاب ، لها  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم ینانک  حابصوبا  ( 4 - ) 32886 - 1673

. تدوخ لام  یتخورف ، رتشیب  هچ  ره  دنیوگیم : دننکیم و  نیعم  یخرن  يو  يارب  و 
دشورفن ». هحبارم  تروص  هب  یلو  درادن  لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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درک ». یهن  تسین ، ناسنا  تنامض  رد  هک  يزیچ  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تشذگ  یهانم  ثیدح  رد 
«2 .« » نک یهن  تسین ، نانآ  تنامض  رد  هک  يزیچ  نتخورف  زا  ار  نانآ  : » تشذگ مالسلا  هیلع  ماما  زا  نخس  نیا  رامع ، ثیدح  رد  « 1»

« 3 درک . یهن  تسین ، ناسنا  تنامض  رد  هک  یسنج  دوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » هک تشذگ  نامیلس ، ثیدح  رد  و 
______________________________

(. 32757  ) ثیدح 10 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 20   543 / 22 (. 1)
(. 32791  ) و 6 ( 32789  ) ثیدح 4 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 31   555 / 22 2 و 3 . ( 2)

947 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدنیامن ندوب  نیما  باب 46 

! مدرگ تیادف  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  هنیدـم  زا  لاس 231 ق ، رد  : » دـیوگیم یناساق  دـمحم  نب  یلع  ( 1 - ) 32887 - 1674
. دیابریم ار  نآ  نزهار  ای  دوشیم  تقرـس  وا  زا  درخیم ، ار  سنج  یتقو  درخب . يرگید  زیچ  ای  الاک  دهدیم  روتـسد  يرگید  هب  یـصخش 

؟ رادیرخ لام  زا  ای  هدنهد  روتسد  لام  زا  دوریم ؛ یسک  هچ  لام  زا  الاک  نآ 
هدنهد »! روتسد  لام  زا  تشون : مالسلا  هیلع  ماما 

نارگید يارب  ترجا  ربارب  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم بیعـش  نب  بوـقعی  ( 2 - ) 32888 - 1675
؟] تسا حیحص  راک  نیا  ایآ   ] دریگیم هدهع  رب  ار  نانآ  لاوما  تنامض  و  دشورفیم .

هچنآ زا  شیب  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  یلو  تسا ] مزال  وا  يارب   ] دـهد ماجنا  ار  راک  نیا  رطاخ  تیاضر  اب  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« درادن لاکشا  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رطاخ  تیاضر  اب  هاگ  ره  لاح  نیا  اب  دوش . راکهدب  دروآیم ، تسد  هب 

لاّلد راسمس و  ترجا  زاوج  باب 47 

لّالد راسمـس و  ترجا  : » دـندومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نارگید  قداص و  ماـما  زا  داـّلووبا  ( 1 - ) 32889 - 1676
تسا ». ریجا  دننامه  وا  انامه  دنکیم . دیرخ  مدرم  يارب  زور  هب  زور  نیعم ، تمیق  اب  وا  اریز  درادن ؛ لاکشا 

 949 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنکیم دیرخ  دزم  ربارب  رد  راسمس  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 2 - ) 32890 - 1677

ره مرادیمرب و  مهاوخب ، هچ  ره  يدیرخ ، هچنآ  زا  هک  دوشیم  هتـشاذگ  رارق  وا  اب  هداد و  يو  هب  دـیرخ  يارب  یتسرهف  هک  تروص  نیا  هب 
. منکیم اهر  مهاوخب ، هچ 

. نک اهر  يرادن ، تسود  هچنآ  رادرب و  یهاوخیم ، ار  هچ  ره  دیوگیم  دروآیم و  هدیرخ  هک  ار  یسانجا  زین  وا 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ناسنا يارب  دزم  ربارب  رد  راسمـس  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم دمحم  نب  دـمحا  رداون  باتک  رد  ( 3 - ) 32891 - 1678
: دومرف ماما  نک ! اهر  یهاوخیمن ، هچ  ره  رادرب و  یهاوخیم ، هچ  ره  دیوگیم : دنکیم و  دیرخ 

درادن ». لاکشا 
: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 4 - ) 32892 - 1679

رارق نم  يارب  نآ  رد  يدوس  هک  طرش  نیا  هب  مرخیم  وت  زا  ار  رگید  سانجا  یکاروخ و  داوم  نیا  نم  دیوگیم : ياهدنشورف  هب  یـصخش  »

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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. منک دیرخ  وت  زا  هک  یهد  نم  هب  يزیچ  ای  یهد 
. درمش دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دیوگیم : جاجح  نب  نامحرلادبع 
، مرخیم وت  زا  هک  یسابل  ره  رد  هک  منکیم  دیرخ  وت  زا  طرش  نیا  هب  نم  دیوگیم : هدنشورف  هب  دنکیم  دیرخ  نارگید  يارب  هک  یصخش 

. هد رارق  نم  يارب  يدوس  منک ، دیرخ  وت  زا  هکنیا  يارب  دیوگیم : و  یهدب . نم  هب  غلبم  نالف 
درمش ». دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

نم يارب  ار  ییالاک  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم ریـصبوبا  ( 5 - ) 32893 - 1680
. مینکیم میسقت  رگیدکی  نایم  میدرب ، دوس  هچ  ره  شورفب ] و   ] رخب

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دزم شراک  يارب  هک  نیمز  هناخ و  لّالد  ةرابرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  راـشب  نب  نیـسح  ( 6 - ) 32894 - 1681

: دومرف دریگیم ،
درادن »! یلاکشا  تسا و  ترجا  نیا 

يرگید زا  يدرف  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 32895 - 1682
. دهدیم رارق  یترجا  وا  يارب  درخب و  نآ  دننام  ای  اپراهچ  ای  هدرب  ای  هناخ  ای  نیمز  شیارب  دهاوخیم 

درادن ». لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 951 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیوگیم هک  دنکیم  تیاور  ناشورفهدرب  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  ( 8 - ) 32896 - 1683
مالسلا هیلع  ماما  مدرک . يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  نم  داد . نم  هب  رانید  راهچ  ترضح  نآ  مدیرخ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  يزینک  »

ریگن »! يزیچ  هدنشورف  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  متفرگ . ار  نآ  ور  نیا  زا  يریگب ؛ ار  نآ  دیاب  ًامتح  دومرف :
. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  «، 2  » بوقعی ثیدح  و  « 1  » نانس نب  هللادبع  ثیدح  رد 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  زین  هلاعج  ياهباب  زا  باب 1  ثیداحا  رد 

عیب کی  رد  لاّلد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  زاوج  شورف  مدع  باب 48 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم بیعش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 32897 - 1684
نآ دنتـسین . ناسکی  تیفیک  رظن  زا  هک  دروآیم  وا  دزن  شورف  يارب  یـسنج  سک  ره  دشورفیم و  ار  ناش  سانجا  نارگید  يارب  یـصخش 

. دنکیم تساوخرد  مه  اب  ار  اهنآ  ۀمه  دیرخ  يدرف  هاگ 
دیآیمن ». مشوخ  هلماعم  نیا  زا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگیم بیعش  نب  بوقعی  ( 2 - ) 32898 - 1685
تیفیک رظن  زا  هـک  دراذـگیم  يو  دزن  شورف  يارب  رتـشیب  اـی  ـالاک  کـی  سک  ره  دـشورفیم و  ار  ناـش  ساـنجا  نارگید  يارب  یـصخش 

. دنکیم تساوخرد  مه  اب  ار  اهنآ  ۀمه  دیرخ  يدرف  هاگ  نآ  دنتسین . ناسکی 
دیآیمن ». مشوخ  هلماعم  نیا  زا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

(. 32492  ) ثیدح 4 اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  باب 62   458 / 22 (. 1)

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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(. 32888  ) ثیدح 2 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 46   584 / 22 (. 2)
953 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدش يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  باب 49 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 32899 - 1686
زیاج ایآ  دنکیم . میـسقت  اهنآ  نایم  مادک  ره  شزرا  ساسا  رب  ار  ّلک  تمیق  هاگ  نآ  درخیم . یتمیق  هب  ار  سابل  زا  ياهعومجم  یـصخش 

؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  ار  اهنآ  کتکت  تسا 
. تسا هداهن  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دیوگب  رادیرخ  هب  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  دناوتیم  ار  اهسابل  زا  کی  ره  ایآ  درخیم . ار  الاک  زا  ياهعومجم  یصخش  مدرک : لاؤس  و 
تسا ». هداهن  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دیوگب  رادیرخ  هب  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم هزمحوبا  ( 2 - ) 32900 - 1687
یتخادرپ تمیق  اب  اهنآ  عومجم  هک  يروط  هب  دراذـگیم ؛ یتمیق  سابل  ره  رب  سپـس  درخیم ، یغلبم  هب  ار  سابل  زا  ياهعومجم  یـصخش 

؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  ار  مادک  ره  دناوتیم  ایآ  دوش . ربارب 
تسا ». هدراذگ  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دنک  مالعا  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 32901 - 1688
هب تمیق  نامه  هب  ار  نآ  دـناوتیم  اـیآ  دراذـگیم . تمیق  ساـبل  ره  رب  لـک  تمیق  ساـسارب  سپـس  درخیم ، رایـسب  ياـهسابل  یـصخش  »

؟ دشورفب هحبارم  تروص 
تسا ». هتشاذگ  خرن  نآ  رب  شدوخ  هک  دنک ، مالعا  رادیرخ  هب  هکنیا  رگم  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم رامع  نب  هیواعم  ( 4 - ) 32902 - 1689
ای جنپ  دوس  اب  دشاب ، رتبوغرم  اهسابل  رگید  زا  هکنآ  طرـش  هب  ار  اهنآ  زا  سابل  هد  يدرف  درخیم . یهوق  یتاره و  ياهسابل  یـصخش 

. درخیم رتشیب  ای  رتمک 
هچ  ] دـشاب ناسکی  هیقب  دـبایب و  بوغرم  ساـبل  جـنپ  اـهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  مرادـن ، تسود  ار  هلماـعم  نیا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درک »]؟ دهاوخ 
وا رب  ار  اهسابل  ررکم  تروص  هب  سپ  درادرب ، سابل  هد  هک  دـناهدرک  طرـش  وا  اب  نانآ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  لیعامـسا 

[. دنک باختنا  ار  سابل  هد  ات   ] دننکیم هضرع 
هیقب دشاب و  رتهب  سابل  جنپ  اهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  دنک . باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  طرش  وا  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. مرادن تسود  ار  هلماعم  نیا  نم  درک ] دیاب  هچ   ] دنشاب مه  لثم 
تسناد ». دنسپان  نآ ، نبغ  یگدنبیرف و  لیلد  هب  ار  هلماعم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

 955 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم روصنم  یبا  نبا  یسیع  ( 5 - ) 32903 - 1690

رتشیب ای  رتمک  ای  مهرد  جنپ  دوس  اب  ار  اهنآ  نیرتهب  زا  سابل  هد  یـصخش  دنرخیم . یهوق  ای  يورم  ای  يورک  ای  یتاره  ياهسابل  یهورگ 
. درخیم

همه رگید  ياهسابل  یتفای و  هیقب  زا  رتهب  سابل  جـنپ  اهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  مرادـن . تسود  ار  هلماـعم  نیا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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يدرکیم »]؟ هچ   ] دندوب ناسکی 
هـضرع وا  رب  ررکم  ار  سابل  سپ  دنک ، باختنا  سابل  هد  هک  دناهدرک  طرـش  وا  اب  اهنآ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  لیعامـسا 

[. دنک باختنا  ار  سابل  هد  ات   ] دننکیم
تفاین و رتهب  ِسابل  جنپ  زا  رتشیب  رگا  هک  وگب  نم  هب  دنک . باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  طرش  وا  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.]؟ دهد ماجنا  دیاب  هچ   ] دندوب ناسکی  رگید  ياهسابل 
مرادن ». تسود  ار  هلماعم  نیا  نم  دومرف : سپس 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم ملاس  نب  طابسا  ( 6 - ) 32904 - 1691
ره رد  مهرد  کی  دوس  اب  ار  سابل  داتفه )  ) دون دـیآیم و  یـصخش  میرخیم . بوغرمان  بوغرم و  سابل  دـص  لماش  سابل  لدـع  کی  ام 

؟ میشورفب هنوگ  نیمه  زین  ار  هیقب  هک  تسا  راوازس  ام  يارب  ایآ  درخیم . مهرد 
درخب ». نیعم ] روط  هب   ] ییاهنت هب  ار  سابل  کی  هکنیا  رگم  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

«1 .» تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  دیعس ، نب  یلع  ثیدح  رد 

دوش انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  باب 50 

مهرد کی  يانثتـسا  هب  رانید  کی  هب  سابل  ندـیرخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 32905 - 1692
تسین ». مولعم  مهرد  هب  رانید  تبسن  نوچ  تسا ؛ دنسپان 

______________________________

(. 32816  ) ثیدح 1 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 36   564 / 22 (. 1)
 957 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رانید کی  هب  ار  سابل  ندیرخ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رسیم  نب  دامح  ( 2 - ) 32906 - 1693
تسین ». مولعم  مهرد  هب  رانید  تبسن  نوچ  درمشیم ؛ دنسپان  مهرد ، کی  يانثتسا  هب 

هب رانید  کی  هب  ندـیرخ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  شردـپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو  ( 3 - ) 32907 - 1694
مراهچ و کی  موس و  کی  يانثتسا  هب  يرانید  تروص  هب  ار  نآ  هکلب  درمشیم  دنـسپان  هیـسن  روط  هب  ار  مهرد  ود  ای  مهرد  کی  يانثتـسا 

دادیم ». رارق  رانید  يازجا  رگید  مشش و  کی 
الاک دیرخ  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 4 - ) 32908 - 1695

: دومرف هیسن  تروص  هب  مهرد  کی  يانثتسا  هب  رانید  کی  هب 
دوش ». ربارب  مهرد  اب  رانید  دیاش  اریز  تسا ؛ لطاب  هلماعم  نیا 

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  باب 12 و 23 و 25 ، ثیداحا  رد 

هحبارم عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  باب 51 

زاوها هب  الاک  دیرخ  يارب  مهرد  يدادعت  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم قلاخلادبع  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 32909 - 1696
مینکیم ربص  دـیرخ ، ییـالاک  اـم  يارب  اـهنآ  اـب  هکنآ  زا  سپ  تسا . رگید  یخرب  زا  رترب  یخرب  تواـفتم و  مه  اـب  اـهنآ  هک  میتسرفیم 

دیاب هحبارم  تروص  هب  هلماعم  رد  دوشیم . بصن  نآ  يور  هدش ، يرادیرخ  الاک  نآ  اب  هک  یمهرد  عون  شورف ، ماگنه  دوشیم .) هتـشون  )
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؟ دنکیم زاینیب  مهرد  عون  نایب  زا  ار  ام  الاک  يور  رب  هتشون  نآ  بصن  ایآ  دوش . نایب  مهرد  عون 
دیرخ تمیق  رکذ  نودـب  رگا  نک و  ربخاـب  نآ  زا  ار  رادـیرخ  دوش ، هلماـعم  هحبارم  تروص  هب  هاـگ  ره  هکلب  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درادن ». لاکشا  دوشیم ، هلماعم 
 959 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب هک  میتسرفیم  زاوها  هب  مهرد  يرادقم  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم قلاخلادبع  نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 32910 - 1697
بـصن نآ  يور  رب  میـسیونیم و  هدـش  يرادـیرخ  سنج  نآ  اب  هک  ار  یمهرد  عون  سپـس  میرخیم . سنج  اهنآ  اب  تسا و  تواـفتم  مه 

نایب زا  ار  ام  سانجا ، يور  رب  هتـشون  بصن  ایآ  مینک . ناـیب  رادـیرخ  يارب  ار  مهرد  عون  دـیاب  اـم  هحبارم  تروص  هب  نتخورف  رد  مینکیم ،
؟ دنکیم زاینیب  مهرد  عون 

، درک هلماعم  تمیق  رکذ  نودـب  رگا  نک و  نایب  رادـیرخ  يارب  ار  نآ  يدرک ، هلماعم  هحبارم  تروص  هب  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.« درادن لاکشا 

نزو هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  باب 52 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم هیطع  نب  یلع  ( 1 - ) 32911 - 1698
. دیآیم هفاضا  يرادقم  مینکیم و  هنامیپ  ار  نآ  سپس  میرخیم . یکاروخ  داوم  یتشک  زا  ام 

؟ دیآیم مک  زین  یهاگ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

؟ دنهدیم امش  هب  ار  نآ  دیایب ، مک  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! هن متفگ :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ماما مدرک . لاؤس  وزارت  هنامیپ و  ياهيدایز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 32912 - 1699

درادن ». لاکشا  تسین ، رتشیب  لومعم  ّدح  زا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع 
ياهالاک هفولع و  تشوگ ، نزو  يدایز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم جاـجح  نب  نامحرلادـبع  ( 3 - ) 32913 - 1700

هراومه دنرخیم و  مهرد  دنچ  هب  ار  تشوگ  لطر  دنچ  مهرد و  هد  هب  ار  هنزو  دنچ  نانآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مدرک و  لاؤس  رگید 
. تخانش ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  یصخشم  رادقم  يدایز  نآ  يارب  دننکیم و  نزو  رتشیب 

نکن ». زواجت  نآ  زا  ریگب و  ار  طسو  ّدح  تسا ، هنوگنیا  رهش  لها  ۀلماعم  ةویش  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 32914 - 1701

. دباییم هدیرخ  هک  ینزو  هنامیپ و  زا  رتشیب  ار  نآ  درخیم و  دوشیم ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  یکاروخ  داوم  یصخش  »
فالتخا نآ  اب  رگا  یلو  درادـن . لاکـشا  دـننکیم ، یـشوپمشچ  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  يرادـقم  هب  يداـیز  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». هتفرگ  لیوحت  شیارب  هک  تسا  یسک  يوس  زا  ملظ  ای  هابتشا  یهاگ  اریز  دنادرگیمزاب ؛ تسین و  يریخ  نآ  رد  دراد ، يدایز 

 961 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
شورف يارب  مدنگ ، هک  منکیم  رادید  یصخش  اب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم نیزر  نب  ءالع  ( 5 - ) 32915 - 1702

دوس وت  هب  غلبم  نالف  ّرک  رد  روایب و  ار  اهنآ  میوگیم : وا  هب  مدروآ ! تسد  هب  یتساوخیم  هک  یمدنگ  دیوگیم : دنکیم و  هضرع  نم  رب 
. منکیم اهر  ار  نآ  دروخن ، مدرد  هب  رگا  مریگیم و  ار  نآ  مدوب  لیام  رگا  دروآیم ، ار  مدنگ  یتقو  مهدیم .
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. درادن لاکشا  تسا ، هلماعم  زا  شیپ  يوگتفگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رتشیب دـیآیم و  دایز  ای  مک  يرادـقم  دـهدیم ، لیوحت  ار  نآ  یتقو  نک . ادـج  ار  نآ  زا  رتشیب  رتمک و  ای  ّرک  هاجنپ  میوگیم  وا  هب  متفگ :

؟ تسیک ِنآ  زا  رادقم  نآ  دیآیم . دایز 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسوت ! لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  میـسانشیم ، هک  ياهنامیپ  اب  ام  دـیآیم و  دایز  نآ  زا  رانید  ود  ةزادـنا  هب  سپ  درخب . مدـنگ  ات  منکیم  هناور  ار  مالـس  ای  بتعم  نم 
. میهدیم رارق  نامهداوناخ  ياذغ 

؟ یسانشیم ار  نآ  بحاص  متفگ :
! مینادرگیم زاب  شبحاص  هب  ار  نآ  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک مدیمهف  نم  سپ  ینادرگیمزاب . ار  نآ  وت  تسا و  نم  لام  يدایز  يرادقم  هک  یهدیم  اوتف  نم  هب  دنک . تمحر  ار  وت  دنوادخ  متفگ :
! تسا هدنشورف  لام  نآ 

ۀنامیپ نم  یلو  دومرف : سپس  میاهدیرخ . مهرد  هن  ای  تشه  ةزادنا  هب  ام  اریز  تسا ؛ مدرم  تاهابتـشا  زا  نآ  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
منکیم ». باسح  ار  نآ 

: میتفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دنیوگیم نارگید  رامع و  نب  قاحسا  ( 6 - ) 32916 - 1703
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مباییم . دوخ  قح  دادعت  زا  رتشیب  ار  نآ  شرامش  زا  سپ  مریگیم و  لیوحت  نزو  تروص  هب  ار  مهرد  یصخش  زا 

؟ تسا هدرکن  نزو  قیقد  ایآ 
! هلب متفگ :

درادن »! لاکشا  دومرف : ماما 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  « 1  » ینیادم قاحسا  ثیدح  رد 

عیب رد  تخادرپشیپ ] « ] 2  » نوبَرَع مکح  باب 53 

: دومرفیم هراومه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  ( 1 - ) 32917 - 1704
دشاب ». الاک  ياهب  تخادرپ  ناونع  هب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هدنشورف ] هب  يزیچ  تخادرپ   ] نوبَرَع »

______________________________

(. 32855  ) ثیدح 24 شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  باب 41   575 / 22 (. 1)
رگا دـیآ و  رامـش  هب  الاک  ياهب  زا  نآ  دوش ، ماجنا  هلماعم  رگا  هک  دـهدیم  هدنـشورف  هب  يزیچ  رادـیرخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  نوبَرَع  (. 2)

. تسا هدرب  الاک  زا  هک  دشاب  ياهدافتسا  لباقم  رد  دریگن و  سپ  ار  نآ  رادیرخ  دروخ ، مه  هب  هلماعم 
963 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  باب 54 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسحلا  نب  دمحم  ( 1 - ) 32918 - 1705
رد هک  دراد  دوجو  رگید  ناتخرد  امرخ و  تخرد  تعارز ، نیمز  نآ ، رد  دـیرخ . شاهناگراهچ  دودـح  اـب  ار  ینیمز  يرگید  زا  یـصخش  »

لخاد و رد  هک  یقوقح  ۀمه  اب  ار  نیمز  نآ ، رادیرخ  هک  تسا  هدـمآ  نآ  دادرارق  رد  هکلب  تسا  هدـماین  نایم  هب  نآ  زا  یمان  اهنآ  دادرارق 
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؟ هن ای  تسا  لخاد  نیمز  قوقح  رد  ناتخرد  رگید  امرخ و  تخرد  تعارز و  ایآ  تسا . هدیرخ  تسا ، نآ  جراخ 
نآ لخاد  هچ  ره  درخب ، دوشیم  هتـسب  نآ  يور  رب  شرد  هچنآ  ره  شدودح و  مامت  اب  ار  نیمز  یتقو  تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

.« هللا ءاش  نا  تسا - رادیرخ  ِلام  تسا ،

لزنم فک  فقس و  دیرخ  مکح  باب 55 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسحلا  نب  دمحم  ( 1 - ) 32919 - 1706
. تسا يرگید  قاتا  قاتا ، نآ  يالاب  درخیم . شقوقح  ۀمه  اب  ار  يرگید  ۀناخ  زا  قاتا  کی  یصخش  »

؟ هن ای  دوشیم  لخاد  نییاپ  قاتا  قوقح  رد  الاب ، قاتا  ایآ 
تسین ». وا  يارب  يرگید  زیچ  نآ ، لحم  تسا و  هدیرخ  مان  اب  هچنآ  زا  ریغ  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسحلا  نب  دمحم  ( 2 - ) 32920 - 1707
لحم قاتا و  قوقح  زا  نآ  يور  تنوکـس  لحم  قاتا و  ایآ  درخیم . شقوقح  ماـمت  اـب  ياهناـخ  زا  ار  یتنوکـس  لـحم  اـی  قاـتا  یـصخش  »

؟ هن ای  دیآیم ، رامش  هب  نییاپ  تنوکس 
هللا ». ءاش  نا  تسین - وا  يارب  يرگید  زیچ  تسا ، هدیرخ  نآ  زا  هک  یقح  زا  ریغ  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

965 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

امرخ لوصحم  تیکلام  باب 56 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  هبقع  ( 1 - ) 32921 - 1708
طرش رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدننکحیقلت  هب  قلعتم  نآ ] ۀلماعم  رد   ] امرخ تخرد  ةویم  هک  درک  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

دنک ».
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 2 - ) 32922 - 1709

. دـنک طرـش  رادـیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  شاهویم  تسا ، هدرک  حـیقلت  ار  نآ  هک  دـشورفب  ار  ییامرخ  تخرد  سک  ره  »
درک ». مکح  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد 
ره و  دـنک . طرـش  رادـیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  نآ  ةویم  هدرک ، حـیقلت  ار  نآ  هک  دـشورفب  ار  ییامرخ  تخرد  سک  ره  »

دنک ». طرش  ار  نآ  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنشورف  هب  قلعتم  يو  لام  دراد ، یلام  هک  درخب  ار  ياهدرب  سک 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالع  یبا  نب  ییحی  ( 3 - ) 32923 - 1710

ربمایپ دنک . طرـش  رادـیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  نآ  ةویم  هدرک ، حـیقلت  ار  نآ  هک  دـشورفب  ار  ییامرخ  تخرد  سک  ره  »
.« درک مکح  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

تخرد دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  باب 57 

: درک لاؤس  يرکسع ] نسح   ] مالسلا هیلع  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسحلا  نب  دمحم  ( 1 - ) 32924 - 1711
هار ایآ  درادیم . هگن  دوخ  يارب  ار  تخرد  کی  غاب  نآ  زا  دشورفیم و  دراد ، دوجو  روگنا  تخرد  تخرد و  نآ  رد  هک  یغاب  یـصخش  »
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ياهزادنا هب  ای  نآ  ياههخاش  ةزادنا  هب  ایآ  تسا ؟ تخرد  نآ  هب  قلعتم  نیمز  زا  رادقم  هچ  و  تسوا ؟ هب  قلعتم  غاب  نآ  زا  تخرد  هب  رذـگ 
تسا »؟ هدییور  نآ  رد  هک 

نآ رد  دوخ  قح  زا  سپ  دراد  ّقح  هتـشاد ، هگن  دوخ  يارب  ار  تخرد  هتخورف و  ار  غاب  هک  هنوگ  ره  هب  تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللا ». ءاش  نا  دنکن - زواجت 

 967 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 2 - ) 32925 - 1712

ةزادـنا هب  جورخ و  دورو و  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشاد . هگن  دوخ  يارب  ار  لخن  کـی  تخورف و  ار  یناتـسلخن  یـصخش  »
داد ».] رارق  و   ] درک مکح  وا  يارب  ار  تخرد  نآ  ياههخاش 

هک تسا  نیمز  زا  ياهزادنا  هب  اهنآ  زا  ییامرخ  تخرد  ره  يارب  : » دمآ دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  هبقع ، ثیدـح  رد 
.« دسرب نآ  هب  تلاح  نیرتدنلب  رد  شیاههخاش  زا  یکی 

نمث رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 58 

رـس رب  هدنـشورف  رادیرخ و  فالتخا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  رـصن  یبا  نبا  دـمحم  نب  دـمحا  ( 1 - ) 32926 - 1713
: دومرف تمیق 

دشاب ». دوجوم  تروص  نامه  هب  الاک  هاگ  ره  تسا ، هتفریذپ  يو  دنگوس  اب  هارمه  هدنشورف  نخس  »
هتفریذپ الاک  بحاص  نخـس  دندومن ، فالتخا  مه  اب  رگا  سپ  : » دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نخـس  نیا  رمع ، نب  نیـسح  ثیدـح  رد 

تسا ».
969 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمث تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 59 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32927 - 1714
. دریگیم لیوحت  ار  سنج  درخیم و  دنـسیونیمن - دادرارق  نآ  هرابرد  مدرم  هک  ار - نآ  دننام  یـسانجا  كاشوپ و  كاروخ و  یـصخش  »

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نآ  نتفرگ  رکنم  هدنشورف  هتخادرپ و  ار  نآ  ياهب  هک  تسا  دقتعم  يرتشم 
، تسا هدـشن  جراخ  هدنـشورف  تسد  زا  سنج  رگا  یلو  تسا . هتفریذـپ  شدـنگوس  اب  هارمه  وا  نخـس  تسا ، يرتشم  تسد  رد  سنج  رگا 

هتشاد تخادرپ  رب  هّنیب  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا ، هدرکن  تفایرد  ار  نآ  ياهب  هک  دنک  دای  دنگوس  دیاب  دوشیم و  هتفریذپ  هدنشورف  نخس 
. دشاب

هدنشورف و نآ و  ریظن  رتش و  ناویح و  دننام  دنریگیم ؛ دهاش  دنسیونیم و  هقیثو  نآ  لاثما  ةرابرد  مدرم  هک  تسا  یـسانجا  زا  الاک  رگا  و 
رادیرخ هچ  يدرکن ! تخادرپ  دیوگب : هدنشورف  و  مدرک ! تخادرپ  وت  هب  دیوگب : رادیرخ  دننک و  فالتخا  نآ  تمیق  تخادرپ  رد  رادیرخ 

رب دیاب  هدنـشورف  دـنکیم و  اعدا  هک  هنوگنآ  دروایب  هّنیب  نآ  تخادرپ  يارب  دـیاب  دـشاب ، هتفرگن  لیوحت  ای  دـشاب  هتفرگ  لیوحت  ار  سنج 
. دنکیم راکنا  هک  هنوگنامه  دنک ، دای  دنگوس  نتفرگن  لیوحت 

؟ تسا هدشن  ادج  زین  هدنشورف  هتفاین و  لماک  طلست  يرتشم  زونه  تساهنآ و  يود  ره  تسد  رد  الاک  رگا  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
تمیق تخادرپ  دروم  رد  دوخ  ياعدا  يارب  هّنیب  دیاب  رادیرخ  تسا و  هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  هدنشورف  نخس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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.« دروایب

نمث ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  باب 60 

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم یبلح  ( 1 - ) 32928 - 1715
وا دنادرگیمزاب و  هدنشورف  دزن  ار  نآ  ور  نیا  زا  دیآیمن . ششوخ  نآ  زا  یلو  درخیم  یسابل  هدنـشورف  اب  یطرـش  چیه  نودب  یـصخش  »

. تمیق شهاک  اب  رگم  دنکیم  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  زین 
تمیق هب  تفرگ و  ار  نآ  دوب و  ربـخیب  هلأـسم  نیا  زا  رگا  درادرب . سپ  تمیق  شهاـک  اـب  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنادرگزاب ». تسخن  رادیرخ  هب  دیاب  ار  نآ  رب  دازام  تخورف ، يرتشیب 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  باب 27  ثیداحا  رد 

971 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شدوخ يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  باب 61 

: متشون مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگیم نامیلس  نب  یلع  ( 1 - ) 32929 - 1716
دیرخ تمیق  یلو  مرخیم  ار  سابل  تمیق ، نامه  هب  زین  نم  رخب . رتشیب  ای  رتمک  ای  رانید  کی  هب  یسابل  نم  يارب  دیوگیم : نم  هب  یصخش 

رد دزادرپب ؛ ار  غلبم  نآ  هک  منکیم  طرش  وا  اب  منکیمن و  هاگآ  ار  وا  مربیم ، دوس  نم  هلماعم  نیا  رد  هکنیا  زا  میوگیم و  رتشیب  وا  هب  ار 
اب ار  هلماعم  هک  یتروص  رد  ایآ  و  تسا ؟ لالح  نم  يارب  نآ  زا  يزیچ  اـی  زیاـج  دوس  طرـش و  اـیآ  منادرگیمزاـب . ار  نآ  تروص  نیا  ریغ 

؟ مربب دوس  نآ  زا  هک  تسا  لالح  نم  يارب  منک ، مزال  یعطق و  هدنشورف 
!« هدن ماجنا  ار  نآ  سپ  تسین ، لالح  وت  يارب  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تسا هدرک  تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  باب 62 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم یبلح  ( 1 - ) 32930 - 1717
- دزادرپب ار  دوخ  مهس  دناوتیم  دهاوخب  رگا  تسا و  رگناوت  هکنآ  اب  نانآ - زا  یکی  دنرخیم . رانید  هب  ار  مهرد  يرادقم  فارص  رفن  ود 

! زادرپب زین  نم  بناج  زا  دیوگیم : يرگید  هب 
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  درخب . يو  زا  دوس  اب  ار  نآ  دریگیم  میمصت  هتخادرپ ، ار  شقیفر  مهس  هک  یسک  سپس  دزادرپیم . ار  نآ  زین  وا 

.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دشابن وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  باب 63 

: مدرک لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگیم هبتع  نب  کلملادبع  ( 1 - ) 32931 - 1718
هنوگچ نآ  هار  حیحص و  هلماعم  نیا  ایآ  دشابن . نم  رب  نآ  نایز  هک  مرخیم  طرـش  نیا  اب  یـصخش  زا  ار  يرگید  يالاک  ای  یکاروخ  داوم 

؟ تسا
تسین ». هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تمرح ». هن  مینک ، لمح  تهارک  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
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. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رایخ ، ياهباب  زا  باب 6  ثیداحا  رد 
973 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

طرش تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  باب 64 

دننام مهرد و  رازه  هب  ار  یکاروخ  داوم  يرادقم  یـصخش  مدرگ ! تیادف  متفگ : ماما  هب  : » دیوگیم دـشار  نب  یلع  ( 1 - ) 32932 - 1719
. يرگید مهرد  ای  دشاب  حیحص  مهرد  هک  دنکیمن  نیعم  ار  مهرد  عون  درخیم و  نآ 

ياهمهرد تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  لمع  طرش  نامه  هب  دیاب  تسا ، هدرک  طرش  ار  مهرد ] زا  یصاخ  عون   ] رگا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسوا ةدهع  رب  مدرم  نایم  جیار 

مهرد زا  ریغ  دنیوگیم : نانآ  نوچ  مراد ! ياهفیظو  هچ  هیرهم ، تخادرپ  رد  منادـب  متـساوخیم  شـسرپ  نیا  اب  دـیوگیم : دـشار  نب  یلع 
ياـهمهرد هن  ماهدروآ و  ناـیم  هب  حیحـص  مهرد  زا  یماـن  هن  ماهدرک و  جاودزا  جـیار  ياـهمهرد  رب  اـنب  نم  اـنامه  مـیریگیمن و  حـیحص 

.« رگید

ملظ زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  باب 65 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روعا  صفح  هک  مدینش  : » دیوگیم یفریص  میکح  نب  مکح  ( 1 - ) 32933 - 1720
متـس ام  هب  ات  میهدیم  هوشر  يو  هب  ام  دـنکیم . لیکو  سانجا  نتفرگ  لیوحت  يارب  ار  یـصخش  درخیم و  هباـتفآ  کـشم و  اـم  زا  مکاـح 

. دنکن
: تفگ درک و  توکس  یتدم  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  درادن . لاکشا  یشخب ، ناماس  تلاوما  هب  نآ  ۀلیسو  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ دنکیم تفایرد  دادرارق  زا  رتمک  یهد ، هوشر  وا  هب  رگا  وگب : نم  هب 
! يرآ تفگ : صفح 

تسا ». دساف  تاهوشر  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
975 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شورف رد  هابتشا  زاوج  مدع  باب 66 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32934 - 1721
تسین ». زیاج  شورف  رد  هابتشا  ناملسم ، يارب  »

درک اعدا  هاگنآ  تخورف . يرگید  هب  ییالاک  یـصخش ، دوشیم : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » هک دمآ  دهاوخ  مالـسالا  مئاعد  ثیدح  رد 
يدایز رادقم  هب  هتفرگن و  رظن  رد  ار  نآ  ياهب  زا  يرادقم  مدید  مدرک ، هعجارم  دوخ  رتفد  هب  تفگ : تسا و  هدرک  هابتشا  نآ  تمیق  رد  هک 

. ماهدید نایز 
«1  ....« » دنکیم تقد  الاک  تیفیک  رد  دومرف : ماما 

ود نآ  زا  یکی  طسوت  الاک  لوپ  ندروآ  رفن و  ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  باب 67 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32935 - 1722
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: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32935 - 1722
. دیآیم لوپ  اب  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ  دنوریم . نآ  لوپ  ندروآ  يارب  دنرخیم و  ار  ییالاک  رفن  ود  »

يو کیرـش  نآ  زا  سپ  رگا  دریگب و  لیوحت  ار  الاک  دناوتیم  دنک ، تخادرپ  لماک  روط  هب  ار  نآ  ياهب  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دنک تخادرپ  دوخ  کیرش  هب  ار  نآ  ياهب  زا  یمین  هک  دراد  قح  یتروص  رد  اهنت  دنک ، تساوخرد  ار  نآ 

سکعلاب دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  باب 68 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 32936 - 1723
هب رگا  نینچمه  دـنک و  هلماعم  رانید  هب  دـیرخ  رب  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دزادرپب ، مهرد  درخب و  رانید  هب  ار  یـسابل  سک  ره  »

دنک ». هلماعم  ار  نآ  مهرد  هب  دیرخ  رب  هحبارم  تروص  هب  دناوتیم  دزادرپب ، رانید  درخب و  مهرد 
______________________________

(. 33293  ) ثیدح 6 رایخ ، ياهباب  زا  باب 11   149 / 23 (. 1)
977 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

چیه ضوع  هب  لام  عیب  مکح  باب 69 

، دریذپیمن ار  نآ  ریغ  دنوادخ  هچنآ  ءیـشال و  ءیـش و  ةرابرد  هفینحوبا  زا  نسحلا  نب  دـمحم  : » دـیوگیم هعامـس  ( 1 - ) 32937 - 1724
تکرح نایـضفار  ياوشیپ  يوس  هب  رطاق  نیا  اب  تفگ : دنامرد و  ءیـشال »  » هب خساپ  رد  یلو  داد  حیـضوت  ار  ءیـش »  » هفینحوبا درک . لاؤس 

. دمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  تفرگ و  ار  رطاق  راسفا  دمحم  نک . تفایرد  ار  شیاهب  شورفب و  یشال »  » هب يو  هب  ار  نآ  نک و 
! ریگب ار  رطاق  نیا  شورف  روتسد  هفینحوبا  زا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدرک  رداص  نم  هب  ار  نآ  شورف  روتسد  هفینحوبا  تفگ : دمحم 
؟ یغلبم هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

«. ءیشال  » هب تفگ : دمحم 
؟ ییوگیم هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. میوگیم ار  تقیقح  تفگ : دمحم 
. دربب لبطصا  هب  ار  نآ  داد  روتسد  شمالغ  هب  و  مدیرخ . وت  زا  ءیشال »  » هب ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ وک شیاهب  مدرگ ! تیادف  تفگ : ماما  هب  دیشک  لوط  یتقو  دنام ، رطاق  ياهب  رظتنم  یتدم  نسحلا  نب  دمحم 
! حبص ادرف  ام  ةدعو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درک تیاضر  راـهظا  وا  زا  دـش و  لاحـشوخ  ربخ  نیا  زا  هفینحوبا  درک . وگزاـب  يو  يارب  ار  ارجاـم  تشگزاـب و  هفینحوبا  يوس  هب  دـمحم 
: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفر . مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هفینحوبا  ادرف  حبص 

؟ ینک تفایرد  ار  رطاق - ياهب  ءیشال -»  » ات ياهدمآ 
. تسا ءیشال  نآ  ياهب  و  يرآ ! تفگ : هفینحوبا 

! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنتفر ارحص  هب  مه  اب  دش و  يرگید  بکرم  راوس  زین  هفینحوبا  دش و  رطاق  رب  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

! هفینحوبا يا  تفگ : هفینحوبا  هب  هاگنآ  دوب . هدمآ  الاب  يراج  بآ  دننامه  هک  تسیرگن  بارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـمآ ، الاب  زور  یتقو 
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؟ دراد نایرج  ایوگ  هک  تسه  يزیچ  هچ  تسدرود  نآ  رد 
. تسا بآ  نآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : هفینحوبا 

. دندید تسدرود  رد  دوخ  ربارب  ار  بارس  مه  زاب  دندیسر ، اجنآ  هب  یتقو  دنتفر ، نآ  يوس  هب  مه  اب 
بآ ار  نآ  هنـشت  هک  راومه  نابایب  رد  یبارـس  دـننامه  دـیامرفیم : یلاعت  دـنوادخ  نک ! تفاـیرد  ار  رطاـق  ياـهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

 .... دباییم نآ  دزن  ار  دنوادخ  دباییمن و  يزیچ  ار  نآ  دوریم ، نآ  دزن  هکنیا  ات  درادنپیم 
؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  هفینحوبا ! يا  دنتفگ : يو  هب  تفر . شنارای  دزن  نیگمغ  تحاران و  هفینحوبا  اجنآ  زا 

تفر ». مگنچ  زا  هدوهیب  مدوب - هتخادرپ  شیارب  لوپ  مهرد  رازه  هد  هک  يرطاق - تفگ : هفینحوبا 
979 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشاب هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  باب 70 

يراوس شکراب و  رتش  يدادـعت  دـمآ و  اـجنآ  هب  يدرگناـبایب  برع  هک  مدوب  رمع  هارمه  ینم  رد  : » دـیوگیم سنا  ( 1 - ) 32938 - 1725
؟ دشورفیمن ار  اهنآ  ایآ  هک  سرپب  يو  زا  : » تفگ نم  هب  رمع  تشاد . شیوخ  هارمه 

. درک یگدامآ  مالعا  شنارتش  شورف  يارب  درم  نآ  مدرک . لاؤس  وا  زا  متفر و  يو  دزن  نم 
! ریگب لیوحت  ار  نارتش  سنا ! يا  تفگ : نم  هب  سپس  دیرخ . يو  زا  رتش  هدراهچ  دمآ و  يو  دزن  رمع  هاگنآ 

! ریگب لیوحت  هنهرب  تروص  هب  ار  نارتش  راذگب و  ار  نآ  لحر  زادناور و  تفگ : برع  درم 
. مدیرخ ناشلحر  زادناور و  اب  ار  اهنآ  نم  تفگ : رمع 

. دندناوخارف دوخ  نایم  يرواد  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  رد  عازن  نانآ  نایم  هراب ، نیا  رد 
؟ يدرک طرش  هلماعم  رد  ار  اهنآ  لحر  زادناور و  وت  ایآ  تفگ : رمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

! هن تفگ : رمع 
! دنتسه وت  هب  قلعتم  نارتش  اهنت  نک ، ادج  دنراد  هچ  ره  زا  ار  اهنآ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

!« نک قحلم  نامنارتش  رگید  هب  ار  اهنآ  هدب و  لیوحت  برع  درم  هب  ار  اهنآ  لحر  زادناور و  نک و  هنهرب  ار  نارتش  سنا ! يا  تفگ : رمع 
981 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

مود نرق 

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  بط  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  اضرلل  ۀیبهذلا . ۀلاسرلا  . 1
)؟-؟( . مالسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  ۀفیحص  . 2

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضرلا  هقف  هب  فورعم  هقفلا ، . 3
141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  نیفّصلا . باتک  . 4

141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  لیاضفلا . . 5
)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . . 6

)؟-؟(  یفعجلا رمع  نب  لضفملا  یلع  لّضفم . دیحوت  . 7
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موس نرق 

283 ق) یفوکلا -؟(  یفقثلا  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . . 8
212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  بقانملا . . 9

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  نیفصلا . ۀعقو  . 10
224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  ۀخیشملا . . 11

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  رداونلا . . 12
276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  هقفلا . عماج  . 13

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  رابخالا . نویع  . 14
ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  نساحملا . . 15

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  تاجردلا . رئاصب  . 16
)؟-؟(  یمقلا نب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  ۀیوبنلا . ثیداحالا  عماج  . 17

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  رازملا . . 18

مراهچ نرق 

)؟-؟(  ماطسب انبا  نیسح  هللادبع و  همئالا . بط  . 19
)؟- ق  ) يزاوها 300 دیعس  نب  نیسح  تارایزلا . باتک  . 20

 982 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟- ق  ) يزاوها 300 دیعس  نب  نیسح  بقانملا . . 21
314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  خیراتلا . باتک  . 22

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  حوتفلا . . 23
ح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا . باتک  . 24

)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  لئالدلا . باتک  . 25
)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  . 26

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  تارف . ریسفت  . 27
)؟-؟(  ینامعنلا بتاکلا  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 

�
ه ینامعنلا . ریسفت  . 28

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . . 29
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تاعناملا . . 30

)؟- 307  ) یمقلا میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  . 31
329 ق) ینیلک -؟(  خیش  یفاک . . 32

)؟-؟(  هبعش نبا  لوقعلا . فحت  . 33
)؟-؟(  هبعش نبا  صیحمتلا . . 34

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  صیحمتلا . باتک  . 35
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)؟- 364  ) يوسوملا یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  رهاوجلا . نداعم  بهذلا و  جورم  . 36
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءادتبالا . . 37
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءایبنالا . . 38

)؟- 352  ) یفوکلا مساقلا  نبا  قالخالا . باتک  . 39
363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  حاضیالا . . 40

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  . 41
367 ق) هیولوق -؟(  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا . لماک  . 42

381 ق) - 305  ) قودص خیش  عیارشلا . للع  . 43
381 ق) - 305  ) قودص خیش  مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 44

381 ق) - 305  ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامتو  نیدلا  لامک  . 45
381 ق) - 305  ) قودص خیش  ۀیادهلا . . 46
381 ق) - 305  ) قودص خیش  یلامالا . . 47

381 ق) - 305  ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  . 48
381 ق) - 305  ) قودص خیش  دیحوت . . 49

381 ق) - 305  ) قودص خیش  لاصخلا . . 50
381 ق) - 305  ) قودص خیش  لامعالا . باوث  . 51

381 ق) - 305  ) قودص خیش  عنقملا . . 52
381 ق) - 305  ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحی  نم ال  . 53

 983 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟- 385  ) يربطلا متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ۀمامالا . لئالد  . 54

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  هغالبلا . جهن  . 55
ح 410 ق) يزار -؟(  زازخ  رثالا . هیافک  . 56

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  داشرالا . . 57
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  یلامالا . . 58

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  صاصتخالا . . 59
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀعیرشلا . ضئارفلا  . 60

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  هعنقملا . . 61
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  ءایبنالا . هیزنت  . 62

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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983 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  دئاوفلا . ررد  . 63

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  رصتخملا . . 64
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  باسنا . . 65
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  لاجر . . 66

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  راصبتسالا . . 67
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  نایبتلا . . 68

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 69
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  . 70

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یلامالا . . 71
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  فالخلا . . 72

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀبیغلا . . 73
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  طوسبملا . . 74

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . . 75
499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  دئاوفلا . زنک  . 76

مشش نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  . 77
548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا . مالعاب  يرولا  مالعا  . 78

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلآللا . رثن  . 79
548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  طیسولا . . 80
548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  . 81

550 ق) - 510  ) یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  . 82
553 ق) يربط -؟(  نیدلا  دامع  یفطصملا . ةراشب  . 83

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  تاوعدلا . . 84
 984 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  رداونلا . . 85
570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  ءایبنالا . صصق  . 86

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  بابّللا . ّبل  . 87
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  حئارجلا . جئارخلا و  . 88

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  لوزنلا . بابسا  . 89
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  هفسالفلا . تفاهت  . 90
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584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  بقانملا . . 91
585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلعوبا  نینمؤملا . قوقح  ءاضق  . 92

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  . 93
هب 554 ق) کیدزن  ح 470 -  ) يزارلا حوتفلاوبا  نانجلا . حور  ریسفت  . 94

)؟- 620 ق  ) یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . . 95
588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  مالسلا . مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 96

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . . 97

متفه نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  . 98
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  هباغلادسا . . 99
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  لماکلا . . 100
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  بابللا . . 101

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  رصتخملا . . 102
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  فوهللا . . 103

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  لئاسلا . حالف  . 104
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  تاوعدلا . جهم  . 105
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  مومهملا . جرف  . 106

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  نامزالاو . رافسالا  راطخا  نم  ناما  . 107
672 ق) - 602  ) یلح ققحم  مالسالا . عئارش  . 108

672 ق) - 602  ) یلح ققحم  ربتعملا . . 109
( متفه نرق  لئاوا   ) یسربطلا یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  . 110

693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  همغلا . فشک  . 111
699 ق) ینارحبلا -؟(  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک  ۀغالبلا . جهن  حرش  . 112

متشه نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  قئارلا . عومجملا  . 113
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  هرهابلا . هردلا  . 114

 985 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  رازملا . . 115

مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  نیصحتلا . . 116
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841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجنو  یعادلا  ةدع  . 117
841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  هولصلا . رارسا  . 118

)؟- 802  ) یلح نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا . رصتخم  . 119
ح 841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  . 120

ح 841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلا . مالعا  . 121

مهد نرق 

(905 - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  رصتخم . . 122
(905 - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  حابصملا . . 123

ب 912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلآللا . یلاوع  یلآللا / یلاوغ  . 124
ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  دصاقملا . عماج  . 125

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  نانجلا . ضور  . 126
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  دیرملا . هینم  . 127

993 ق)  ) یلیبدرالا سدقملا  دمحم  نب  دمحا  ۀعیشلا . ۀقیدح  . 128

مهدزای نرق 

1085 ق) - 979  ) یحیرط نیرحبلا . عمجم  . 129
)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  نیطبسلا . لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  . 130
1091 ق)  ) یناشاکلا ضیفلا  نسحم  دمحم  یفاولا . باتک  . 131

مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع رح  لمالا . لما  . 132
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  راونالاراحب . . 133
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  نیقیلا . قح  . 134

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  لوقعلا . تآرم  . 135
1104 ق) - 1033  ) یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  . 136

مهدراهچ نرق 

1254 ق) - 1320  ) يرون ثدحم  لئاسولا . كردتسم  . 137
(1292 - 1380  ) يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  هعیشلا . ثیداحا  عماج  . 138

987 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بلاطم تسرهف 
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رشان 5  نخس 
همدقم 7 

هعیش 12  ثیداحا  عماج  یسانشعبانم 
هعیش 13  ثیداحا  عماج  عبانم  نایوار 

 13 141 ق ) ِبلغَت -؟(  نب  نابا  - 1
 14 ثعشا )؟-؟(  نب  دمحم  نب  دمحم  - 2
 14 212 ق ) ح 120 -  ) محازم نب  رصن  - 3

 15 224 ق ) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  - 4
 15 290 ق ) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 5

 16 ای 280 ق )  274 یقرب -؟(  - 6
 17 276 ق ) - 213  ) هبیتق نبا  - 7

 18 ماطسب )؟-؟(  انبا  نیسح  هللادبع و  - 8
 18 300 ق )؟-  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 9

 19 314 ق ) یفوک -؟(  مثعا  نبا  - 10
 20 320 )؟-  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  - 11

 20 ح 320 ق ) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 12
 21 یفوک )؟-؟(  میهاربا  نب  تارف  - 13

 988 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 21 یمق )؟-؟(  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14

 22 329 ق ) ینیلک -؟(  خیش  - 15
 23 هبعش )؟-؟(  نبا  - 16

 24 336 ق ) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  - 17
 25 ح 340 ق ) یشک -(  - 18

 25 352 ق ) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  - 19
 26 363 ق ) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 20

 27 381 ق ) - 305  ) قودص خیش  - 21
 28 406 ق ) - 359  ) یضر دیس  - 22
 29 ح 410 ق ) يزار -؟(  زاّزخ  - 23
 29 413 ق ) - 336  ) دیفم خیش  - 24

 30 436 ق ) - 355  ) یضترم دیس  - 25
 31 450 ق ) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  - 26

 32 460 ق ) - 385  ) یسوط خیش  - 27
 33 499 ق ) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  - 28
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 33 548 ق ) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 29
 34 548 ق ) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 30

 34 553 ق ) 32 -؟( - يربط - نیدلادامع  - 31
 35 585 ق ) يروص -؟(  رهاط  نب  یلع  وبا  - 32

 35 يریعش )؟-؟(  نیدلا  جات  - 33
 35 یسربط )؟-؟(  یلع  نب  دمحا  - 34

 36 550 ق ) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 35
 36 570 ق ) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 36

 37 573 ق ) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  - 37
 989 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 38 584 ق ) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  - 38
 38 588 ق ) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 39

 39 598 ق ) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 40
 40 605 ق ) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 41

 40 630 ق ) - 555  ) ریثا نبا  - 42
 41 646 ق ) - 570  ) بجاح نبا  - 43

 41 664 ق ) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  - 44
 42 672 ق ) - 602  ) یّلح ققحم  - 45

 43 693 ق ) یِلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 46
 44 يوسوم )؟-؟(  هللا  ۀبه  دیس  - 47
 44 786 ق ) - 734  ) لوا دیهش  - 48

 46 841 ق ) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 49
 47 802 )؟-  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  - 50

 48 ح 841 ق ) یملید -(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 51
 48 905 ق ) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  - 52

 49 ب 912 ق ) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 53
 50 ات 941 ق )  937 یکرک -؟(  ققحم  - 54

 51 966 ق ) - 911  ) یناث دیهش  - 55
 53 1085 ق ) - 979  ) یحیرُط - 56

 54 يوضر )؟-؟(  هللا  یلو  دیس  - 57
 54 1104 ق ) - 1033  ) یلماع رح  - 58

 55 1111 ق ) - 1037  ) یناث یسلجم  - 59
 56 1320 ق ) - 1254  ) يرون ثدحم  - 60
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 57 1380 ق ) - 1292  ) يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  - 61
قیقحت 61  ذخآم  عبانم و 

 990 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
باوبأ 

هبسانی  امو  هبابسأو  قزّرلا  بلط 
هتوق 66  بلاط  مولی  نم  ۀّمذمو  هکرتو  قزّرلا  بلط  یف  درو  ام  باب  . 1

مثآ 84  وهف  لوعی  نم  عّیض  نم  ّناو  ّللا 
�

ه لیبس  یف  دهاجملاک  لالحلا  نم  لایعلا  یلع  ّداکلا  ّنأ  یف  دروام  باب  . 2
امب قوثولاو  لوضفلا  كرت  بابحتـسا  مارحلا و  یف  دـهّزلاو  لالحلا  یلع  راصتقإلا  بوجوو  قزرلا  بلط  یف  لاـمجإلا  بابحتـسا  باـب  . 3

یلاعت 88  كرابت و  ّللا 
�

ه دنع 
هکرتو 110  هلالقتسا  ۀهارکو  هلیلق  بلطو  قزرلا  بلط  یف  داصتقإلا  بابحتسا  باب  . 4

اینّدلل 124  ةرخآلا  كرت  زاوج  مدعو  ةرخآلل  اهنم  ّدبال  یّتلا  ایندلا  كرت  زاوج  مدع  باب  . 5
رقفلا 126  ثروی  امو  هدیزی  امو  بستحی  ثیح ال  نم  هئاجرو  قزّرلا  بلطل  ءاعّدلا  نم  دروام  باب  . 6

لیکملا 142  ماعّطلا  یف  ۀکربلا  ّنأ  باب  . 7
هطاسب 144  طسبی  هّشریو و  هانف  سنکیو  هباب  حتفیو  ًاتیب  ذخأی  نأ  قزرلا  بلط  یف  لجّرلا  یلع  ّنأ  یف  دروام  باب  . 8

ّلّضلا 148  یف  یشملاو  قزرلا  بلط  یف  ضرألا  یف  برّضلاو  بارتغإلا  بابحتسا  باب  . 9
یلاعتو 152  كرابت  ّللا 

�
ه دیب  ّهنإف  قزّرلاب  مامتهإلا  ةدایز  ۀهارک  باب  . 10

غارفلا 158  ةرثکو  مّونلا  ةرثکو  ینملاو  ۀشیعملا  رمأ  یف  لسکلاو  رجّضلا  ّمذ  یف  دروام  باب  . 11
رجفلاو 166  لیّللا  ةولص  نیبو  سمشلا  عولطو  رجفلا  عولط  نیبام  مّونلا  ۀهارک  باب  . 12

اهبسانی 174  امو  هماکحأ  نم  ۀلمجو  مّونلا  ۀّیفیک  باب  . 13
ۀلولیقلا 182  بابحتسا  باب  . 14

نآرقلا 184  ۀئارقو  تاولّصلاو  رکّذلاو  رافغتسإلاو  ءاعّدلا  نم  دروامو  مّونلا  دنع  مالسلا  اهیلع  ءارهّزلا  ۀمطاف  حیبست  بابحتسا  باب  . 15
هرکی 202  ام  همانم  یف  يأر  نم  لمعی  نأ  ّبحتسی  ام  باب  . 16

 991 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لوا  لصف 

نآ  ياهتبسانم  بابسا و  يزور ، يوجتسج 
تسا 67  شاعم  بلاط  رگشنزرس  ِشهوکن  نآ و  كرت  يزور و  يوجتسج  ةرابرد  هچنآ  باب 1 :

تسا 85  راکهانگ  هداوناخ ، قح  ةدننک  عیاض  تسادخ و  هار  رد  دهاجم  دننامه  هداوناخ ، يارب  شکتمحز  باب 2 :
يورهدایز و كرت  بابحتـسا  مارح و  زا  ندرک  يرود  لالح و  رب  ندومن  هدنـسب  بوجو  يزور و  بلط  رد  يورهناـیم  بابحتـسا  باب 3 :

تسا 89  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - دزن  هک  يزیچ  هب  نانیمطا 
نآ 111  كرت  ندرمش و  مک  تهارک  كدنا و  بلط  يزور و  بلط  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 4 :

ایند 125  يارب  ترخآ  كرت  زاوج  مدع  تسا و  ترخآ  ندیسر  يارب  هک  ایند  كرت  زاوج  مدع  باب 5 :
دراذگیم 127  ثرا  ار  رقف  هچنآ  دیازفایم و  ار  يزور  هچنآ  مهف  باسح و  نودب  يزور  هب  دیما  يزور و  بلط  يارب  اعد  باب 6 :

تسا 143  هدش  هنامیپ  ِماعط  رد  تکرب ، باب 7 :
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طاسب دیامن و  وراج  بآ و  ار  شلباقم  دـیاشگب و  ار  شرد  دـهد و  صاصتخا  يزور  بلط  يارب  ار  یناکم  هک  تسا  یـسک  ره  رب  باب 8 :
دنارتسگب 145  ار  بسک 

نتفر 149  هار  هیاس  رد  يزور و  بلط  رد  ترفاسم  نطو و  زا  يرود  بابحتسا  باب 9 :
تسا 153  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - تردق  رد  نآ  هک  اریز  يزور ؛ رد  مامتها  يدایز  تهارک  باب 10 :

دایز 159  يراکیب  باوخ و  يوزرآ  شاعم و  رد  یلبنت  یتسس و  شهوکن  باب 11 :
رجف 167  عولط  بش و  زامن  نیب  سمش و  عولط  رجف و  عولط  نیب  باوخ  تهارک  باب 12 :

باوخ 175  ماکحا  زا  ياهراپ  ندیباوخ و  یگنوگچ  باب 13 :
زورمین 183  باوخ  بابحتسا  باب 14 :

باوخ 185  ماگنه  نآرق  توالت  تاولص و  رکذ و  رافغتسا و  اعد و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  بابحتسا  باب 15 :
دنیبیم 203  دب  ياهباوخ  هک  یسک  بحتسم  ياهراک  باب 16 :

 992 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ًالایع نوکی  اّلئلو  ةرخآلا  یلع  هب  ۀناعتسإلاو  ضرعلا  ۀنایـصو  تاعاّطلا  یفو  لایعلا  یلع  قافنإلل  لالحلا  نم  لاملا  عمج  یف  دروام  باب  . 17

ساّنلا 208  یلع 
ًاتوقّالإ 238  یتأی  لالحلا ال  ّناو  سمخ  لاصخبّالإ  عمتجیال  لاملا  ّنا  یف  دروام  باب  . 18

هعییضت 240  مکحو  لاملا  حالصإو  شاعملا  ۀّمرم  بابحتسا  باب  . 19
امهّدح 244  نایبو  راتقإلاو  فارسإلا  زاوج  مدعو  ۀشیعملا  ریدقتو  ۀقفّنلا  یف  داصتقإلا  بابحتسا  باب  . 20

فارسإ 266  ندبلا  حلصأ  امیف  سیل  ّهنا  باب  . 21
اهیلع 268  ربصیو  اهءارش  یلع  ردقی  الو  اهوحنو  ۀهکافلا  يأر  نم  باوث  یف  دروام  باب  . 22

بابحتسإو اهکرت  ۀهارکو  اهیف  قزّرلا  راشعأ  ۀعست  ّنإف  تابجاولا  یلع  ۀظفاحملا  عم  قزّرلا  بابسأ  نم  ةراّجتلا  رایتخإ  بابحتـسا  باب  . 23
قوزرم 270  روسجلاو  مورحم  نابجلا  رجاتلا  ّنأو  ًایلاغ  ناک  نإو  ءارشلا 

اهبحاصل 284  رّجتیل  ریغلا  یلا  رانیدلا  ءاطعإ  بابحتسا  باب  . 24
اهّدک 286  نم  قافنإلاو  لکألاو  دیلاب  لمعلاو  ۀفرحلا  ذاّختإ  بابحتسا  باب  . 25

ۀقّرفتم 298  تاراقعلا  نوکو  هئارش  بابحتسإو  هلثم  هنمثب  يرتشی  نأّالإ  راقعلا  عیب  ۀهارک  باب  . 26
اهتارّقحم 302 بانتجإو  رومألا  یلاعم  رایتخإو  اهاوس  امیف  ۀبانتسإلاو  لبإلاو  قیقرلاو  راقعلا  ءارشک  رومألا  رابک  ةرشابم  بابحتسا  باب  . 27

ةأرملاو 304  لجّرلل  تیبلا  یف  لمعلا  بابحتسا  باب  . 28
ینغلا 306  هرطبأ  رقفلا  هّدلو  نم  ّنأو  ریخلا  یف  أشن  نم  ۀلماعم  یلع  راصتقإلا  بابحتسإ  باب  . 29

لیللاب 308  اهبلط  ۀهارکو  راهّنلاب  جئاوحلا  بلط  بابحتسا  باب  . 30
هل 308  قزرأ  وهف  هریغ  یف  عجر  ّمث  قیرط  یف  ذخأ  نم  ّنا  یف  درو  ام  باب  . 31

اهب 310  ثکملا  ۀهارکو  رصمب  قزّرلا  بلط  بابحتسإ  باب  . 32
 993 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مدرم روخنان  هکنیا  يارب  ترخآ  هب  ندـناسر  يراـی  وربآ و  تنایـص  ادـخ و  تعاـط  هداوناـخ و  يارب  لـالح  لاـم  ندرک  عمج  باب 17 :
دشابن 209 

دنکیم 239  نیمأت  ار  توق  لالح  و  دوشیم . عمج  یگژیو  جنپ  اب  لام  باب 18 :
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لام 241  ندرک  هابت  مکح  لام و  حالصا  شاعم و  میمرت  بابحتسا  باب 19 :
ود 245  ره  ّدح  نایب  يریگتخس و  فارسا و  زاوج  مدع  یگدنز و  ةزادنا  هنیزه و  رد  يورهنایم  بابحتسا  باب 20 :

تسین 267  فارسا  دنکیم ، حالصا  ار  ندب  هچنآ  رد  باب 21 :
دنک 269  ربص  دشابن و  نآ  دیرخ  رب  رداق  دنیبب و  ار  نآ  دننام  هویم و  هک  یسک  باوث  باب 22 :

هورکم تراجت  كرت  و  تسا . تراجت  رد  قزر  مهد  هن  هک  نیاو  تابجاو  تیاعر  اب  قزر ، بابسا  زا  تراجت  باختنا  بابحتـسا  باب 23 :
تسا 271  قوزرم  روسج ، رجات  مورحم و  وسرت ، رجات  هکنیا  و  دشاب . نارگ  هچ  رگا  تسا  بحتسم  دیرخ  و  تسا .

تراجت 285  يارب  نارگید  هب  نداد  هیامرس  بابحتسا  باب 24 :
جنرتسد 287  زا  قافنا  ندروخ و  تسد و  اب  راک  لغش و  باختنا  بابحتسا  باب 25 :

نیمز 299  دیرخ  بابحتسا  درخب و  ار  نآ  لثم  نآ ، لوپ  زا  هکنیا  رگم  راقع ،]  ] نیمز شورف  تهارک  باب 26 :
نتفرگ رایتخا  اهنآ و  ریغ  نتفرگ  تباین  رتش و  ناگدرب و  نیمز ، ندـیرخ  دـننام  تباین ؛ نودـب  گرزب  ياهراک  ماجنا  بابحتـسا  باب 27 :

تسپ 303  ياهراک  زا  بانتجا  فیرش و  ياهراک 
نز 305  درم و  يارب  هناخ  رد  راک  بابحتسا  باب 28 :

شکرـس ار  وا  يرگناوـت  دـیآ ، اـیند  هب  رقف  رد  سکره  هکنیا  هدـش و  گرزب  تمعن  ریخ و  رد  هک  یـسک  اـب  هلماـعم  بابحتـسا  باب 29 :
دنکیم 307 

بش 309  رد  نآ  تهارک  زور و  رد  اهزاین  عفر  بابحتسا  باب 30 :
تفر 309  زا  تشگزاب  ریسم  رییغت  بابحتسا  باب 31 :

نآ 311  رد  ندنام  تهارک  رصم و  رد  يزور  بلط  بابحتسا  باب 32 :
 994 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

باوبأ 
هبسانی  امو  هب  بستکی  امو ال  هب  بستکی  ام 

ۀیاـعر عم  فرِحلاو  تاعانـصلا  ۀـحابإو  تاـحابملاب  هزاوجو  تاـمّرحملا  عاونأـب  بّسکتلا  میرحتو  مارحلا  نع  باـنتجإلا  بوـجو  باـب  . 1
ۀنامألاو 314  يوقّتلا 

مکحو تاعاّطلاو  تاقفّنلا  یف  اهنم  قافنإلاو  ۀقدّصلا  زاوج  مدعو  لاملا  نیعب  يرتشا  اذإ  ۀمّرحملا  بساکملاب  يرتشی  ام  ۀّیّلح  مدع  باب  . 2
ههابتشإو 336  لالحلاب  هطالتخإ 

هعاب 340  ّمث  ًارمخ  مالغلا  هرصع  اذإ  هنمث  مکحو  هلمحو  هرصعو  هسرغو  هئارشو  هنمثو  رمخلا  عیب  میرحت  باب  . 3
عاّقفلا 346  عیب  میرحت  باب  . 4

هیثلث 348  باهذ  لبق  یلغ  اذإ  ریصعلا  عیب  میرحتو  ۀیسن  اهعیب  ۀهارکو  ًارمخ  هعنصی  نّمم  رمّتلاو  بنعلاو  ریصعلا  عیب  زاوج  باب  . 5
ریزنخلاو 352  رمخلا  نمث  نم  نیَّدلا  ذخأ  زاوج  باب  . 6

نمّثلا 354  ضبق  هل  زاج  ملسأف  ًاریزنخ  وأ  ًارمخ  عاب  اذإ  رفاکلا  ّنا  باب  . 7
تام 356  ّمث  ریزنخ  وأ  رمخ  هلو  ملسأ  نمو  ریزنخ  وأ  رمخ  هدنعو  ملسأ  نم  مکحو  هرعشب  لمعلا  مکح  ریزنخلا و  عیب  میرحت  باب  . 8

رجاوفلا 356  روجأ  میرحت  باب  . 9
تحسلا 358  عاونأ  یف  دروام  باب  . 10

نکلو منغلا  تایلأ  نم  عطق  امو  موحّشلا  عیب  زاوج  مدعو  يرتشملا  مالعا  عم  امهب  حابصتسالل  نیسّجنلا  نمّـسلاو  تیّزلا  عیب  زاوج  باب  . 11
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اهب 366  حبصتسی 
سجنلا 372  ءاملاب  نیجعلا  مکحو  اهب  طلتخملا  ّیکّذلا  عیب  مکحو  ۀتیملا  عیب  میرحت  باب  . 12

ةرأف 374  هیف  تعقو  اذإ  نهّدلا  عیب  مکح  باب  . 13
اهب لمعلا  زاوجو  کمّـسلا  دولج  نم  فویّـسلا  مئاوق  ذاّختإ  زاوجو  ۀتیملا  نود  ًیّکذم  ناک  اذإ  مّحللا  لوکأم  ریغ  دـلج  عیب  زاوج  باب  . 14

 374
ّباوّدلاو 376  ّرهلا  عیب  زاوجو  ینثتسا  ام  ادع  بالکلا  عیب  میرحت  باب  . 15

 995 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مود  لصف 

مارح  لالح و  ياهبسک 
اوقت و تیاعر  اههفرح و  عیانـص و  ندوب  حابم  تاحابم و  اب  بسک  زاوج  تامّرحم و  اـب  بسک  تمرح  مارح و  زا  باـنتجا  بوجو  باب 1 :

تناما 315 
لالح 337  لام  اب  نآ  طالتخا  مکح  نآ و  قافنا  هقدص و  زاوج  مدع  هدش و  هدیرخ  مارح  بسک  اب  هچنآ  ندوبن  لالح  باب 2 :

رمخ 341  تهج  هب  لقن ، لمح و  يریگبآ و  نتشاک و  نمث و  شورف و  دیرخ و  تمرح  باب 3 :
وجبآ 347  شورف  دیرخ و  تمرح  باب 4 :

بآ شورف  تمرح  هیسن و  روط  هب  اهنآ  شورف  تهارک  دزاسیم و  رمخ  هک  یسک  هب  امرخ  روگنا و  روگنا و  بآ  نتخورف  زاوج  باب 5 :
دوشن 349  ریخبت  نآ  موسود  دیآ و  شوج  هب  هک  يروگنا 

كوخ 353  رمخ و  نمث  زا  بلط  تفایرد  باب 6 :
تسا 355  زیاج  اهنآ  نمث  نتفرگ  دوش ، ناملسم  دشورفب و  كوخ  رمخ و  رفاک  هچنانچ  باب 7 :

هک یـسک  مکح  دراد و  رمخ  كوخ و  دروآ و  مالـسا  هک  یـسک  مکح  كوخ و  يوـم  اـب  بسک  مکح  كوـخ و  شورف  تمرح  باب 8 :
دنکیم 357  توف  سپس  دراد و  رمخ  كوخ و  دروآ و  مالسا 

اههراکدب 357  ياهترجا  تمرح  باب 9 :
عورشمان 359  لام  عاونا  باب 10 :

دنفسوگ و زا  هدش  ادج  ياههبند  هیپ و  شورف  مدع  يرتشم و  هب  مالعا  اب  ییانشور  يارب  سجن  دماج  عیام و  نغور  شورف  زاوج  باب 11 :
ییانشور 367  زا  ةدافتسا  ناکما 

سجن 373  بآ  اب  هدش  ریمخ  درآ  مکح  رادرم و  اب  طولخم  ةدش  حبذ  ناویح  شورف  مکح  رادرم و  شورف  تمرح  باب 12 :
تسا 375  هداتفا  نآ  رد  شوم  هک  ینغور  شورف  باب 13 :

یهام 375  تسوپ  زا  هدافتسا  زاوج  دوش و  حبذ  هک  هاگنآ  تشوگمارح  ناویح  تسوپ  شورف  زاوج  باب 14 :
نایاپراهچ 377  هبرگ و  شورف  زاوج  انثتسا و  دراوم  زا  ریغ  اهگس  شورف  تمرح  باب 15 :

 996 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
اهئارشو 380  درقلا  عیب  زاوج  مدعو  اهلامعتساو  لیفلا  ماظعو  ریّطلا  عابسو  دهفلا  عیب  زاوج  باب  . 16

لاوبألا 382  مکحو  هریغو  ناسنإلا  ةرذع  عیب  مکح  باب  . 17
طبارب 384  وأ  ًابیلص  هذّختی  نّمم  بشخلا  عیب  مکح  باب  . 18
هترجاو 386  همیلعتو  نآرقلا  یف  یّتح  ءانغلا  میرحت  باب  . 19
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هنع 404  اهعنمی  لب  ءانغلاب  اهرمأی  نملّالإ ال  اهئارشو  اهعیبو  اهمیلعت  میرحتو  ینثتسا  ام  ادع  ۀیّنغملا  بسک  میرحت  باب  . 20
اهئارشو 410  اهعیب  میرحتو  اهفانصأ  عیمجب  یهالملا  لامعتسإ  میرحت  باب  . 21

یهالملاو 424  ءانغلا  عامتسإ  میرحت  باب  . 22
امهئارشو دّرنلاو  جنرطّشلا  عیب  میرحتو  ضیبلاو  زوجلاو  باعکلا  �یّتح  رامِقلا  تالآ  نم  امهریغو  دّرنلاو  جنَرْطّـشلاب  بعّللا  میرحت  باب  . 23

هیلع 430  مالسالا  مکحو  امهب  بعاّللا  دنع  روضحلا  میرحتو  امهبیلقتو  امهذاّختإو  امهنمث  لکأو 
هبسک 450  لحیال  اّمم  هوحنو  ًاطبرب  رسک  نم  مکح  باب  . 24

اهلثمأو سمّـشلاو  رمقلاو  رجّـشلا  نم  اهریغ  ریوصتب  سأبالو  اهـشارتفا  زاوجو  اهب  بعللاو  حاورـألا  تاوذ  لـیثامت  ریوصت  میرحت  باـب  . 25
 452

هتبهو 458  ءالولا  عیب  نع  یهّنلا  یف  دروام  باب  . 26
اهیف 458  رظنلاو  اهب  لمعلاو  موّجنلا  مّلعت  یف  درو  ام  باب  . 27

ّلحلا 480  یف  هزاوجو  دقعلا  یف  هلامعتسإو  هرجأو  همّلعتو  رحسلا  میرحت  باب  . 28
ۀفایقلا 498  مکحو  رحاّسلاو  نهاکلاو  فاّرعلا  قیدصت  ۀمرحو  ۀناهکلاو  ۀفارعلا  ۀمرح  باب  . 29

یغبنی 506  امو ال  مولعلا  نم  همیلعتو  همّلعت  یغبنی  ام  باب  . 30
اهیف 514  خفنلاو  �یقّرلا  مکح  باب  . 31

مالسلا 518  هیلع  نیسحلا  ۀبرت  عیب  مکح  باب  . 32
هتباتک 520  یلع  ةرجالا  ذخأو  امهوحنو  دلجلاو  قرولا  عیب  زاوجو  فحصملا  عیب  زاوج  مدع  باب  . 33

ةءارقلا 524  ةرجا  مکحو  نایبصلا  نیب  ۀیوسّتلا  بابحتسإ  هریغ و  میلعت  نود  طرشلا  عم  نآرقلا  میلعت  �یلع  ةرجالا  ۀهارک  باب  . 34
 997 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نومیم 381  شورف  زاوج  مدع  لیف و  ياهناوختسا  يراکش و  ناگدنرپ  گنلپ و  شورف  زاوج  باب 16 :
ناسنا 383  ریغ  ناسنا و  عوفدم  شورف  مکح  باب 17 :

دزاسیم 385  طبرب  زاس  بیلص و  هک  یسک  هب  بوچ  شورف  مکح  باب 18 :
نآرق 387  رد  یتح  انغ  تمرح  باب 19 :

هب ار  اهنآ  هک  یـسک  يارب  رگم  اـهنآ  شورف  دـیرخ و  شزومآ و  تمرح  و  نآ ، يانثتـسا  دراوم  ناوخهزاوآ و  نز  بسک  تمرح  باب 20 :
درادیم 405  زاب  هکلب  دنکیمن  رما  یناوخزاوآ 

اهنآ 411  شورف  دیرخ و  وهل و  تالآ  عاونا  ندرب  راک  هب  تمرح  باب 21 :
اهوهل 425  انغ و  هب  نداد  شوگ  تمرح  باب 22 :

رب روضح  تمرح  اهنآ و  فرـصت  شورف و  دیرخ و  غرممخت و  ودرگ ، ساط ، لثم  رامق ؛ تالآ  درن و  جنرطـش و  اب  يزاب  تمرح  باب 23 :
اهنآ 431  شورف  دیرخ و  جنرطش و  رگیزاب  رب  مالسا  مکح  درن و  جنرطش و  يزاب 

دنکشب 451  تسین ، لالح  اهنآ  اب  بسک  هک  ار  نآ  لثم  طبرب و  هک  یسک  مکح  باب 24 :
تخرد ياهسکع  ندیشک  اهنآ و  نداد  رارق  شرف  زاوج  اهنآ و  اب  يزاب  نارادناج ، يزاسهمـسجم  اهسکع و  ندیـشک  تمرح  باب 25 :

دیشروخ 453  هام و  و 
 459 یتسرپرس ] ءالو /[  ششخب  شورف و  زا  یهن  باب 26 :

نآ 459  رد  ۀعلاطم  نآ و  اب  راک  ناگراتس و  ملع  شزومآ  باب 27 :
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اههرگ 481  ندرکزاب  دقع و  رد  نآ  يریگراکهب  نآ و  ترجا  شزومآ و  وداج ، تمرح  باب 28 :
یسانشهفایق 499  مکح  رحاس و  وگبیغ و  ریگلاف ، قیدصت  ییوگبیغ ، يریگلاف ، تمرح  باب 29 :

تسا 507  يریگارف  شزومآ و  راوازس  مولع ، زا  هچنآ  باب 30 :
نآ 515  رد  ندیمد  اقر و  مکح  باب 31 :

مالسلا 519  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  شورف  دیرخ و  مکح  باب 32 :
نآ 521  نتشون  يارب  ترجا  نتفرگ  زاوج  و  نآ ، دلج  ذغاک و  شورف  زاوج  نآرق و  شورف  زاوج  مدع  باب 33 :

نآرق 525  تئارق  يارب  ترجا  نتفرگ  مکح  و  ترجا ، طرش  اب  نآرق  شزومآ  يارب  نتفرگ ، ترجا  تهارک  باب 34 :
 998 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهنیفکتو 528  تاومألا  لیسغتک  تابجاولا  ریاسو  ءاضقلاو  ساّنلاب  ةولّصلاو  ناذألا  یلع  ةرجالا  ذخأ  زاوج  مدع  باب  . 35
سارعألا 530  یف  رثنی  ام  ذخأو  بهنی  ام  لکأ  مکح  باب  . 36

ءادعألا 532  نم  امه  ریغو  حالّسلاو  جورّسلا  عیب  مکح  باب  . 37
تامّرحملل 536  نفّسلاو  نکاسملا  ةراجإ  میرحت  باب  . 38

مهیدیأ 538  یف  امل  ًاعمط  مهئاقب  ۀّبحمو  مهحدمو  نیملاّظلا  ۀناعإو  نیطالّسلا  ۀبحص  میرحت  باب  . 39
هرمأ ذافنإ  زاوجو  فوخلاو  ةرورّـضلا  عمو  ناکمإلا  ردـقب  ّقحلاب  لمعلاو  نینمؤملا  عفنل  اهزاوجو  رئاجلا  لبق  نم  ۀـیالولا  میرحت  باـب  . 40

مّرحملا 560  لتقلا  یفّالإ  ۀّیقتلا  بسحب 
هتّیعر 600  عمو  هباحصأ  عمو  هسفن  یف  هب  لمعلا  یلاولل 

�
یغبنی  ام  باب  . 41

اهنع 662  بانتجإلا  ّبحتسی  نک�لو  اهنیعب  مارح  اّهنا  ملعی  ملام  لالح  مهماعطو  ناطلسلا  لاّمع  زئاوج  ّنا  باب  . 42
جارخلاو 684  لاومألاو  تاّلغلا  نم  لماعلا  هذخأی  ام  ءارش  زاوج  باب  . 43

ۀلابق مکحو  کل�ذ  نم  رثکأ  مهنم  ذخأیو  ۀیزجلا  نم  اهلهأ  نم  ذخأی  اّمع  ءیشب  ناطلّـسلا  حلاصی  نأ  ۀیرقلا  بحاصل  زوجی  ّهنا ال  باب  . 44
اهلهأ 688  نم  ضرألا 

ّشغلا 690  میرحت  باب  . 45
دصفلا 696  ةرجا  ۀحابإو  ّباوّدلا  فلع  یف  هفرص  بابحتسإو  طرّشلا  عم  ماّجحلا  بسک  ۀهارک  باب  . 46

سویّتلا 702  رجأو  لحفلا  بیسع  مکح  باب  . 47
ۀحئاّنلا 702  بسک  مکح  باب  . 48

زوجی 708  امو ال  اهل  زوجی  ام  نایبو  ۀطشاملا  بسک  زاوج  باب  . 49
هبادآو 712  يراوجلا  ضفخ  زاوج  باب  . 50

ةأرملل 714  لزغلا  بابحتسا  باب  . 51
ۀطایخلا 718  لضف  یف  درو  ام  باب  . 52

اًلقیص 718  هنوک  بابحتساو  ًاکئاح  ناسنإلا  نوک  ۀهارک  باب  . 53
 999 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیم و نفک  لسغ ، تواضق ، تعامج ، زامن  تماما  نتفگ ، هماقا  ناذا و  دـننام : تابجاو ، ماـجنا  يارب  نتفرگ  ترجا  زاوج  مدـع  باب 35 :
 529 ... 

دوشیم 531  راثن  هتخیر و  اهیسورع  رد  هچنآ  نتفرگ  ندروخ و  مکح  باب 36 :
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نید 533  نانمشد  هب  اهنآ  ریغ  اهحالس و  اهنیز ، شورف  مکح  باب 37 :
مارح 537  روما  يارب  اهیتشک  اهنکسم و  ةراجا  تمرح  باب 38 :

ناشتردق رد  هچنآ  ندیـسر  عمط  هب  اهنآ  ياقب  هب  لیم  نانآ و  ندوتـس  نارگمتـس و  هب  کمک  ناهاشداپ و  اب  ینیـشنمه  تمرح  باب 39 :
تسا 539 

، هیقت ۀیاپ  رب  لمع  زاوج  ترورض و  ناکما و  دح  رد  قحب  لمع  نینمؤم و  عفن  هب  نآ  زاوج  رگمتس و  فرط  زا  یتسرپرس  تمرح  باب 40 :
مرتحم 561  ناسنا  نتشک  دروم  رد  رگم 

شمدرم 601  شنارازگراک و  شدوخ ، يارب  مکاح  ۀتسیاش  لمع  باب 41 :
تسا بحتسم  اهنآ  زا  يراددوخ  اما  تسا . لالح  دشابن ، مولعم  اهنآ  تمرح  هک  یمادام  ناطلس ، نارازگراک  ياهاذغ  اههزیاج و  باب 42 :

 663
دریگیم 685  جارخ  لاوما و  تاّلغ ، زا  تموکح  لماع  هچنآ  دیرخ  زاوج  باب 43 :

يارب نیمز  ۀـلابق  مکح  و  دریگیم . لحم  کـی  یلاـها  زا  رتشیب  هیزج  تباـب  هک  ییاـهزیچ  ةراـبرد  ناطلـس  اـب  حلـص  زاوج  مدـع  باب 44 :
شنابحاص 689 

 691 عقاو ] ریغ  هب  راهظا  ّشغ /[  تمرح  باب 45 :
ینزگر 697  ترجا  ۀحابا  ماد و  ۀفولع  رد  نآ  ندرک  هنیزه  بابحتسا  ترجا و  طرش  اب  رگتماجح  بسک  تهارک  باب 46 :

رن 703  ناویح  يریگتفج  زا  دمآرد  مکح  باب 47 :
رگهحون 705  بسک  مکح  باب 48 :

تسین 709  زیاج  تسا و  زیاج  وا  يارب  هچنآ  نایب  رگشیارآ و  بسک  زاوج  باب 49 :
نآ 713  بادآ  نارتخد و  ۀنتخ  زاوج  باب 50 :

نانز 715  يارب  یسیرخن  بابحتسا  باب 51 :
یطایخ 719  تلیضف  باب 52 :

يراکلقیص 719  بابحتسا  یگدنفاب و  تهارک  باب 53 :
 1000 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

حبّذلا 722  ةرثکو  ۀغایّصلاو  قیقّرلاو  ماعّطلاو  نافکألا  عیبو  فرّصلا  ۀهارک  باب  . 54
ساّحنلا 728  نم  ۀّضفلا  جارختسا  باب  . 55

دیربلاو 730  فیرعلاو  بیقنلاو  غّابدلاو  راّشعلاو  صاّصقلا  مکح  باب  . 56
مالغلاو 734  ءامإلا  بسک  نع  یهّنلا  نم  دروام  باب  . 57

مارح 734  هبسکف  مّونلا  نم  اهّظح  نیعلا  طعی  ملو  بسک  یف  ًارهاس  تاب  نم  ّنا  یف  دروام  باب  . 58
 734 ۀقاّنلا ...  برضت  نأ  هرکیو  ۀقیتع  یلع  يزنی  نأ  هرکیو  کمّرلا  یلع  ریمحلا  يزنی  نأ  زوجی  ّهنا  باب  . 59

 736 عیب ...  زاوج  مدعو  ۀّیهارک  یلع  هقاقرتساو  هئارشو  انّزلا  نم  دولوملا  كولمملا  عیب  زاوج  باب  . 60
جابیدلاو 740  ریرحلا  عیب  زاوج  باب  . 61

 740 هنکسیل ...  نکسملا  نم  لّوحتلا  یلع  هلعجو  ءاوّدلا  ۀجلاعم  یلع  لعجلا  ذخأ  زاوج  باب  . 62
عفن 742  هلباقم  یف  میتیلل  ناک  اذإ  وأ  ضوعلا  ّدر  عم  هزاوجو  ًاملظ  میتیلا  لام  لکأ  میرحت  باب  . 63

ۀجاحلا 752  عم  هلثم  ةرجا  هنم  لوانتی  نأ  ّیصولاو  میتیلا  لام  مّیقل  زوجی  ّهنا  باب  . 64
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ضوع 758  ریغب  هلام  لکأ  مزلتسی  مل  اذإ  هتلکاؤمو  میتیلا  ۀطلاخم  زاوج  باب  . 65
هلام 760  نم  میتیلا  یلع  قافنإلا  رادقم  یف  دروام  باب  . 66

میتیلا 762  لامب  ةراّجتلا  یف  دروام  باب  . 67
میتیلا 764  ۀحلصم  وأ  ضرتقملا  ةرورض  عم  ءادألا  ۀّینب  میتیلا  لام  نم  ضرقلا  زاوج  باب  . 68

 768 ۀلّصلا ...  هجو  �یلع  ولو  هیلإ  هعفد  هل  زاج  میتیلا  كردأ  ّمث  ًائیش  میتیلا  لام  نم  ذخأ  نم  ّنا  باب  . 69
 770 نبإلاو ...  تنبلا  ۀیراج  بألا  میوقت  زاوجو  بألاو  دلولا  لام  نم  ذخألا  مکح  باب  . 70

اهسفن 780  ۀبیط  عم  هتجوز  لام  نم  هلکأو  جوّزلا  قافنإ  زاوج  باب  . 71
اهأطی 782  ۀیراج  هنم  يرتشی  نأ  هل  سیلف  ءاشام  هب  لمعیل  اهجوزل  اهلام  نم  تعفد  اذإ  ةأرملا  ّنا  باب  . 72

هدّیس 782  لام  نم  كولمملا  اذکو  هنذإبّالإ  اهجوز  تیب  نم  ةأرملا  ۀقدص  زاوج  مدع  باب  . 73
 786 صاصتقإلا ...  زاوجو  هنذإ  ریغب  ءادألا  نم  عنتمملا  میرغلا  لام  نم  نیّدلا  ءافیتسا  زاوج  باب  . 74

ۀلمنلا 794  هلمحتام  لکأ  ۀهارک  باب  . 75
هنذإبّالإ 794  ملسملا  یلع  لزنی  الو  ماّیأ  ۀث�لث  جارخلا  لهأو  ۀّمّذلا  لهأ  یلع  لوّزنلا  زاوج  باب  . 76

 796 رفاکلا ...  ۀّیده  لوبق  زاوجو  هتّیده  لوبقو  ًاقبن  ولو  ملسملا  یلا  ءادهإلا  بابحتسا  باب  . 77
 812 اهنع ...  ضیوعّتلا  بابحتساو  ضوعلا  اهب  داری  یّتلا  ۀّیدهلا  لوبق  زاوج  باب  . 78

ۀّیدهلا 814  یف  هؤاکرش  لجّرلا  ءاسلج  ّنا  یف  دروام  باب  . 79
 1001 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناویح 723  حبذ  يرگرز و  هدرب ، اذغ ، نفک ، شورف  یفارص ، تهارک  باب 54 :
سم 729  زا  هرقن  جارختسا  باب 55 :

ناناسرهمان 731  و  تینما ] نارومأم  نافیرع /[  نابیقن ، ناغابد ، ناریگتایلام ، نایارسهناسفا ، مکح  باب 56 :
نامالغ 735  نازینک و  بسک  زا  یهن  باب 57 :

دننکیم 735  راک  يرادیببش  اب  هک  یناسک  تمرح  باب 58 :
تاناویح 735  عاونا  يریگتفج  زاوج  باب 59 :

ابید 741  ریرح و  شورف  زاوج  باب 61 :
نکسم 741  دیرخ  هیلخت و  وراد و  زیوجت  رب  زاوج  باب 62 :

نآ 743  ضوع  تخادرپ  اب  میتی  لام  فرصت  زاوج  میتی و  لام  یناودع  فرصت  تمرح  باب 63 :
لثم 753  ترجا  ةزادنا  هب  میتی  لام  رد  یصو  مّیق و  فرصت  زاوج  باب 64 :

ضوع 759  نودب  میتی  لام  فرصت  مدع  طرش  هب  میتی  اب  ندش  جرخمه  زاوج  باب 65 :
شلام 761  زا  میتی  رب  هنیزه  رادقم  باب 66 :

میتی 763  لام  اب  تراجت  باب 67 :
میتی 765  لام  زا  نتفرگ  ضرق  باب 68 :

میتی 769  لام  تخادرپزاب  باب 69 :
ردپ 771  دنزرف و  لام  زا  تشادرب  باب 70 :

وا 781  تیاضر  طرش  هب  هجوز  لام  زا  رهوش  هب  نداد  هقفن  زاوج  باب 71 :
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وا 783  تیاضر  اب  رهوش ، لام  اب  نداد  هقدص  زاوج  باب 73 :
راکهدب 787  لام  زا  صاقت  باب 74 :

دنکیم 795  لمح  هچروم  هچنآ  ندروخ  تهارک  باب 75 :
هّمذ 795  لها  رب  دورو  زاوج  باب 76 :

 797 هیده ...  لوبق  نداد و  هیده  بابحتسا  باب 77 :
یضواعم 813  ۀیده  لوبق  زاوج  باب 78 :

هیده 815  رد  ناکیرش  نانیشنمه ، باب 79 :
 1002 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

باوبأ 
هبسانی  امو  هماسقأو  هماکحأو  هطورشو  عیبلا 

ینثتسا 818  ام  ادع  کلم  نعّالإ  عیب  ّهنا ال  باب  . 1
اهعیاب 824  یلع  دوهشلاب  تأی  مل  اذإ  مراغ  وهف  ۀقرّسلا  هدنع  دجو  نم  ّنا  باب  . 2

ۀّصاخ 824  کلمی  امیف  عیبلا  ّحص  کلمیالامو  کلمی  ام  عاب  نم  ّنا  باب  . 3
هتزاجإ 828  مدع  عم  کلاملا  ریغ  نم  ءارّشلا  ماکحأ  باب  . 4

هنم 830  ءارّشلا  زاوجو  ۀحلصملا  عم  هیراوجو  میتیلا  لام  ّیلولا  عیب  زاوج  باب  . 5
 832 لودعلا ...  ضعب  مهقیقرو  مهلام  عیبی  نأ  زاج  ّیلو  الو  ّیصو  مهل  نکی  مل  اذإ  ماتیألا  ّنا  باب  . 6

ۀکرتشملا 834  یضارألا  یف  کل�ذ  زوجی  الو  اهعیبیو  هتجاحل  یعارملا  یمحی  نأ  ضرألا  کلامل  ّنا  باب  . 7
ًاعّربت 838  ملسملل  هلذب  بابحتساو  عیابلل  ًاکلم  ناک  اذإ  ءاملا  عیب  زاوج  باب  . 8

ۀّصاخ 842  عیابلل  ًاکلم  نوکی  نأّالإ  هئارشو  قیرّطلا  کّلمت  میرحت  باب  . 9
ندعملا 844  نم  هبارتب  بهّذلا  ءارش  زاوج  باب  . 10

ءارشلاو 844  عیبلا  زاوج  یف  دشرلاو  لقعلاو  غولبلا  طارتشا  باب  . 11
ۀفزاجم 848  دودعملاو  نوزوملاو  لیکملا  عیب  حلصی  ّهنا ال  باب  . 12

هلیکی 850  �یّتح  هعیبی  ّهنأّالإ ال  يرتشملا  هقّدص  اذإ  عیابلا  لیکب  ءارّشلا  زاوج  باب  . 13
دلبلا 854  لایکم  ریغب  وأ  لوهجم  لایکمب  عیبلا  مکحو  نازیملاو  لایکملا  سخب  ۀمرح  باب  . 14

 864 لیکی ...  ّمث  هیف  ام  ّدعیف  لایکمب  هلیکی  نأ  هلف  هّدع  عیطتسی  اذإ ال  زوجلا  بحاص  ّنا  باب  . 15
مولعم 866  ءیش  هیلإ  ّمض  اذإ  عرّضلا  یف  نبّللا  عیب  زاوج  باب  . 16

ۀبیرّضلاب 868  منغلاو  رقبلا  ءاطعإ  مکح  باب  . 17
بالصألا 870  یف  امو  ًانمث  هلعجو  ماعنألا  نوطب  یف  ام  عیب  مکح  باب  . 18

مولعم 874  یلا  ًاّمضنم  هعیب  زاوجو  ًادرفنم  قبآلا  عیب  زاوج  مدع  باب  . 19
 876 کمسلاو ...  بصقلا  نم  ماجآلا  یف  ام  الو  هتکبشب  داّیصلا  برضی  ام  عیب  زوجی  ّهنأ ال  باب  . 20

ماعّطلا 882  لاکی  نأ  لبق  هعیبو  ماعّطلا  رادقم  ۀبسنب  نبّتلا  ءارش  زاوج  باب  . 21
فقولا 882  عیب  مکحو  ًاقلط  عیبملا  نوک  طارتشا  باب  . 22

اهکلام 884  لبقی  نأ  �یبأف  اهئطوف  همکحب  ۀیراج  يرتشا  نم  مکحو  نمّثلا  ریدقت  طارتشا  باب  . 23
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 1003 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
موس  لصف 

نآ  ماکحا  ماسقا و  طیارش و  عیب ، دقع  دادرارق ،
انثتسا 819  دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  باب 1 :

دنکن 825  هماقا  شدیرخ  رب  يدهاش  هچنانچ  یتقرس  لام  رادیرخ  تیلوؤسم  باب 2 :
تسا 825  حیحص  يو  کلم  رد  عیب  دشورفب ، ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  باب 3 :

کلام 829  ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  باب 4 :
ّیلو 831  طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 5 :

میتی 833  رب  ّیلو  یصو و  مدع  تروص  رد  لداع  نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 6 :
لاملا 835  تیب  ياهنیمز  زا  ریغ  هب  اهنآ  شورف  اههاگارچ و  راصح  زاوج  باب 7 :

تسا 839  عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  باب 8 :
دشاب 843  عیاب  یصاصتخا  کلم  هکنیا  رگم  نآ ، شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  باب 9 :

ندعم 845  يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  باب 10 :
عیب 845  دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  باب 11 :

شرامش 849  هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  باب 12 :
 851 دنک ...  دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  باب 13 :

وزارت 855  هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  باب 14 :
شورف 865  يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  باب 15 :

 867 لوهجم ] عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  باب 16 :
يراددنفسوگ 869  واگ و  دادرارق  مکح  باب 17 :
تاناویح 871  ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  باب 18 :

میلست 877  رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  باب 20 :
هاک 883  دیرخ  زاوج  باب 21 :

عیبم 883  ندوب  قلط  طرش  باب 22 :
نمث 885  ندوب  نیعم  طورش  باب 23 :

 1004 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 886 اهضعب ...  فلت  مکحو  ءازجألا  ۀیواستم  ۀمولعم  ۀلمج  نم  رّدقم  ءیش  عیب  زاوج  باب  . 24

 886 لمتحی ...  ام  ناصقّنلاو ال  ةدایّزلا  لمتحی  ام  تیّزلاو  نمّسلا  فورظل  حرطی  نأ  زوجی  ّهنأ  باب  . 25
 888 دیری ...  الام  قوذی  نأ  هرکیو  يرتشی  نأ  لبق  قاذی  ام  قوذی  نأ  يرتشملل  زوجی  ّهنا  باب  . 26

هئارشو 890  سیماوجلا  نمس  عیب  مکح  باب  . 27
هبحاص 890  یلإ  هنمث  عفدیو  نیملسملا  نم  عابی  ملسأ  اذإ  رفاکلادبع  ّنا  باب  . 28

 892 نینس ...  ثالث  لجألا  نوک  مکحو  نیتنس  وأ  ۀنس  نمّثلا  ریخأتب  ۀئیسّنلا  عیب  زاوج  باب  . 29
 894 ۀصیقنو ...  ةدایزب  ًالاح  هبحاص  نم  هیرتشی  نأ  زاج  ۀئیسن  ریغو  ۀئیسن  ًائیش  عاب  نم  ّنأ  باب  . 30
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اًلّجؤم 896  هنم  دیزأبو  ًّالاح  نمثب  هتعلس  عاب  نم  مکح  باب  . 31
ةرظن 900  کل�ذ  قوف  هدیزیو  دقنب  هل  يرتشی  نأ  ریغلا  رمأ  نم  مکح  باب  . 32

هیف 900  ةدایزب  هلیجأت  زاوج  مدعو  هنم  صقنب  ّقحلا  لیجعت  زاوج  باب  . 33
دجوی 902  ناک  اذإ  ّالاح  هدنع  سیل  ام  عیبی  نأ  زوجی  ّهنا  باب  . 34

 904 هریغو ...  حبرب  هعیبیف  هیرتشیو  هدنع  سیل  ام  یلع  مواسی  نأ  لجّرلل  زوجی  ّهنا  باب  . 35
ۀحبارملا 912  عیب  زاوج  باب  . 36

اهأطو 914  نإو  ۀحبارم  ۀمألا  عیب  زاوج  باب  . 37
هلام 916  لثم  لجألا  نم  يرتشملل  ناک  ۀحبارم  هعابف  لجأ  �یلا  عاتملا  يرتشا  نم  ّنا  باب  . 38

 918 لاملا ...  یلا  حبّرلا  ۀبسن  ۀهارکو  اهریغ  یلع  ۀمواسملا  عیب  رایتخا  بابحتسا  باب  . 39
هنمث 920  يّدؤی  نأ  لبق  حبرب  عاتملا  عیبی  نأ  يرتشملل  ّنا  باب  . 40

هضبق 922  لبق  عیبملا  عیب  مکح  باب  . 41
 932 ۀّیهارک ...  یلع  هیضقیو  هبحاص  نم  نّیعتی  نأ  نیَّدلا  هیلع  نمل  زوجی  ّهنا  باب  . 42

نید 936  لیجأت  وأ  ضرق  طارتشاو  هتمیق  فاعضأب  ءیّشلا  عیب  زاوج  باب  . 43
 940 ةرجا ...  نع  هوحنو  ًاماعط  عفد  وأ  هضبقی  نأ  لبق  هرعس  ّریغتف  ًاماعط  يرتشا  نم  مکح  باب  . 44

ۀحبارم 944  هعیبی  نک�لو ال  هب  سأب  الف  کل  وهف  هیلع  تددزا  امو  اذکو  اذکب  اذ�ه  عب  رخآل  لاق  اذإ  لجرلا  ّنأ  باب  . 45
 946 طیرفّتلا ...  عمّالإ  رجألاب  موقلل  عیبی  يّذلا  وأ  رومأملا  یلع  نامضلا  توبث  مدع  باب  . 46

ءارشلاو 946  عیبلا  یلع  ةرجالا  لّالدلاو  راسمّسلا  ذخأ  زاوج  باب  . 47
ةدحاو 950  ۀقفص  یّتش  ماوقأل  ۀفلتخم  ۀعتمأ  عیبی  نأ  لّالّدلل  زوجی  ّهنأ ال  باب  . 48

 1005 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
عیب 887  لوبق  باجیا و  تیفیک  باب 24 :

نآ 887  شورف  ماگنه  نیفرط ، تیاضر  اب  نغور  ياهفرظ  رب  يرازگشزرا  باب 25 :
ار 889  یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  باب 26 :

شیمواگ 891  نغور  شورف  مکح  باب 27 :
هیسن 893  عیب  زاوج  باب 29 :

ياهیسن 895  ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  باب 30 :
رتشیب 897  غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  باب 31 :

ار سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  و  درخب ، ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یسک  مکح  باب 32 :
دریگیم 901 

نآ 901  شیازفا  اب  نید  تدم  ندرک  ینالوط  زاوج  مدع  و  نآ ، نتساک  ْنید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  باب 33 :
تسین 903  عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  باب 34 :

 905 تمیق ] ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ  همواسم /[  عیب  زاوج  باب 35 :
هحبارم 913  عیب  زاوج  باب 36 :

ياهحبارم 917  عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  باب 38 :
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همواسم 919  عیب  بابحتسا  باب 39 :
نآ 921  نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  باب 40 :

نآ 923  ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  باب 41 :
نآ 933  تخادرپ  راکهدب و  ْنید  نییعت  زاوج  باب 42 :

تمیق 937  ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  باب 43 :
درک 941  رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  باب 44 :

کلام 945  يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  باب 45 :
هدنیامن 947  ندوب  نیما  باب 46 :

لّالد 947  راسمس و  ترجا  زاوج  باب 47 :
عیب 951  کی  رد  لّالد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  زاوج  شورف  مدع  باب 48 :

 1006 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بایثلا نم  لدـعلا  يرتشا  نم  مکحو  يرتشملل  نّیبی  یّتح  همّوق  نإو  ۀـحبارم  اهـضعب  عیب  هل  زوجی  ۀقفـص ال  عاتملا  يرتشا  نم  ّنا  باـب  . 49

هرایخ 952  ءارش  يرتشملا  دیریف 
هب 954  سأب  عبّرلا ال  وأ  ثّلثلا  ّالإ  رانیدب  اهئارش  نک�لو  عیبلا  داسف  بجوی  لجأ  �یلا  مهرد  ریغ  رانیدب  ۀعلّسلا  ءارش  نأ  باب  . 50

ۀحبارملا 956  عیب  یف  مهارّدلا  فرص  رکذ  موزل  باب  . 51
نیزاوملاو 958  لییاکملا  لوضف  مکح  باب  . 52

نمثلا 960  نم  ًادقن  نوکی  نأّالإ  نوبَرَعلا  زوجی  ّهنا ال  باب  . 53
اهیفام 962  عیمج  هلف  اهباب  اهیلع  قلغا  امو  اهدودحب  ضرألا  عاتبا  نم  ّنا  باب  . 54

مأ ال 962  لفسألاو  �یلعألا  لخدی  له  هقوقح  عیمجب  راد  یف  ًاتیب  �يرتشا  نم  ّنأ  باب  . 55
عاتبملا 964  طرتشی  نأّالإ  اهّربأ  يذّلل  لّخنلا  ةرمث  ّنأ  باب  . 56

 964 اهنم ...  جرخملاو  اهیلإ  لخدملا  هلف  تالخن  وأ  ۀلخن  ینثتساو  ًاناتسب  عاب  نم  ّنا  باب  . 57
نمّثلا 966  ردق  یف  يرتشملاو  عیابلا  فالتخا  مکح  باب  . 58

نمثلا 968  عفد  یف  ناعیابتملا  فلتخا  اذإ  ام  مکح  باب  . 59
نمثلا 968  نم  ۀعیضوب  ۀلاقإلا  مکح  باب  . 60

هملعی 970  الو  حبرب  هاّیإ  هعیبی  ّمث  هسفنل  يرتشی  نأ  هل  سیل  اذکو  اذکب  ًاعاتم  یلرتشا  دحأل  لاق  نم  ّنأ  باب  . 61
حبرب 970  هنم  ءارشلا  هل  زاج  نمّثلا  يرتشملا  نع  دقن  نم  ّنأ  باب  . 62
ۀعیضولا 970  هیلع  نوکی  ْنا ال  یلع  يرتشملا  طارتشا  مکح  باب  . 63

دلبلا 972  دقن  �یلا  فرصنا  ّالإو  هطرش  هلف  ًاّصاخ  ًادقن  طرش  نم  ّنا  باب  . 64
 972 هوشری ...  نأ  زوجی  الو  هملظی  یّتح ال  يرتشملا  لیکو  وشری  نأ  عیابلل  زوجی  ّهنا  باب  . 65

عیب 974  یف  طلغ  ملسم  یلع  زوجی  ّهنا ال  باب  . 66
مأ ال 974  ۀعلسلا  ضبقی  نأ  هل  له  اًلماک  امهدحأ  هب  یتأف  نمثلاب  ایتأی  نأ  ابهذف  ۀعلس  نالجر  يرتشا  اذإ  ّهنا  باب  . 67

 974 رانیدلا ...  یلع  ۀحبارم  هعیبی  نأ  هلف  مهارد  هیف  دقنف  رانیدب  ًائیش  يرتشا  نم  ّنا  باب  . 68
ءیش 976  الب  لاملا  عیب  یف  دروام  باب  . 69

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 530 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنم 978  ةدّرجم  رهَّظلا  هلف  باتقألاو  سالحألا  طرتشی  ملو  رهَّظلا  يرتشا  نم  ّنا  باب  . 70
 1007 ص : ج22 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدش 953  يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  باب 49 :
دوش 955  انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  باب 50 :

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

1007 ص : ج22 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
هحبارم 957  عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  باب 51 :

نزو 959  هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  باب 52 :
عیب 961  رد  تخادرپشیپ ] نوبَرَع /[  مکح  باب 53 :
تسا 963  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  باب 54 :

لزنم 963  فک  فقس و  دیرخ  مکح  باب 55 :
امرخ 965  لوصحم  تیکلام  باب 56 :

تخرد 965  دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  باب 57 :
نمث 967  رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 58 :

نمث 969  تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 59 :
نمث 969  ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  باب 60 :

شدوخ 971  يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  باب 61 :
تسا 971  هدرک  تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  باب 62 :

دشابن 971  وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  باب 63 :
طرش 973  تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  باب 64 :

ملظ 973  زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  باب 65 :
شورف 975  رد  هابتشا  زاوج  مدع  باب 66 :

ود 975  نآ  زا  یکی  طسوت  الاک  لوپ  ندروآ  رفن و  ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  باب 67 :
سکعلاب 975  دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  باب 68 :

چیه 977  ضوع  هب  لام  عیب  مکح  باب 69 :
دشاب 979  هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  باب 70 :

هعیش 981  ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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موس تسیب و  دلج 

هراشا

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق 
.« یْتَیب
�

َلْهأ  یتَْرتِعَو 
�

ّللا 
�

ِه َبا�تِک  ْنیَلَقَّثلا  یف 
�

ُمُک ٌكِرا�ت  ّینإ  »
 294 / 1 یفوتم 329 ق ؛)  ) ینیلک خیش  یفاک ، لوصا 

 367 - 366 / 4 14 ؛ / 3 یفوتم 241 ق ،)  ) لبنح نب  دمحا  دنسم 
5 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

[ شهوژپ تامدقم  ]

رشان نخس 

، خیرات نایرج  رد  هراومه  ناسنا  مهف  ندوب  لاّیـس  دراد . يریذـپانراکنا  ترورـض  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  يزاسرواب  تهج  گنهرف  رـشن 
ةزوح رد  نآ  نیون  ياهدرواتـسد  یناسنا و  فراعم  زگره  تسا و  يراج  دـیدج  میهافم  نتفرگ  ارف  یمیدـق و  فراـعم  لـیمکت  اـب  هارمه 

یمیهافم ددرگیمرب ، اهدیابن  اهدـیاب و  میهافم  هب  اهناسنا  فراعم  شخب  نیرتمهم  تسین . فقوتم  یناسنا  مولع  یبرجت و  یـضایر ، مولع 
ربمایپ نانخـس  گرزب و  يادخ  مالک  هب  ار  اهدیابنو  اهدیاب  ناناملـسم  دـنراد . یگتـسب  میهافم  نیا  ةدـننک  رابتعا  هب  دنتـسه و  يرابتعا  هک 

نآ مالسلا  مهیلع  موصعم  نادناخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نایعیـش  دننادیم و  طوبرم  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دننادیم یهلا  ةداتسرف 

رـشن تهج  رد  یمدـق  دنتـسه ، یهلا  لوسر  نآ  موصعم  نانیـشناج  هک  هعیـش  ناماما  مالک  ۀـمجرت  اـب  دراد  یعـس  زبس  گـنهرف  تاراـشتنا 
مالـسا ربمایپ  ياههزومآ  رـشن  قیرط  زا  مالـسا  گنهرف  جیورت  غیلبت و  درادرب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههشیدنا  ۀیاپ  رب  مالـسا  گنهرف 

رـشن هک  نآ  دـیما  تسا . تاراشتنا  فیاـظو  زا  مدرم  يرکف  لـیلحت  هشیدـنا و  داوم  روظنم  هب  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رهم و یعاجـش  زمره  جاح  نایاقآ  زبس  گنهرف  رـشن  ناراکردناتسد  زا  نایاپ  رد  دشاب . لوبقم  قفوم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زبس  گنهرف 

ياعد هب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشاب  میراد . ار  نانتما  ساپـس و  تیاهن  رابت  لیعامـسا  يدـهم  دـمحا و  ناردارب  یباراد و  اضردـمحم  جاح 
. دیامرف تیانع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ریخ  يازج  شاهداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زبس  گنهرف  تاراشتنا 
6 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراصتخا ياههناشن  دادعا و 

یفاکلا  اک 
هیقفلا  هرضحیال  نم  هیقف 

بیذهتلا  بی 
راصبتسالا  اص 

هعیشلا  لئاسو  لئ 
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لئاسولا  كردتسم  ك 
مالسالا  مئاعد  مئاعدلا 
رابخالا  یناعم  یناعملا 

تاجردلا  رئاصب  رئاصبلا 
مجرتم  م 

یطخ  باتک )  ) هخسن خ 
ًارهاظ  ظ 

نایبلاعمجم  عمجم 
لوقعلا  تآرم  تآ 

لدب  هخسن  لخ 
عبط  ط 
دلج  ج 

. دوشیم هتشاذگ  دراد  حیضوت  هب  زاین  هک  یثیدح  زا  دعب  هک  تسا  یتمالع  دینک - هاگن  ن 
. تسا كرتشم  قباس  ثیدح  اب  هک  قحال  دنس  زا  تمسق  نآ  فذح  انهیلا  قلعم -

دشاب  كرتشم  دنس  ردص  رد  ای  یلک  روطب  قباس  تیاور  اب  هک  یتروص  رد  قحال  تیاور  دنس  رارکت  مدعدانسالا  اذهب 
تسا  حیحصَّحص 

لوا  دلج  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  دادعت  هرامش   47241
باب  ره  تیاور  هب  طوبرم  هرامش  ( 1)

دلج  نیا  رد  تایاور  دادعت  هب  طوبرم  هرامش   1
7 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

[ رابتلیعامسا دمحا  مجرتم  ي   ] همدقم

هراشا

عبانم هیاپ  رب  يراجت  يداصتقا و  یندم و  قوقح  هب  ناناملـسم  يداصتقا  تیلاعف  زا  اهنآ  نتخاس  جراخ  مارح و  ياهبسک  تخانـش  زا  دعب 
. میسریم یلام  طباور  میظنت  تهج  هعیش  هقف 

؟ تسا عورشم  لاوما  رد  فرصت  یسیسأت ، هچ  ساسارب  تسیک ؟ صخش  تسیچ ؟ لام 
؟ دوشیم یلام  فرصت  رد  ناسنا  تیروجحم  بجوم  یلماوع  هچ  تسیچ ؟ دّهعت  کلمت و  بابسا 

هچ رب  ینتبم  تکرـش  سیـسات  دوشیم ؟ فیرعت  هنوگچ  تسا  هدرک  ادیپ  هک  یلام  اب  ناسنا  هطبار  دوشیم ؟ کلام  نیمز  رب  ناسنا  هنوگچ 
يزرواشک هعسوت  رد  یشقن  هچ  یهقف  يدنمنوناق  دوشیم ؟ فیرعت  يرگید  هیامرس  اب  هنوگچ  یناگرزاب  تراجت و  هعسوت  تسا ؟ یلوصا 

هب باتک  ود  نیا  تایاور  دوشیم . هداد  هعیش  هقف  عبانم  مراهچ  تسیب و  موس و  تسیب و  دلجم  رد  اهشـسرپ  زا  تسد  نیا  هب  خساپ  دراد ؟
. دراد صاصتخا  یلام  طباور  میظنت  یلام و  ياهدهعت  بابسا  نیعم و  دوقع  و  دادرارق )  ) هلماعم

یلام طباور  هقف و 
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یهقف هعقاو  دـنکیم . ادـیپ  قّقحت  ود  نآ  عمج  ای  یهقف  لـمع  اـی  یهقف  هعقاو  ببـس  ساـسارب  یلک  روط  هب  هقف  رد  لاـم  اـب  صخـش  هطبار 
هک سفن ) لعف   ) یحناوج لمع  زا  تسترابع  یهقف  لمع  دراد و  یماکحا  نآ  هرابرد  هقف  هک  ناسنا  سفن  جراـخ  هدـیدپ  ره  زا  تستراـبع 

. دراد یماکحا  نآ  هرابرد  هقف 
رب  یعضو  ای  یفیلکت  ماکحا  زا  یهقف  راثآ  هک  تسا  هدارا  نامه  دصق  ای  تین  ای  سفن  لعف 

 8 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ره ای  یهقف  لمع  ای  یهقف  هعقاو  نیمه  زا  یلام  دهعت  بابسا  كالما و  لاوما و  لاقتنا  لقن و  ياههار  کلمت و  بابسا  دوشیم . بترتم  نآ 

لقن بجوم  عیب  دـقع  یهقف  لمع  دوشیم . نیمز  نآ  کلمت  ببـس  کلمت  دـصق  هارمه  هب  نیمز  ءایحا  تسا . كرتشم  روط  هب  اـهنآ  يود 
. دوشیم وا  هب  یلام  دهعت  ببس  ریغ ، لام  فلت  دوشیم و  عیاب  هب  يرتشم  زا  نمث  يرتشم و  هب  عیاب  زا  عیبم 

دصق ای  ّتین  نامه  هک  یهقف  لمع  دوش . بترتم  یهقف  ماکحا  ات  دراد  شقن  اهنآ  يود  ره  ای  یهقف  لمع  ای  یهقف  هعقاو  دراوم  نیا  همه  رد 
مهم یعرـش  مکح  ّبترت  رد  یهقف  رظن  زا  هک  تسا  ياهعقاو  تیاضر ) مدع  ای  تیاضر   ) سفن لاعفنا  اّما  تسا  هدارا )  ) سفن لعف  زا  تسا 

ماکحا اهنآ  يود  ره  ای  تسا  ینعم  کی  داجیا  ءاشنا و  هک  سفن  لـعف  اـی  تسا  هدـیدپ  هک  هعقاو  ساـسا  رب  هقف  ملع  نیارباـنب  تسا  رثوم  و 
. دزاسیم بترتم  ار  تالماعم 

تالماعم رد  یعرش  ریغ  یعرش و  قیاقح 

دننام فلکم  سفن  جراخ  ناهج  رد  هکنیا  ای  ددـنویپیم  عوقو  هب  یناسفن  لعف  ای  یناسفن  لاـعفنا  زا  فلکم  سفن  رد  هک  قیاـقح  تخاـنش 
 ... ندرک و ادیپ  جازتما ، سالفا ، فلت ، بصغ ،

نکمم قیرط  ود  هب  یهقف  لمع  یهقف و  هعقاو  یـسانشتیهام  تسا . يرورـض  رایـسب  یهقف  ماکحا  قلعتم  مهف  تهج  دننکیم ، ادیپ  ققحت 
مود دوشیم . بترتم  یهقف  ماکحا  عرـش ، فیرعت  ساسارب  دناهدش و  فیرعت  مالـسا  عرـش  رد  هک  یلامعا  عیاقو و  زا  هتـسد  نآ  لوا  تسا 

. تسا هدش  فیرعت  یفرع  ياهرابتعا  یبرجت و  عیاقو  زا  عرش  ریغ  رد  هک  یلامعا  عیاقو و  زا  رگید  هتسد 
ینزو عیب ، دننام  یفرع  ياهحالطصا  درک و  فیرعت  هعیش  هقف  عبانم  رد  تنس  باتک و  زا  دیاب  ار  اهنآ  دودح  هژیو  هب  یعرش  ياهحالطصا 
داقتعا رابتعا  نادـب  هعماج  نآ  مدرم  هکنیا  لوا  دراد  ینیع  رثا  ود  یفرع  ياهرابتعا  تخانـش . فرع  زا  دـیاب  ار  الاک و ...  ندوب  يددـع  اـی 

رد الاک  کی  دحاو  نامز  رد  یهاگ  دنکیم  رییغت  ناکم  نامز و  بسح  یفرع  ياهرابتعا  دننکیم . لمع  ار  رابتعا  نآ  هکنیا  مود  دـنراد و 
رییغت یـشرامش  هب  ندوب  ینزو  زا  نامز  لوط  رد  هقطنم  کی  رد  الاک  کی  یهاـگ  تسا و  یـشرامش  رگید  ياهقطنم  رد  ینزو و  ياهقطنم 

. دنکیم
نامز رـصنع  زا  هیقف  كرد  نیاربانب  دنراد  یمهم  شقن  یهقف  ماکحا  قلعت  دروم  قیاقح  زا  فرع  ياهفیرعت  رد  ناکم  نامز و  رـصنع  ود 

هزات و  يواتف  بجوم  قیاقح  مهف  رد  ناکم  و 
 9 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوشیم عیدب 
تخانـش اب  اهنت  هدیدپ  هعقاو و  کی  تقیقح  اریز  درک  كرد  یعیبط  مولع  ای  هبرجت  زا  دـیاب  ار  یعیبط  یبرجت و  ياهحالطـصا  فیرعت  اما 

. دراد ناکما  نآ  یملع 
. تسا فیرعت  میسقت و  لباق  یعیبط  یفرع و  یعرش ، هنیمز  هس  رد  تالماعم  روما  رد  یعرش  ماکحا  قلعتم  كرد  نیاربانب 
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یهقف لمع  یسانشتیهام 

نیعم دوقع  دادرارق و 

اما دنتـسه  دوقع  تسد  نیا  زا  تلاکو و ...  هراجا ، نامـض ، ضرق ، عیب ، نیوانع  دـناهدش  هتخانـش  هقف  رد  نیعم  ناونع  اب  دوقع  زا  يراـمش 
 ... هضواعم و هلماعم ، دوهع ، دوقع ، دننام  يریباعت 

ینیعم دقع  تاصتخم  درادن و  نیعم  دوقع  زا  کی  چیه  هب  صاصتخا  هک  دروخیم  مشچ  هب  تالماعم  باوبا  تایاور  ماکحالا و  تایآ  رد 
ناونع هب  یمومع  دـعاوق  تسا و  عیب  دـقع  یتح  يدـقع  ره  زا  رتارف  دادرارق  نیاربانب  تسا  هضواعم  ای  هلماعم  ای  دـقع  کـی  هکلب  درادـن  ار 

یثحابم دوش  قبطنم  ناسکی  روط  هب  دوقع  مامت  رد  نآ  كرتشم  ثحابم  ات  دریگ  رارق  ثحب  دروم  دـیاب  يدـقع  ره  زا  لقتـسم  ثحبم  کی 
 ... هارکا و رارطـضا و  رایتخا و  دادرارق ، نیفرط  ياـهیگژیو  داد ، رارق  قیلعت  زیجنت و  دـقع و  ندوب  یلوضف  دـقع و  لوبق  باـجیا و  دـننام 

نیعم دـقع  ره  ای  عیب  هکنیا  زا  غراف  دراد  فرط  ود  هک  یهقف  لمع  کی  ناونع  هب  دادرارق  ای  دـقع  هکلب  درادـن  یـصاخ  دـقع  هب  صاصتخا 
ره ثحبم  رد  دوش و  ثحب  دادرارق  یمومع  دعاوق  رد  تالماعم  كرتشم  ثحابم  مامت  ات  دراد  یلقتـسم  ثحب  حرط  تیلباق  دـشاب  يرگید 

. دریگ رارق  هعلاطم  دروم  دقع  نآ  صاخ  راثآ  طیارش و  تیهام و  ینیعم  دقع 

دقع ثحابم 

تیهام تخانش  هب  لوا  لصف  رد  هک  دهدیم  لیکشت  ار  یلصا  لصف  ود  دقع  لالحنا  راثآ و  هارمه  هب  دقع  داقعنا  طیارش  یسانشتیهام و 
تخانش  دقع و  ندوب  یناما  ای  ینامض  ماجنارس  ندوب و  یضواعم  ریغ  ای  یضواعم  سپس  ندوب و  ینذا  ای  يدهع  ای  یکیلمت  زا 

 10 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوشیم هتخادرپ  دقع  طیارش 

ماسقا و تالماعم و  هقف  ثحابم  زا  یعیـسو  شخب  ناکم و ...  نامز و  نیـضوع و  نیدقاعتم و  دـقع و  هغیـص  ظاحل  هب  دـقع  داقعنا  طیارش 
. دهدیم صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهنآ  لئاسم 

ای دـهعت  ای  کیلمت  زا  دـقع  ياهرثا  تارایخ و  ثحابم  دوشیم  هتخادرپ  دـقع  لالحنا  ماسقا و  ماکحا و  راثآ و  تخانـش  هب  مود  لـصف  رد 
هاگدید رب  قبطنم  هتفگ  شیپ  لصف  ود  رد  یهقف  ماکحا  طابنتسا  جارختـسا و  تسا . مود  لصف  ثحابم  هعومجم  ریز  فرـصت و ...  رد  نذا 

زا يرامـش  هچرگ  تسا  نکمم  هعیـش  هقف  عبانم  هب  عوجر  اب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  لقن  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
تیهام صوصخ  رد  تسا  ـالقع  تساوخ  هک  دوخ  يراـبتعا  هرازگ  فرع  دوشیم و  هتفرگ  فرع  زا  دوقع  تیهاـم  نتخانـش  رد  فیراـعت 

یفرع ياههرازگ  عرش  هکنیا  ای  دوشیم و  هتفرگ  یعرش  يرابتعا  ياههرازگ  زا  نآ  راثآ  دقع و  طیارـش  زا  يرایـسب  اما  دنکیم  نایب  دوقع 
. درادن اهنآ  هب  تبسن  یعنم  دنکیم و  دییأت  ار 

هعماج داصتقا  تالماعم و  هقف 

. دربیم هرهب  اهدیابن  اهدیاب ، هرازگ  اهتسین و  اهتسه ، هرازگ  هتسد  ود  زا  داصتقا  شناد 
هب طوبرم  داصتقا  دـیابن  دـیاب و  ياههرازگ  تسا و  هعماج  يداصتقا  طیارـش  رگنایب  داصتقا  ملع  هب  طوبرم  ياهتسین  تسه و  ياـههرازگ 

طباور میظنت  تهج  يداصتقا  قوقح  ای  تالماعم  هقف  تسا . طبترم  تالماعم  هقف  يرابتعا  ياههرازگ  اب  هک  تسا  يداصتقا  يریگمیمـصت 
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تامدـخ و دـیلوت ، هقلح  هس  رد  يداصتقا  تیلاـعف  يارب  ار  زاـجم  ياـهالاک  اـهراک و  هک  دزادرپیم  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا  هب  یلاـم 
. دنکیم نییعت  فرصم 

، دوشیم میسرت  هعیش  بتکم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هقف  دیابن  دیاب و  ياههرازگ  هیاپ  رب  یسایس  مره  راتخاس  دننامه  يداصتقا  راتخاس 
راتخاس و نیرتهب  ات  دـنزادرپیم  یحارط  هب  یهقف  زاجم  دودـح  رد  ملع  ره  نادنمـشناد  دـننکیم و  نییعت  ار  زمرق  طوطخ  هک  ییاههرازگ 

. دننک هئارا  ناهج  هب  تیب  لها  هقف  بتکم  ساسا  رب  ار  يداصتقا  شور 
راتخاس  میسرت  يداصتقا  ياهلماعت  هزوح  رد  يرابتعا  ياههرازگ  نودب  دیدرت  یب 

 11 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نـشور زگره  يداصتقا  زادنا  مشچ  قفا  هجیتن  رد  تسین و  نکمم  لاملا ) تیب   ) یمومع يدصت  یـصوصخ و  تیکلام  هزوح  رد  يداصتقا 

رب ار  یـصوصخ  شخب  کلمت  مهـس  لاملا و  تیب  رب  ار  یمالـسا  تموکح  يدـصت  مهـس  یهقف  هناملاع  هاگن  اـب  هکنآ  رگم  دـش  دـهاوخن 
راتخاس تیاهن  رد  میظنت و  ار  يداـصتقا  طـباور  تـالماعم  هقف  مینک . میـسرت  فیرعت و  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  هزوح  رد  لاوما  كـالما و 
فیرعت ياهنوگ  هب  ار  تامدـخ  هئارا  اهالاک و  دـیلوت  ورملق  داصتقا  ملع  دـنکیم و  نییعت  يدـصت  کـلمت و  فیرعت  هیاـپ  رب  ار  يداـصتقا 

. درامشیم زاجم  ار  نآ  هقف  هک  دوشیم  دودحم  ییورملق  هب  فرصم  تامدخ و  دیلوت ، ورملق  نیاربانب  دنادن  مارح  ار  نآ  هقف  هک  دنکیم 

تالماعم رد  تنس  باتک و  هب  دانتسا 

ادخ و باتک  ماکحالا  تایآ  رب  ینتبم  فرصم ، تامدخ و  دیلوت و  هقلح  رد  يداصتقا  تیلاعف  تهج  تالماعم  هزوح  رد  یهقف  يدنمنوناق 
شور هّیور و  هب  هک  تسا  يرورـض  دوـشیم  دانتـسا  ـالقع  هریـس  هب  هـک  دراوـم  ماـمت  تـسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـنس 

نآ موصعم  ءایـصوا  زا  ای  توبن  لاس  هس  تسیب و  یط  ترـضح  نآ  زا  یعنم  ای  یهن  ات  دوش  هداد  عاجرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  هب  عاجرا  اب  القع  هریـس  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدـشن  دراو  تماما  لاس  هاجنپ  تسیود و  یط  ترـضح 

تراجت و یناگرزاب و  هزوح  رد  يداصتقا  طباور  يدنمنوناق  ساسا  اما  تسا . نیرفآ  تیلوئسم  ناناملسم  يارب  تسا و  تجح  هلآ ، هیلع و 
ندومن تیاعر  زا  دعب  هلماعم  نیفرط  یـضارت  هدارا و  اب  لالح  فرـصت  تسا و  مارح  لطاب و  هب  فرـصت  زا  یهن  یهلا  مکح  هیاپ  رب  دـیلوت 

ادـخ لوسر  تنـس  قیرط  زا  ماکحالا  تایآ  رب  هوالع  هک  یهلا  هدارا  تسا . راوتـسا  مارح  ياهبسک  باکترا  زا  يراددوخ  رد  یهلا  هدارا 
یهقف رثا  ای  طرش  ره  دیامنیم و  نییبت  يداصتقا  ياهتیلاعف  هزوح  رد  ار  تالماعم  راثآ  طیارش و  تسا  هدش  نایب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادخ باتک  رب  هوالع  هعیش  هقف  عبانم  رد  دشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  ای  ادخ  باتک  ینعی  هقف  یلصا  عبنم  ود  هب  دنتسم  دیاب 
نیا دیوشیم  انـشآ  تسا  هدش  يروآعمج  هعیـش  نیثدحم  اهقف و  راثآ  رد  نرق  هدراهچ  یط  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  اب 
نیا هدـمع  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  رگتیاکح  دـناهدش  بترم  اهنآ  نیودـت  عیمجت و  ياهلاس  ساسارب  هک  راثآ 

رد  تایاور 
 12 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یلص لوسرلا  ۀنیدم  هقف  سرد  هزوح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما  ياهلاس  يرجه ، مود  نرق 
نآ ناگدننک  نیودت  رصتخم  لاح  حرش  اب  هعیشلا  ثیداحا  عماج  همجرت  دلج 23  هعیش  هقف  عبانم  زاغآ  رد  تسا . هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا 

. میوشیم انشآ  يرمق  يرجه  مهدراهچ  نرق  نایاپ  ات  خیرات  لوط  رد  میظع  راثآ 

دلج 23 هعیشلا  ثیداحا  عماج  ذخآم  عبانم و 
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لوا نرق 
میرک  نآرق  - 1

مود نرق 
)؟-؟( . مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  اضرلاهقف . - 2

موس نرق 
260 ق) - 232 . ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  يرکسعلا . ریسفت  - 3

ای 280 ق)  274 یقرب -؟( . دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا . - 4
( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟( . يرعشا  هللادبع  نب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداونلا . - 5

مراهچ نرق 
دودح 320 ق) يدنقرمس -؟( . شایع  نب  دوعسم  نب  دمحم  رصن  یبا  یشایعلا . ریسفت  - 6

329 ق) یمق -؟( . میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  - 7
329 ق) ینیلک -؟( . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا . - 8

دودح 340 ق) یّشک -؟( . زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمع  وبا  یشکلا . لاجر  - 9
363 ق) - 259 . ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  - 10

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحیال  نم  - 11
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  اضرلا . رابخا  نویع  - 12

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عنقملا . - 13
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  یلامالا . - 14

 13 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لاصخلا . - 15

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لامعالا . باقع  لامعالا و  باوث  - 16
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عئارشلا . للع  - 17
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  صاصتخالا . - 18

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  - 19
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  ۀیادهلا . - 20

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  ناوخالا . ۀقداصم  - 21
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  دیحوتلا . - 22

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  هثالثلا . رهشالا  لئاضف  - 23
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامت  نیدلا و  لامک  - 24

)؟-؟( . يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  - 25
)؟-؟( . هبعش نبا  لوقعلا . فحت  - 26

)؟-؟( . ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . - 27
)؟-؟( . یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . - 28
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)؟-؟( . ینامعن بتاک  هللادبع  وبا  ۀبیغلا . - 29
)؟-؟( . یفوک میهاربا  نب  تارف  ریسفتلا . - 30

مجنپ نرق 
406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  هغالبلاجهن . - 31

406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  - 32
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلامالا . - 33
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  داشرالا . - 34
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ۀعنقملا . - 35

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  بیذهتلا . - 36
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  راصبتسالا . - 37

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  یلامالا . - 38
 14 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  ۀبیغلا . - 39
مشش نرق 

548 ق) دودح 469 - . ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  - 40
548 ق) یسربط -؟( . لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  - 41

550 ق) - 510 . ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  - 42
588 ق) - 489 . ) بوشآرهش نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  نیدلادیشر  بلاطیبا . لآ  بقانم  - 43

598 ق) - 543 . ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . - 44
)؟-؟( . یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . - 45

متفه نرق 
( متفه نرق  لیاوا  یسربط -؟( . یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  - 46

605 ق) سارف -؟( . یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  - 47
رد 698 ق) هدنز  يربط -؟( . نیدلادامع  یضترملا . ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 48

متشه نرق 
726 ق) - 648 . ) یّلح همالع  هعیرشلا . ماکحا  یف  هعیشلا  فلتخم  - 49

مهن نرق 
841 ق) - 757 . ) یلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجن  یعادلا و  ةدع  - 50

841 ق) یملید -؟( . نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  - 51
مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 - . ) روهمجیبا نبا  هب  فورعم  یئاسحا  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  یلائللا . یلاوع  - 52
مهدزای نرق 

1091 ق) - 1007 . ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  یفاولا . - 53
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مهدزاود نرق 
. یلماع رح  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  - 54

 15 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
1104 ق) - 1033)

1111 ق) - 1037 . ) یسلجم رقابدمحم  راونالاراحب . - 55
مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254 . ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  لئاسولا . كردتسم  - 56

دلج 23 هعیشلا  ثیداحا  عماج  ناگدننک  نیودت 

هراشا

حرش ناگدنسیون و  لماک  تخانش  تسا . يرورض  عبانم  نآ  ییاور  تیمها  ظاحل  هب  هعیش  هقف  عبانم  ناگدننکنیودت  نافلؤم و  اب  ییانشآ 
هب لامجا و  روط  هب  اما  دجنگیمن  رـصتخم  نیا  رد  دنکیم ، دـییأت  ار  تیاور  باتک و  دنـس  قیثوت  رابتعا و  نازیم  هک  تایاور  نایوار  لاح 

. میوشیم انشآ  يرجه  مهدراهچ  نرق  ات  موس  نرق  زا  هعیش  هقف  لواتسد  عبانم  نافلؤم  اب  ناکما  ردق 
موس نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 1

راید نآ  رد  شناکاین  دوب و  یفوک  ًاتلاصا  هعیـش ، ثدحم  ملاع و  یلع . نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
نیـسح نب  یلع  نب  دیز  ناراداوه  زا  هک  ار  یقرب  يالعا  دـج  یلع  نب  دـمحم  قارع - یلاو  یلع - نب  فسوی  نوچ  دـندرکیم و  یگدـنز 

هناخدور ًارهاظ   ) مق دور  هقرب  رد  دنتخیرگ و  ناریا  هب  دلاخ  شرسپ  نمحرلادبع و  راچان  هب  دناسر ، تداهش  هب  ریگتسد و  دوب ، مالسلا  هیلع 
. دندش ریگیاج  نوقریب )

هدرک كرد  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  زا  نت  دنچ  رصع  يو  تسا . هدش  هداز  مق  رد  ًالامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا 
. تسا هدروآ  ثیدح  ناشیا  زا  و 

ناشیا يو ، دـیتاسا  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هداد ؛ رارق  مالـسلا  امهیلع  يداـه  داوج و  ماـما  ناراـی  رامـش  رد  ار  يو  یـسوط  خـیش 
. دندوب

هک  تفرگ  رارق  اهقف  نعط  دروم  يدنچ  درکیم ، تیاور  فیعض  لسرم و  ثیداحا  زا  نوچ 
 16 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار يو  تساوخ و  شزوپ  دش و  نامیشپ  یتدم  زا  سپ  دنار و  مق  زا  ار  يو  هک  دوب  یـسیع  نب  دمحا  مق  هیقف  سییر و  خیـش ، اهنآ  زا  یکی 
. دنادرگزاب

، یمق میهاربا  نب  یلع  هطب ، نب  رفعج  نب  دمحم  يدابآدعس ، نیسح  نب  یلع  رافص ، نسح  نب  دمحم  دندوب : شرـضحم  رد  هک  ینادرگاش 
 ... يرعشا و هللادبع  نب  دعس 
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ثیدح و ینآرق ، مولع  زا  ياهعومجم  تقیقح  رد  هدرکیم و  يراذـگمان  نساحملا  هب  زین  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتـشاد  يرایـسب  تافیلأت  يو 
. تسا هدنام  یقاب  نآ  موس  کی  اهنت  هک  مینادب  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  هک  تسین  فازگ  هدوب و  هقف 

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  مق  رد  یقرب 
: يو تافیلأت  زا 

نساحملا  - 1
لاجرلا - 2

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 2

رد وا  دشابیم . همئا  نارای  زا  يرجه و  موس  نرق  رد  هعیش  گرزب  نایوار  زا  یمق . يرعشا  هللادبع  نب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا 
تمدخ وا  تخادرپ . یمالـسا  فراعم  مولع و  يریگارف  هب  يرعـشا  یـسیع  نب  دمحم  دوخ  ردپ  رظن  ریز  یناوجون  زا  دـمآ . ایند  هب  مق  رهش 

خیـش تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  راهط  همئا  زا  یناوارف  تایاور  دوب و  هدیـسر  زین  مالـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماـما  اـضر ، ماـما 
، میهاربا نب  یلع  هللادبع ، نب  دعـس  رافـص ، نسح  نب  دـمحم  هب  ناوتیم  يو  نادرگاش  هلمج  زا  تسا . هدـیمان  هقث  ثدـحم  ار  يو  یـسوط 

. درک هراشا  دیلو و ...  نب  نسح  نب  دمحم  سیردا ، نب  دمحا  هروک ، نب  دواد 
. دناهدوب تایح  دیق  رد  لاس 274 ق  رد  ناشیا  نکیل  تسین  تسد  رد  یعالطا  ًاقیقد  يو  تافو  خیرات  زا 

: يو تافیلأت  زا 
رداونلا  - 1

 17 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دیحوتلا  - 2

یبنلا  لضف  - 3
هعتملا  - 4

خوسنملا  خسانلا و  - 5
ریبکلا  بط  - 6

ریغصلا  بط  - 7
بساکملا  - 8

 ... هلظالا و - 9
مراهچ نرق 

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 3

هیرظن هیماما و  ۀعیـش  ياهقف  ناگرزب  زا  یـشایع ، هب  فورعم  یفوک  يدنقرمـس  یمَلـس  یـشایع  نب  دمحم  نب  دوعـسم  نب  دـمحم  رـصن  وبا 
. دوب بیدا  ثدحم و  رسفم ، لضاف ، نوگانوگ ، مولع  رد  دوخ  راگزور  ۀناگی  یمالسا . روشیدنا  نازادرپ 

نادـمآ رـس  زا  دروآ و  يور  عیـشت  هب  يرفعج  هقف  رب  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دوب  تنـس  لها  زا  زاغآ  رد  دـش و  دراو  قارع  هب  رد 260 ق  يو 
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. درک عیشت  فقو  فرص و  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دش و  دوخ  راگزور 
نامز ياتکی  یملع ، عونت  رحبت و  بدا ، لضف ، ملع ، رد  یشایع  : » دیوگیم يو  هرابرد  بدالا  ۀناحیر  بحاص  يزیربت  سردم  یلع  دمحم 

تسا ». هدوب  دوخ 
. تسا هدنام  راگدای  هب  يو  زا  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . ینیلک  خیش  ةرودمه  یشایع 

داتـسا ار  يو  یهورگ  هک  دوب  يدـح  هب  يو  شـالت  تشاـگن . باـتک  تشاد و  تسد  یـسانشهفایق و ...  موـجن ، بط ، ریـسفت ، لاـجر ، رد 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دوب . يو  نادرگاش  زا  ّیشک  دناهتسناد . هعیش  گرزب  ملاع  ینیلک ،

 18 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت  زا 

ریسفتلا  باتک  - 1
رعشلا  ضیراعم  باتک  - 2

تاوعدلا  - 3
قالخالا  نساحم  باتک  - 4

 ... مالسلا و مهیلع  همئالا  ءایبنالا و  - 5

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 4

نرق رد  هعیش  گرزب  نارسفم  زا  هقف ، ثیدح و  نیقثوم  ناگرزب و  زا  مدقا  خیش  هب  روهـشم  یمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  خیش 
ماما يداه و  ماما   ) موصعم ماما  ود  نامز  تسا و  هعیـش  گرزب  خـیاشم  املع و  زا  یمق  مشاه  نب  میهاربا  دـنزرف  وا  يرجه . مراهچ  موس و 

تیاور میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  دوب . هدـنز  لاس 307 ق  ات  يو  تسا . هدرک  كرد  ار  مالسلا ) امهیلع  يرکـسع  نسح 
انیبان رمع  رخاوا  رد  اهیـضعب  لقن  هب  ای  رمع و  طساوا  رد  وا  داد . جاور  مق  رد  ار  نییفوک  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  تسا . هدرک 

. دش
: يو تافیلأت  زا 

ریسفتلا  - 1
خوسنملا  خسانلا و  - 2

دانسالا  برق  - 3
عئارشلا  - 4
ضیحلا  - 5

كرشلا  دیحوتلا و  - 6
يزاغملا  - 7
 ... ءایبنالا و - 8

19 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 5
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. هعبرا بتک  ناّفلؤم  زا  یکی  هعیش ، گرزب  ثدحم  هیقف ، ینیلک . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا 
. دـش هداز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تبحم و  رون  هب  نشور  ياهناـخ  رد  ير و  يرتمولیک  رد 38  هیوفاـشف )  ) نیلک زا  یهد  رد  يو 

هاگمارآ تسارآ . لمع  ملع و  هب  تفرگ و  هدهعرب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  ینیلک  دوخ  دنزرف  شزومآ  قاحـسا ، نب  بوقعی  يو  ردـپ 
. تسا نایعیش  هاگترایز  هک  تساهتدم  يررهش - دابآ  نسح  کیدزن  نیلک - ياتسور  رد  يو  ردپ 

ییازـسب شقن  يو  تیبرت  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ینیلک  يداتـسا  ردپ  زا  سپ  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  ثدـحم و  دوخ  هک  ناّلع  يو  ییاد 
ير هب  شناد  بسک  يارب  ینیلک  یناوجون ، ندنارذگ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ادخ  ۀـناخ  ترایز  هار  رد  جـح و  رفـس  رد  ناّلع  تشاد .
اجنآ رد  دش . انشآ  امیقتسم  یعیش  یفنح و  یعفاش ، نوچ  یبهاذم  هیلیعامـسا و  نوچ  ییاههقرف  تارظن  اههشیدنا و  اب  اجنآ  دش و  راپـسهر 
لها كرابم  ياههدومرف  هب  تشگزاب  ار  نآ  نامرد  هدرک و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  عیشت  ییاهتکرح ، درب  یپ  لیـصحت  نمـض  هک  دوب 

نسحلاوبا اتسار  نیا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیداحا  طبـض  تبث و  يارب  دوب  یعورـش  نیا  تسناد . مالـسلا  مهیلع  تیب 
. دوب ثیداحا  يریگارف  رد  وا  داتسا  نیتسخن  یفوک  يدسا  نب  دمحم 

. دوب هدش  تایاور  ثیداحا و  نتشاگن  ندینش و  نتفای ، يارب  یشبنج  رگزاغآ  اریز  دیمان ؛ ثیدح » ةرود   » دیاب ار  ینیلک  ةرود 
سپ يرعشا و  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  شناد  لضفاب و  داتسا  رـضحم  رد  دش و  راپـسهر  مق  هب  تایاور  ثیداحا و  يروآدرگ  يارب  يو 

نب هللادـبع  ردـقنارگ  داتـسا  درک و  يدرگاش  ملعم »  » هب فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درگاش  نآ  زا 
زین  اجنآ  تفر و  هفوک  هب  اجنآ  زا  درب و  هرهب  درک و  كرد  زین  ار  دانسالا  برق  بحاص  يریمح  رفعج 

 20 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تخادرپ شناد  بسک  هب 

يو هب  اوتف  ذخا  رد  ینس  هعیـش و  هک  دش  دوخ  راگزور  دمآرـس  نانچنآ  ثیداحا  طبـض  ظفح و  تلیـضف و  اوقت ، تلادع ، تناما ، رد  يو 
. تفرگ بقل  خیاشملا » خیش   » و مالسالا » ۀقث   » هک دوب  بهذم  ود  ره  قوثو  دروم  ياهزادنا  هب  دندرکیم و  هعجارم 

لوصا اهنت  يو ، مادـقا  زا  شیپ  تخادرپ . هعیـش  ثیداحا  بیترت  مظن و  يروآدرگ و  هب  هیماما  ناـیم  رد  هک  تسا  یثدـحم  نیتسخن  ینیلک 
رتابیز و ار  هعیـش  ياپدر  شقن و  هضور ) عورف و  لوصا ،  ) یفاک دوخ ، رثا  اب  هک  دـندرکیم  عوجر  اهنادـب  هعیـش  تشاد و  دوجو  هأمعبرا 

. درک رتراوتسا 
میهاربا نب  دـمحم  یمق ، هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  یفوـک ، بتاـک  دـمحا  نب  دـمحا  عـفار ، یبا  نبا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 

. دندوب بنیز و ...  نبا  هب  فورعم  ینامعن 
هعیش گرزب  ثدحم  نیا  ةزانج  رب  طاریقوبا  دادغب  یمان  دنمـشناد  تشذگرد . تخیر ، ورف  ناگراتـس  هک  یلاس  موجن » رثانت   » لاس رد  يو 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  ۀفوک » باب   » رد درازگ و  زامن 
: يو تافیلأت  زا 

یفاک  - 1
لاجر  باتک  - 2
هطمارق  رب  در  - 3

مالسلا  مهیلع  همئا  لئاسر  - 4
( ایؤرلاریسفت  ) ایؤرلا ریبعت  - 5

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 6
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. هعیش گرزب  ملاع  یلاجر و  هیقف ، ّیشک ، زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا 
رایـسب افعـض  زا  : » دیوگیم دنادیم و  دامتعا  دروم  هقث و  ار  يو  یـشاجن  ددرگیمرب . دنقرمـس  یحاون  زا  شک »  » ۀقطنم هب  ّیـشک  باستنا 

. دوب یشایع  نامزالم  زا  يو  تسا ». هدرک  تیاور 
 21 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یمیمص ناتسود  زا  هیامنارگ و  رایسب  لاجر و  رابخا و  هب  هاگآ  ّیـشک ، دش . لیـصحتلاغراف  دوب ، شناد  لها  رازتشک  هک  یـشایع  ۀناخ  رد 
. دندوب یکی  راوگرزب  ود  نآ  نادرگاش  ناداتسا و  ابیرقت  دوب و  ینیلک  خیش 

. دندوب و ...  شردارب )  ) یشک ریصن  نب  میهاربا  قاحساوبا  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  يدنقرمس ، یشایع  دوعسم  نب  دمحم  يو  دیتاسا 
، يربکعلت یـسوم  نب  نوراـه  تاراـیزلا ، لـماک  باـتک  بحاـص  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 

. دندوب يدنقرمس  میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  دمحاوبا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت  زا 
نیقداصلا ۀمئالا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  ای  لاجرلا  - 1

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 7

. هیلیعامسا گرزب  دنمشناد  یبرغم . یمیمت  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  هفینحوبا 
هیلیعامسا بهذم  ناراذگناینب  زا  وا  دش . هیلیعامـسا  ۀعیـش  داد و  بهذم  رییغت  یلو  دوب  یکلام  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  دش . هداز  برغم  رد 
نیدـلارخف نارود  رد  و  هللااب ) روصنملا  هللارماب ، مئاقلا  هللااـب ، يدـهملا   ) درک تمدـخ  یمطاـف  ياـفلخ  زا  يرایـسب  هب  دوب . نآ  راذـگنوناق  و 

. دنیوگیم یعیش  ۀفینحوبا  وا  هب  هعیش  نافلؤم  دیسر . تاعدلایعاد  تاضقلایضاق و  ماقم  هب  مراهچ  ۀفیلخ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسالا  مئاعد  - 1
رابخالا  حرش  - 2

لیواتلا  ساسا  - 3
 22 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هوعدلا  حاتتفا  - 4
همعنلا  حیتافم  - 5

حاضیالا  - 6
عوبنیلا  - 7

تارئاسملا سلاجملا و  - 8

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 8
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زا هعیـش و  گرزب  روـشناد  ثدـحم  ردـقنارگ و  هیقف  قودـص . خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا 
. ینیلک خیش  ناورهلابند 

نیرتهتـسجرب زا  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  يو ، ردـپ  دـش . هداز  مق  رد  شناد  اوقت و  لها  ياهداوناـخ  رد  يو 
دادغب ناسارخ و  هب  قودص  خیـش  درک . ضیف  بسک  ردپ  رهم  رپ  ناماد  رد  تسخن  قودـص  خیـش  دوب و  دوخ  نامز  گرزب  ياهقف  املع و 

ثیداحا ظفاح  ردقلالیلج و  يدنمـشناد  يو  : » دیوگیم يو  ةرابرد  یـسوط  خیـش  دنارذگ . ير  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  نایاپ  درک و  رفس 
ثیداحا و ظفح  رظن  زا  مق  ناگرزب  نیب  دـمآیم . رامـش  هب  ماقم  یلاع  يداقن  ثیداحا ، ۀلـسلس  رد  هاـگآ و  ـالماک  لاـجر ، لاوحا  زا  دوب .

«. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رثا  دصیس  دودح  رد  تشادن و  دننام  تامولعم  ترثک 
دمحم نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  ةزمح  هیوباب ، نبا  شردپ  زا : دنترابع  درک ، ضیف  بسک  اهنآ  دزن  رد  قودص  خیـش  هک  یناداتـسا 

 ... دیلو و نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  يدابآرتسا ، دمحم  نب  مساق  دمحموبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دیز  نب 
نب یلع  مساقلاوبا  تاکربلاوبا ، خیـش  يرئاضغ ، نبا  دـیفم ، خیـش  یمق ، هیوباـب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسح  شردارب  زین  يو  نادرگاـش 

. دندوب زازخ و ...  یلع  نب  دمحم 
. تسا صاخ  ماع و  هاگترایز  ير ، رد  هعیش - گرزب  ملاع  نیا  قودص - خیش  ياجکاخ 

: يو تافیلأت  زا 
 23 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

( هعیش ثیدح  ۀعبرا  بتک  زا  باتک  نیمود   ) هیقفلا هرضحیال  نم  - 1
ملعلا  ۀنیدم  - 2

همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  - 3
لاصخلا  - 4
دیحوتلا  - 5
یلامالا  - 6

 ... هقفلا و یف  عنقملا  - 7

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 9

. هعیش ۀقث  يوار  یفوک ، ثعشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا 
رضحم رد  تفر و  رصم  هب  دش . هداز  هعیش  گرزب  نایوار  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش ، رهـش  هفوک  رد  يو 

نب یـسوم  قیرط  زا  تایاور  نتـشاگن  هب  هک  دوب  اـجنامه  رد  درک و  يدرگاـش  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم 
. تخادرپ ناراوگرزب  نآ  كاپ  ناکاین  لیعامسا و 

. تسا هدشن  هتفای  نونکات  هک  دراد ؛» جح  ماکحا  رد  یباتک  يو  : » دیوگیم لاجر  رد  یشاجن 
رد نم  يارب  ثعـشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا  زا  مردپ  : » دـیوگیم يربکعلت  هک  دـنکیم  لقن  كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  یجاح  موحرم 

دوب ». هتفرگ  هزاجا  لاس 313 ق 
: يو فیلأت 

(. تایثعشالا  ) تایرفعجلا - 1
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)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 10

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  ۀتسجرب  هیقف  يوار و  یمق ، يریمح  عماج  نب  کلام  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه سابعلاوبا 
هک  اهنآ  هتسجرب  تیصخش  مق و  ياملع  ِگرزب  يو  : » تسا دقتعم  ناشیا  هرابرد  یشاجن 

 24 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ياهباتک دناهدینـش و  دایز  ار  همئا  تایاور  رابخا و  يریمح  زا  هفوک  ياملع  ناـگرزب  دـنتفر . هفوک  رهـش  هب  مق  زا  يدـنا  لاس 290 و  رد 

. دنادیم مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحصا  زا  ار  ناشیا  لاجر  رد  یسوط  خیش  دندرک ». فینصت  يدایز 
. دوب طبترم  جع )  ) رصع ماما  اب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  قیرط  زا  ناشیا  زا  سپ  تشاد و  يراگنهمان  ناراوگرزب  نیا  اب  يو 

ترـضح هاـگراب  راـنک  رد  هتفر و  اـیند  زا  مق  رد  يو  دـسریم  رظن  هب  اـما  تسین  تسد  رد  یقیقد  عـالطا  وا  نفد  لـحم  تـلحر و  هراـبرد 
. دشاب هدش  نوفدم  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

: يو تافیلأت  زا 
دانسالا  برق  - 1

دیحوتلا  ۀمظعلا و  - 2
ۀمامالا  - 3

ۀفرعملا  ۀعاطتسالا و  - 4
بطلا  - 5

برعلا  لضف  - 6
تاعیقوت  دمحم و  یبا  لئاسم  - 7

لئالدلا  باتک  - 8
ةریحلا ۀبیغلا و  - 9

)؟-؟(  هبعش نبا  - 11

. هیماما ياملع  گرزب  خویش  زا  یلاجر و  هیقف ، ثدحم ، هبعش ، نبا  هب  فورعم  ینارح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
ماـش یملع  مهم  گرزب و  ياهرهـش  زا  یکی  هک  بلح  رد  دـش . هداز  هیروـس - رد  بلح  رهـش  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  نارح - رد  يو 

مالسا  ناهج  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هزاوآرپ و  دوب ،
 25 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دش عیشت  هژیو  هب 
دیفم خیـش  دیدرگ ، عیـشت  ناهج  ياههراتـس  نیرتغورفرپ  زا  هک  يو  نادرگاش  نیرتمهم  زا  يدادغب و  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  يو  داتـسا 

. دوب
«. دشابیم ناشیا  نأش  تمظع  شناد و  لضف و  رب  دهاش  نیرتهب  لوقعلا - فحت  ناشیا - باتک  : » دیوگیم يو  ةرابرد  یسلجم  همالع 

. تسین راکشآ  يو  ياجکاخ 
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: يو تافیلأت  زا 
لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1

صیحمتلا - 2

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 12

ياهتیـصخش ثیدـح و  ناـیوار  زا  یگنهرف ، یعاـمتجا و  مولع  رد  سانـشراک  دنمـشیدنا ، لـضاف ، یفوک . میهاربا  نب  تارف  مساـقلا  وبا 
. دنتشاذگ تارف »  » ار وا  مان  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دش و  هداز  هفوک  رد  ینیلک . خیش  مالسالاۀقث  راگزورمه  يرغص و  تبیغ  نارود 

. دوب اهنآ  هب  دنمهقالع  مک  تسد  ای  بهذم  يدیز  ياهتیصخش  زا  يو 
ریثـک نب  دـیبع  يرازف و  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  يزاوـها ، دیعـس  نب  نیـسح  زا : دـنترابع  شریـسفت  تیاور  رد  يو  خـیاشم  زا  یخرب 

. يرماع
شریسفت يو و  یئوخهللا  تیآ  یسلجم و  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  نوچ  یناثدحم  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  يو 

. دناهتسناد دمتعم  ار 
: يو فیلأت 
تارف ریسفت  - 1

)؟-؟(  ینامعن بتاک  هللادبع  وبا  - 13

تبیغ  رصع  رد  بنیز  نبا  هب  فورعم  ینامعن  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هللادبع  وبا 
 26 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هتـشون باتک  تبیغ  هراـبرد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  دوب . دادـغب  رد  یفاـک  فلؤم  ینیلک  موحرم  درگاـش  وا  درکیم . یگدـنز  يرغص 
. دنکیم یفرعم  دایز  تایاور  ياراد  حیحص و  هدیقع  بحاص  ردقلالیلج و  فیرش و  هعیش و  ياملع  زا  یخیش  ار  وا  یشاجن  تسا .

اهلاثم رکذ  اب  عون  تصش  ات  اهنآ  ماسقا  تایآ و  عاونا  ریـسفت  نیا  رد  تسا . ینامعن  ریـسفت  هب  فورعم  نآرق  ریـسفت  باتک  وا  مهم  راثآ  زا 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دنتسم  دحاو و  ربخ  قیرط  هب  باتک  نیا  رد  تسا . هدش  نایب 

. تسین مولعم  وا  توف  تدالو و  قیقد  خیرات  تسبورف . ناهج  زا  مشچ  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  دادغب  زا  دعب  ینامعن 
: يو تافیلأت  زا 

ریسفتلا  - 1
ۀبیغلا  - 2

ضئارفلا  - 3
ۀیلیعامسالا یلع  ّدرلا  - 4

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14
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يو زور  داز  زا  يرجه . مراـهچ  نرق  رد  یعیـش  هیقف  ثدـحم ، یقـالیا . يزار  نبا  هب  روهـشم  یمق ، یلع  نـب  دـمحا  نـب  رفعج  دـمحم  وـبا 
. تسا فورعم  يزار  نبا  هب  هدش  ریگیاج  ير  رد  ینامز  رید  هک  اجنآ  زا  تسین . تسد  رد  یعالطا 

. يو زا  زین  قودص  خیش  هدرک و  تیاور  ناگرزب  نآ  يود  ره  زا  دوب و  دابع  نب  بحاص  قودص و  خیش  رصعمه 
. تسا سرتسد  رد  زورما  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هنافسأتم  هک  هتشاگن  باتک  هب 220  کیدزن  دوب و  يراکرپ  ةدنسیون  يو 

. دناهتسناد مامت  ۀقث  هدوتس و  شناد  لضف و  هب  ار  يو  ناسیونلاجر  رثکا 
 27 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  نامز  زا 
: يو تافیلأت  زا 

( تاعنام  ) هنجلا لوخد  نم  هعناملا  لامعالا  - 1
موماملا  مامالا و  بدا  - 2

رابخالا  تالسلسملا  - 3
تایاغلا  - 4
سورعلا  - 5

هیوبنلا  ثیداحالا  عماج  - 6
مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 15

فارـشا رادمان و  نارعاش  اغلب ، هعیـش ، ياملع  ناگرزب  زا  یـضر ، فیرـش  یـضر و  دیـس  هب  فورعم  يوسوم  نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا 
. دادغب

نامز رد  دسریم . مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  ردام  فرط  زا  مالسلا و  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  ردپ  زا  وا  بسن  دش . هداز  دادغب  رد 
رتشیب لاس  هدفه  هک  یلاح  رد  ار  نایجاح  يریما  ملاظم و  رد  تواضق  نانآ ، ۀمه  یتسرپرـس  دادغب ، نایبلاط  تباقن  دـمحاوبا ، دوخ  ردـپ 

. تفرگ هدهع  رب  تشادن ،
زا سپ  يدنچ  داد . تعلخ  يو  هب  ار  لیلجلا » فیرـشلا   » بقل دیزگرب و  دادغب  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يو  هیوب  هلودـلاءاهب  يدـنچ 

. درک شکشیپ  يو  هب  ار  لجالا » فیرشلا   » نآ زا  سپ  و  نیبسحلاوذ » یضرلا   » بقل نآ ،
یگنهرف یخیرات - ظاحل  زا  هرود  نیا  هب  هک  تسا  نایـسابع  تفالخ  موس  ةرود  اب  نراقم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  اـب  یـضر  دیـس  راـگزور 

دیس  هب  تسا . يرعم  ءالعلاوبا  یضر و  دیس  یبنتم ، هناگهس : نارعاش  رصع  برع ، تایبدا  خیرات  تهج  زا  دنیوگیم و  نیرز » رصع  »
 28 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دناهداد زین  نایبلاط  نیرترعاش  ینعی  نییبلاطلا » رعشا   » بقل یضر 
يربط دـمحا  نب  میهاربا  قاحـساوبا  زا : دـنترابع  درب ، اههرهب  درک و  يدرگاش  ناشدزن  راگزور  نآ  نوگانوگ  مولع  رد  يو  هک  یناداتـسا 

يرـصم بیطخ  یقراف  میحرلادـبع  ییحیوبا  یلزتعم ، رابجلادـبع  یـضاق  نسحلاوبا  یفاریـس ، یـضاق  يوحن ، یـسراف  یلعوبا  یکلام ، هیقف 
 ... دیفم و خیش  هتابن ، نبا  هب  روهشم 

رد دوخ  ۀـناخ  کیدزن  ياهسردـم  دوخ ، شناد  تاکز  تخادرپ  تهج  شايزودـناشناد  ساپـس  هب  دوب . اوقتاـب  دوجلالذـب و  رایـسب  يو 
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یگدنز يارب  ییاهقاتا  تاسلج ، ینارنخـس و  سیردت ، ياهرالات  رب  نوزفا  هک  دیمان  ملعلاراد »  » ار نآ  درک و  سیـسأت  دادـغب  خرک  يوک 
يرادـهگن نآ  رد  یمالـسا  یبرع و  عجارم  عبانم و  نیرتهب  نیرتدنمـشزرا و  هک  تشاد  یگرزب  ۀـناخباتک  دوب و  هدـمآ  مهارف  نایوجـشناد 

. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  تیریدم  دوخ  ًاصخش  دشیم و 
خیـش هللادبعوبا  یناولح ، دمحم  خیـش  هللادبع  وبا  یکیابک ، دـیزوبا  ردـقیلاع  هیقف  هلمج : زا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  يروآمان  نادرگاش 

. دندوب یضاق و ...  رادنب  نسحلاوبا  یتسیرود ، رفعج 
دیـس يو  رتهم  ردارب  یلوق ، هب  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذـگرد و  دوخ  يارـس  رد  یگلاس  نس 47  رد  دادغب  خرک  ۀـلحم  رد  يو 

. درپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شفیرش  ياین  راوج  رد  نیمظاک و  هب  ار  يو  دعب  يدنچ  یضترم 
: يو تافیلأت  زا 

هغالبلا  جهن  - 1
نآرقلا  تازاجم  یف  نایبلا  صیخلت  - 2

ۀیوبنلا  راثآلا  تازاجم  - 3
لیزنتلا  هباشتم  یف  لیواتلا  قیاقح  - 4

 29 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀمئالا  صئاصخ  - 5

راعشا ناوید  - 6

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 16

. هعیش یمان  ثدحم  ملکتم و  هیقف ، ملاع ، دیفم . خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم 
نآ گرزب  نادنمشناد  مانب و  ناداتسا  رضحم  رد  اجنآ  رد  دش و  دادغب  راپسهر  يرکف  دشر  غولب و  زا  سپ  دش . هداز  دادغب  یلاوح  رد  يو 
رد میدن  نبا  تخادرپ . لوصا  هقف و  مالک ، شناد ، نتخومآ  هب  یفاکـسا و ...  دینج  نبا  يرارز ، بلاغوبا  قودص ، خیـش  هلمج  زا  راگزور 

حتفلاوبا یشاجن ، یسوط ، خیـش  یـضر ، دیـس  یـضترم ، دیـس  يو  نادرگاش  دمآرـس  دنکیم . دای  ملعملا » نبا   » ناونع هب  يو  زا  تسرهفلا 
وا هب  هعیش  تیعجرم  تسایر و  دوخ ، راگزور  رد  تسا . هیماما  ناملکتم  زا  يو  : » دیوگیم يو  هرابرد  یسوط  خیش  دندوب . یکجارک و ... 

. ددرگیم متخ 
«. دراد نالک  درخ و  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . باوج  رضاح  اهشسرپ ، هب  خساپ  رد  تشاد . قیقد  ینهذ  بوخ و  ۀظفاح 

یلبنح دامع  تشاد .» شناد  ملع و  رب  تموادم  دوب و  دجهت  عوشخ و  لها  دـهاز و  دـباع ، رایـسب  يو  : » دـیوگیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دیوگیم تنس ) لها  نادنمشناد  زا  یکی  )

يو تشاد . هیوب  لآ  تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  دوب . هثحابم  مالک و  هقف و  شخب  سییر  هیماـما و  ناـگرزب  زا  یگرزب  »
«. دادیم ناوارف  ۀقدص 

هیولوق نب  یسوم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا   ) یمق هیولوق  نبا  زا : دنترابع  تخومآ ، سرد  اهنآ  رضحم  رد  يو  هک  یناداتـسا 
 ... یفاکسا و دینج  نبا  قودص ، خیش  یمق ،)

كاخ هب  یمق  هیولوق  نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  دادغب و  رد  دـیفم ، رمع  لاس  زا 75  سپ  دیفم  خیش 
. دش هدرپس 
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: يو تافیلأت  زا 
ۀعنقملا  - 1

 30 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀّیعرشلا  ضئارفلا  - 2

یلامالا  - 3
 ... داشرالا و - 4

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 17

ناشخرد و رایـسب  لاجرلا  ملاع  ملکتم و  رـسفم ، ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، هفیاـطلا .» خیـش   » هب فورعم  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا 
هب یگلاس  رد 23  دناهدوب . اهقف  املع و  زا  همه  لسن  دنچ  ات  خیـش  نادناخ  دـش . هداز  ناسارخ  رد  يو  عیـشت . هژیو  هب  مالـسا  ناهج  گرزب 

لقتنم وا  هب  هعیـش  ییاوتف  یملع و  تسایر  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  شداتـسا  زا  سپ  دنام و  قارع  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  چوک  دادـغب 
. دش

تلع هب  تخومآ . سرد  یضترم  دیس  دزن  رد  مه  یلاس  دنچ  درک و  يدرگاش  دیفم  خیـش  ریرحن  داتـسا  دزن  لاس  جنپ  تدم  راوگرزب  خیش 
یقافتا نسح  دوخ  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد  دش و  راپسهر  فرشا  فجن  هب  چوک و  اجنآ  زا  يو  دادغب ، راگزور  نآ  جرم  جره و  بوشآ و 

. دراذگ ناینب  ار  فجن  ۀیملع  ةزوح  اجنآ  رد  ات  دش 
يو ياوقت  دهز و  عرو و  ملع ، ةزاوآ  نانچنآ  دیـسر و  يو  هب  هعیـش  يرادمچرپ  يربهر و  يدهلاملع ، یـضترم  دیـس  تشذگرد  زا  سپ 

تفالخ زکرم  رد  مالک  سیردـت  يارب  يو  زا  هیوب  لآ  يراکمه  اب  یـسابع  ۀـفیلخ  هللارماب  مئاقلا  هک  دوب  هدـش  هدـیچیپ  کیدزن  رود و  رد 
ناـمه رد  دوب و  اـجنامه  رد  دوخ  رمع  ناـیاپ  اـت  درک و  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  اـجنآ  زا  يو  هیوب ، لآ  یـشاپورف  اـب  هک  دـندرک  توعد 

. دش نفد  كاپ ، كاخ 
: يو تافیلأت  زا 
راصبتسالا  - 1

ماکحالا  بیذهت  - 2
هیاهنلا  - 3

طوسبملا  - 4
 31 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فالخلا  - 5
 ... نایبتلا و - 6

مشش نرق 

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 18

. مالسالانیما ای  نیدلا  نیما  هب  بقلم  وحن . هلباقم و  ربج ، باسح ، هب  ملاع  ثدحم ، هیقف ، رسفم ، یسربط . نسح  نب  لضفلاوبا  دیعس  ماما 
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هلمج زا  تخادرپ . فینـصت  میلعت و  هـب  دـش و  ریگیاـج  راوزبـس  رد  رد 523 ق  تسا . هدوب  نطوتم  سوـط  دابانـس  دهـشم  رد  يو  دـنیوگ 
نب ناذاش  يدـنوار ، نیدـلا  بطق  نیدـلا ، بجتنم  خیـش  بوشآرهـش ، نبا  شرـسپ ،)  ) یـسربط لـضف  نب  نسح  هب  ناوتیم  يو  نادرگاـش 

تیاور هدوب ، هیماما  هیقف  ير  رد  هک  يزار  یضاق  رابجلادبع ، خیش  یسوط و  خیش  رسپ  یلعوبا  خیـش  زا  يو  درک . هراشا  یمق و ...  لیئربج 
. تسوا تایورم  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  هدومن و 

تشذگرد و راوزبس  رد  يو  دندوب . راوگرزب  ياهقف  راگزور و  رباکا  زا  یگمه  شناگداز  دنزرف  و  یـسربط ) لضف  نب  نسح   ) يو دنزرف 
. دندرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  همئالانماث  ترضح  مرح  راوج  رد  دندرک و  لقتنم  سدقم  دهشم  هب  ار  شکاپ  رکیپ 

: يو تافیلأت  زا 
( یعیش گرتس  ریسفت   ) نایبلا عمجم  - 1

( عماجلا عماوج  ریسفت  ای   ) طیسولا - 2
ۀینیعملا  ۀنازخلل  ۀینیدلا  بادآلا  - 3

یفاشلا  یفاکلا  ریسفت  - 4
یلائللا  رثن  - 5

همامالا  رارسا  - 6
 ... يدهلا و مالعاب  يرولا  مالعا  - 7

32 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 19

بحاص نسح  نب  لضف  شردپ  يرجه . مشش  نرق  رد  هعیـش  ۀتـسراو  هیقف  قالخا و  ملاع  یـسربط ، لضف  نب  نسح  نیدلا  یـضر  رـصن  وبا 
. رابخالا ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  باتک  ممتم  بحاص  یسربط  نسح  نب  یلع  شدنزرف  نایبلا و  عمجم  ریسفت  باطتسم  باتک 

: يو تافیلأت  زا 
قالخالا مراکم  - 1

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 20

مولع رب  يرایسب  طلست  دش . هداز  تارف - هلجد و  دور  یلاوح  رکب - راید  رد  ياهقطنم  دُمآ  رهش  رد  ماقمالاو ، ثدحم  هعیش و  گرزب  ملاع 
. دوب بوشآ  رهش  نبا  عیشت  ناهج  راوگرزب  ثدحم  وا ، ةرهش  زاتمم و  درگاش  تشاد . یمالسا 

: يو تافیلأت  زا 
ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

مانالا دیس  مالک  نم  ماکحالا  مکحلا و  - 2

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 21
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. هعیش گرزب  ثدحم  رسفم و  هیقف ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیشر 
يریگمـشچ قنور  شناد  افوکـش و  ملع  یمالـسا  دالب  رد  هک  درکیم  یگدـنز  ياهرود  رد  وا  دـش . هداز  ناردـنزام  ياـبیز  ۀـطخ  رد  يو 

. دوب هتفرگ 
رد ار  نآرق  رتشیب  هک  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  يو  : » دیوگیم نینچ  يو  ةرابرد  تایفولاب  یفاولا  بحاص  يدفـص  لیلخ  نیدلا  حالص 

دادغب هب  وا  رضحم  كرد  يارب  فلتخم  ياهرهش  زا  هک  يروط  هب  دیـسر  دوخ  يالعا  دح  هب  هعیـش  لوصا  رد  درک و  ظفح  یگلاس  تشه 
لها  رایسب  هدرتسگ و  ملع  اب  برشمشوخ ، راتفگتسار ، ورابیز ، يو  دندرکیم ...  ترجه 

 33 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«. دربیم رس  هب  وضو  تراهطاب و  هشیمه  دوب و  راد  هدنز  بش  تدابع و  عوشخ ،

باتک فلؤم  يزنطن  هللادـبعوبا  يرـشخمز ، هللاراج  ناوتیم : تسا ، هدرک  يدرگاش  اـهنآ  دزن  رد  يو  هک  يدـیتاسا  نیرتروآماـن  هلمج  زا 
حوتفلاوبا خیـش  یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدنوار ، بطق  جاجتحا ، بحاص  یـسربط  خیـش  يدـمآ ، دـحاولادبع  دیـس  هیولعلا ، صئاصخلا 

. درب مان  ار  يزار و ... 
هوک رانک  رد  ار  شرکیپ  تسویپ و  ناناج  هب  هیروس  بلح  رهـش  رد  دوب ، هدرک  يرپس  ار  شرابرپ  یناگدـنز  زا  لاـس  هک 99  یلاح  رد  يو 

. دندرپس كاخ  هب  نشوج 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1
بصاونلا  بلاثم  - 2

نونفلا  نویع  یف  نونکملا  نوزخملا  - 3
( ةدئافلا  ) ةدئاعلا ةدئاملا  - 4

 ... لاثمالا و یف  لاثملا  - 5

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 22

. هعیش ياهقف  املع و  لوحف  زا  یّلح ، یلجع  سیردا  دمحا  نب  دمحم  هّللادبع  وبا 
. تسا فورعم  رکف  تیرح  هب  يو  دیآیم . رامش  هب  يو  يردام  ياین  یسوط ، خیش  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

«. تسا رایسب  تافینصت  ياراد  مولع و  رد  نقتم  هّلح ، ياهقف  ياوشیپ  سیردا ، نبا  : » دیوگیم دوخ  لاجر  رد  دواد  نبا 
. تسا هدوتس  بهذم  سییر  ءاملعلا ، خیش  همالع ، ماما ، خیش ، تارابع : اب  ار  وا  زین  لوا  دیهش 

نب نسح  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  دامع  خیـش  یـسوط ،) یلع  نبا   ) يو ییاد  زا : دـنترابع  تخومآ ، ناشرـضحم  رد  هک  يو  ناداتـسا 
 ... يراوس و هبطر 

 34 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... يوسوم و دعم  نب  راخف  نیدلا  سمش  یّلح ، امن  نب  نیدلا  بیجن  خیش  شنادرگاش :

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هّلح  رهش  رد  عیشت - ناهج  راوگرزب  ملاع  سیردا - نبا 
: يو تافیلأت  زا 

يواتفلا  ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 1
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تاقیلعتلا  باتک  - 2
 ... لالدتسالا و ۀصالخ  - 3

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 23

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  ۀباسن  ملکتم و  هیقف ، لضاف ، ملاع ، یسربط . بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا 
بجتنم خیش  يو  نادرگاش  ینیسح و  برح  یبا  نب  يدهم  رفعجوبا  يو  داتـسا  مق . کیدزن  ياهقطنم  شرفت ) برعم   ) شیربط هب  بوسنم 

. دندوب یناردنزام  بوشآرهش  نبا  نیدلا و 
: يو تافیلأت  زا 

جاجللا  لها  یلع  جاجتحالا  - 1
مالسلا  مهیلع  همئالا  خیرات  - 2

مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  - 3
ۀیبلاطلا  رخافم  - 4

هقفلا  یف  یفاکلا  - 5
متفه نرق 

( متفه نرق  لیاوا  یسربط -؟(  یلع  لضفلاوبا  - 24

عمجم بحاص  نسح  نب  لضف  يرسپ  هداون  یسربط  نسح  نب  لضف  نب  نسح  نب  یلع  لیبن  ثدحم  لیلج و  هیقف  لضف ، نب  نسح  نب  یلع 
نادنمشناد و  زا  یفوتم 548 ق )  ) نایبلا

 35 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مراکم باتک  رب  یممتم  یفوتم 548 ق ) یسربط  نسح   ) شردپ رثا  لیمکت  همادا و  رد  يو  تسا . هتفریم  رامش  هب  شیوخ  رصع  نالـضاف 

هدرک دای  مالـسالا  ۀقث  ناونع  اب  يو  زا  ءاملعلا  ضایر  بحاص  تسا . هداهن  مان  رابخالا » ررغ  یف  راونالا  ةاکـشم   » ار نآ  هتـشون و  قالخالا 
. دنکیم تیاور  يوسوم  هزمح  نب  یلع  یبا  نیدلا  لالج  دیعس  دیس  زا  يو  تسا .

يرجه متفه  نرق  لوا  همین  ای  يرجه  مشش  نرق  نایاپ  رد  وا  دسریم  رظن  هب  یلو  تسین  مولعم  یسربط  نسح  شردپ  دننامه  وا  توف  لاس 
يرجه متفه  نرق  لوا  همین  ات  مجنپ  نرق  مود  همین  زا  هعیش  ناثدحم  نارسفم و  زا  یـسربط  هداوناخ  نیاربانب  دشاب . هتـسبورف  ناهج  زا  مشچ 
یـسربط لضف  نب  نسح  نب  لضف  نب  نسح  ردـپ ، نایبلا و  عمجم  بحاص  یـسربط  نب  لـضف  نب  نسح  نب  لـضف  گرزبردـپ ، هک  دنتـسه 
. تسا رابخالا  ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  بحاص  یسربط  لضف  نب  نسح  نب  لضف  نب  نسح  نب  یلع  رسپ ، قالخالا و  مراکم  بحاص 

: يو تافیلأت  زا 
رابخالا ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  - 1

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 25
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. يرجه متفه  مشش و  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و 
لیلج ياهقف  زا  مارو  نادناخ  تسا . یعخن  رتشا  کلام  لسن  زا  سوواط و  نب  نیدلایـضر  دیـس  يردام  ياین  يو  دـش . هداز  هّلح  رهـش  رد 

ناهیقف هورگ  رد  تخادرپ و  يوقت  دهز و  هب  تفرگ و  هرانک  نآ  زا  اما  تشاد  یماظن  لغـش  دوخ ، نادـناخ  دـننام  زاغآ  رد  دـندوب . ردـقلا 
. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هّلح ، رهش  نامه  رد  يو  تفرگ . رارق  مانب 

: يو تافیلأت  زا 
رظاونلا  ۀهزن  رطاوخلا و  هیبنت  - 1

ۀقیاضملا  ۀعساوملا و  یف  ۀلاسم  - 2
36 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 26

متفه نرق  یعیـش  ماـنب  ثدـحم  یلاـجر و  ملاـع ، نیدـلادامع ، هب  بقلم  یحک ، یلمآ  يربـط  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
. يرجه

. دندرک تیاور  يو  زا  يدنوار  بطق  لیئربج و  نب  ناذاش  دوب و  یسوط  خیش  نب  یلعوبا  خیش  شداتسا 
. دشن هتفای  يزیچ  يو  یناگدنز  زا  نیا  زا  شیب 

: يو تافیلأت  زا 
یضترملا  ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 1

يوقتلا  دهزلا و  - 2
تانیبلاب  جرخملاو  تاقوالا  یف  جرفلا  - 3

متشه نرق 

726 ق) - 648  ) یّلح همالع  - 27

کی رد  وا  دـمآ . ایند  هب  هّلح  رهـش  رد  ردـقلالیلج  رهاـم ، ملکتم ، ثدـحم  هیقف  ملاـع ، لـضاف ، یلح ، رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح 
گرزب ياملع  ریاس  شدنمـشناد و  ردپ  دزن  رد  ار  رـصع  لوادتم  یتامدـقم و  مولع  برع و  تایبدا  دـش . دـلوتم  یناحور  یملع و  هداوناخ 

 ... ینارحب و مثیم  نبا  سوواـط ، نب  دـمحا  دیـس  شرداـم ،) يوـمع  رـسپ   ) دیعـس نب  ییحی  يو ،) ییاد   ) یّلح قـقحم  نوـچمه  هقطنم  نآ 
، يو دـشر  نامز  رد  دـمآ . لئان  داهتجا  یلاع  ماقم  هب  تفای و  تغارف  یتامدـقم  مولع  لیـصحت  زا  هک  دوب  هدیـسرن  غولب  هب  زونه  تخومآ .

. تخوسیم لوغم  ناخزیگنچ  نامدود  دادیب  شتآ  رد  ناریا 
زا تسا . هدـش  هتخانـش  ناشیا  راثآ  زا  باتک  دـص  دودـح  رد  تسا . هتـشون  باتک  لاجر و ...  هفـسلف ، قطنم ، مـالک ، لوصا ، هقف ، رد  يو 
دنزرف  ناشیا  نادرگاش  هلمج  زا  و  و ...  يو ) ردپ   ) فسوی نیدلادیدس  خیش  یلح ، ققحم  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  يو  دیتاسا  هلمج 

 37 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دندوب هرهز و ...  نب  میهاربا  نب  دمحا  دیس  هیسمش ، حراش  يزار ، نیدلابطق  دمحم ، نیدلارخف  شراوگرزب 

فجن رد  وا  هاگمارآ  درک . توف  مرحم  مکی  تسیب و  ای  مهدزای  رد  يو  تعیرش ، يایحا  هار  رد  ششوک  شالت و  يرمع  زا  سپ  ماجنارس 
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. دراد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتوکلم  هاگراب  رد  فرشا و 
: يو تافیلأت  زا 

هعیشلا  فلتخم  - 1
ءاهقفلا  ةرکذت  - 2
بلطملا  یهتنم  - 3

كرادملا  - 4
نیملعتملا  ةرصبت  - 5
 ... دیرجتلا و حرش  - 6

مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 28

. ینطاب يرهاظ و  تالامک  عماج  هیماما ، ملاع  هیقف و  یّلح ، يدسا  دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلا  لامج 
 ... هبیرغ و مولع  مالک ، خیرات ، هلمج  زا  نوگانوگ  مولع  رد  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

. دراد یتافیلأت  تشاد و  تسد 
عیمج نایم  رد  تسوا و  ياوقت  دـهز و  كولـس و  ریـس و  ینافرع ، برـشم  دـنکیم ، زیامتم  اهقف  املع و  رگید  زا  ار  هیماما  ملاع  نیا  هچنآ 

. تسا روهشم  رطاخ  نیدب  زین  اهقف  املع و 
فیرعت فیـصوت و  زا  زاینیب  لئاضف ...  رارـسا  فشاـک  رارـسا ، زا  رپ  فراـع  ملاـع  : » دـسیونیم يو  ةراـبرد  تاـنجلا  تاـضور  بحاـص 

لوصا  عورف و  لوقنم ، لوقعم و  عماج  يو  دشابیم .
 38 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. تسا لمع  ملع و  ینطاب و  يرهاظ و 
تنس لها  ياملع  تیالو ، تماما و  ةرابرد  قارع  مکاح  روضح  اب  یثحب و  رد  تشاد . لامک  هب  یفارـشا  طلـست و  ثحب ، هرظانم و  رد  يو 

یلع و نینمؤملاریما  مان  هب  ار  دوخ  ياههبطخ  درک و  راـیتخا  ار  عیـشت  بهذـم  قارع  مکاـح  هک  يوحن  هب  دـش ؛ هریچ  اـهنآ  رب  باـجم و  ار 
، لوا دیهش  زا : دنترابع  تخومآ ، درک و  يدرگاش  اهنآ  دزن  رد  یّلح  دهف  نبا  هک  یناداتسا  دناوخیم . مالـسلا  مهیلع  ناشیا  كاپ  نادنزرف 

 .... يرئاح و هیقف  نزاخ  نب  یلع  خیش  يرویس ، دادقم  لضاف  نیققحملارخف ،
دمحم یلماع ، یناورک  هرشعلا  نبا  هعیش  یمان  هیقف  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  دنتخومآ : سرد  يو  رـضحم  رد  هک  ینادرگاش  هلمج  زا 

 ... شخب و رون 
. دراد رارق  هاگهمیخ  رانک  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  ّلعم 

�
ی يالبرک  رد  یگلاس  رد 84  هعلاطم ، هدهاجم و  يرمع  زا  سپ  دهف  نبا 

: يو تافیلأت  زا 
یعادلا  بادآ  - 1

ثداوحلا  جارختسا  - 2
ةالصلا  رارسا  - 3

نیفراعلا  تافص  یف  نیصحتلا  - 4
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 ... یعاسلا و حاجن  یعادلا و  ةدع  - 5

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 29

ناـبحاص نینچمه  گرزب و  ياـملع  يرجه . مهن  نرق  رد  ناـفرع  هب  ملاـع  ثدـحم ، هیقف ، یملید  دـمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  دـمحم  وبا 
. دنربیم هرهب  شیاهباتک  زا  دننکیم و  دای  دمتعم  قثوم و  ناونع  هب  يو  زا  هعیشلالئاسو  راونالاراحب و 

: يو تافیلأت  زا 
باوصلا  یلا  بولقلا  داشرا  - 1
 39 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نینموملا  تافص  یف  نیدلا  مالعا  - 2
راثآلا  ررد  رابخالا و  ررغ  - 3

ًاثیدح  نوعبرالا  - 4
مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 30

. هعیش گرزب  فراع  ملکتم و  ثدحم ، هیقف ، ملاع ، روهمج . یبا  نب  نیدلاماسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلادیز  نب  دمحم  رفعجوبا 
ياین ردپ و  تخادرپ . یبدا  یعرش و  مولع  لیصحت  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  سرافجیلخ  رانک  رد  یقرش  ناتـسبرع  رد  عقاو  ءاسحا  رد  يو 

داتـسا نیتسخن  تفگ  ناوتیم  سپ  تفای ؛ شرورپ  روهمج  یبا  ییاـضف  نینچ  رد  دـندوب و  ءاـسحا  گرزب  ياـملع  زا  میهاربا ، يو  گرزب 
. دوب شردپ  يو 

تفر و قارع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ؛ رفس  لامک  هب  ندیسر  يارب  ات  دش  نآرب  دوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مولع  نیتسخن  ياهماگ  هک  يو 
ۀناخ هب  يدنچ  زا  سپ  تخومآ . سرد  درک و  يدرگاش  يروباشین  لاتف  میرکلادبع  خیـش  نوچ ، یگرزب  دزن  رد  دـش و  ریگیاج  فجن  رد 

زا سپ  تشگزاب . فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تفر و  ّلعم 
�

ی يالبرک  هب  سپـس  دنام و  ءاسحا  رد  يدنچ  درازگ و  جـح  دـش و  راپـسهر  ادـخ 
هب دوب  دهشم  راوگرزب  يالضف  زا  هک  يوضر  نسحم  دیس  دورو ، زا  سپ  دش و  هناور  سدقم  دهـشم  هب  همئالانماث  ترایز  دصق  هب  يدنچ 
دز نیمز  رب  بدا  يوناز  يداتـسا  نینچ  دزن  رد  يوضر  نسحم  دیـس  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و  شنامهم  دوخ  ۀناخ  رد  تفر و  يو  زاوشیپ 

. درک يدرگاش  و 
هک دوب  یتاره  تنـس  لها  ملاع  کی  دوخ و  ناـیم  تارظاـنم  نیمه  زا  یکی  رد  تسا و  فورعم  هرظاـنم  رد  یتسدهریچ  هب  روهمج  یبا  نبا 

يورهلا يورغلا و  نیب  ةرظانم  مان  هب  یباتک  روهمج ، یبا  نادرگاـش  تساوخرد  هب  دروخ و  تسکـش  یتاره  ملاـع  ماجنارـس  هسلج  هس  یط 
. دش هتشاگن  دوب ، هرظانم  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک 

 40 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
فجن هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  ادخ  ۀناخ  هب  دوخ  مود  رفـس  سدقم ، دهـشم  رد  ندنام  لاس  هدزناپ  زا  سپ  روهمج  یبا  نبا 

. درک یگدنز  دنام و  اجنآ  رد  دوخ  راگزور  نایاپ  ات  تشگزاب و  سدقم  دهشم  هب  سپس  دوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  تفر و  فرشا 
حیش یئاسحا ، يوسوم  دمحم  نیدلاسمش  دیس  یئاسحا ، یلع  نیدلانیز  خیـش  شراوگرزب  ردپ  تخومآ ، اهنآ  دزن  رد  يو  هک  یناداتـسا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندوب يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يورغ و  لاتف  میرکلادبع  نب  نسح 
 ... یناـث و قّقحم  هب  فورعم  یکرک  یلع  خیـش  یناـقلاط ، نیدلافرـش  دیـس  يرئازج ، هعیبر  خیـش  يوـضر ، نسحمدیـس  زین  شنادرگاـش 

. دندوب
، دنک داجیا  یگنهامه  دهد و  یتشآ  ار  مالک  هفسلف و  نافرع ، نایم  ات  دیشوکیم  درک و  طارفا  تیب  لها  تبحم  رد  روهمج  یبا  نبا  نوچ 
زا تسین . کش  هعیـش ، فراع و  تسا  یملاـع  يو  هک  نیا  رد  يور  ره  هب  تسا ! هدـش  زیگناربلاـجنج  اـهقف  اـملع و  زا  یهورگ  ناـیم  رد 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت  زا 

[ یلائللا یلاوغ  یلائللا /[  یلاوع  - 1
ۀیمامالا  بهذم  یلع  ۀینیدلا  فیاظولاو  ۀیهقفلا  باطقالا  - 2

یلائللا  ررد  - 3
نیدلا  لوصا  یف  نیرفاسملا  داز  - 4

 ... یلجملا و - 5
مهدزای نرق 

1091 ق) - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  - 31

ایند هب  ناشاک  رد  بدا  نافرع و  ملع ، ياهنادـناخ  نیرتفورعم  زا  یکی  رد  ضیف  هب  بقلم  نسحمـالم و  هب  روهـشم  یـضترم  نب  دـمحم 
هاگداز رد  ار  تامدقم  يو  تسا . هتـشاد  سیردـت  هزوح  ناشاک  رد  بیدا  رـسفم و  ملکتم ، هیقف  یـضترم  هاش  نیدلایـضر  شردـپ  دـمآ .

دوخ 
 41 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نامز رومان  ياملع  رضحم  رد  دش و  راپسهر  ناهفـصا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  روفغلادبع  شگرزب  ردارب  اب  هک  دوب  هلاس  تسیب  تفرگ . ارف 
ملع بسک  هـب  دز و  بدا  يوـناز  يزاریـش  ياردـصالم  یکـسردنفریم و  داـمادریم ، ییاـهب ، خیـش  یـسلجم ، یقت  دـمحم  همـالع  لـیبق  زا 

. تخادرپ
، دوـب هدرک  عورـش  ار  نطاـب  ملع  تضاـیر و  هتـشاد و  تماـقا  مق  کـهک  رد  هدرک و  ترجاـهم  مق  هب  زاریـش  زا  اردـصالم  هـک  یناـمز  رد 

رتخد ود  اردـصالم  نارود  نیا  رد  دـندوب . وا  ییاهنت  سنوم  لاس  تشه  تدـم  هتفاتـش و  شیوس  هب  یجیهال  قازرلادـبع  الم  نسحمالم و 
. داد بقل  ضایف »  » و ضیف »  » هب ار  داماد  درگاش و  ود  نآ  درک و  جیوزت  شدرگاش  ود  هب  ار  دوخ  ملاع  لضاف و 

دمحم یلماع ، نیدلاءاهب  داماد ، رقابدمحم  ریم  يزاریـش ، نیدـلا  ردـص  ینارحب ، دـجام  دیـس  یـضترم ، هاش  شردـپ  يو  خـیاشم  هلمج  زا 
. دندوب یمق و ...  دیعس  یضاق  يریازج ، هللاتمعن  دیس  يدهلا ، ملع  شرسپ  يو  نادرگاش  هلمج  زا  و  یناردنزام و ...  حلاص 

. دیدرگ نوفدـم  دـش ، فورعم  ضیف  ناتـسربق  هب  اهدـعب  هک  ینیمز  رد  تفگ و  عادو  ار  ینافراد  یگلاس  رد 84  یناـثلاعیبر و  رد 22  يو 
. تسا عقاو  تامارک  ای  تمارک  مان  هب  ياهربقم  رد  ناشاک  رد  وا  نفدم 

: يو تافیلأت  زا 
یفاولا  - 1

یفاصلا  ریسفت  - 2
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یفصالا  ریسفت  - 3
فراعملا  لوصا  - 4
ءاضیبلا  ۀّجحملا  - 5

 ... عئارشلا و حیتافم  - 6
مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 32

 42 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هقث و رعاش ، بیدا ، ثدحم ، هیقف ، مالـسالاخیش . هب  بقلم  یلماع و  ّرح  خیـش  هب  فورعم  نیـسح ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 

. هعیش گرزب  ملاع 
دش و هعیش  يرافغ  رذوبا  كرابم  تسد  هب  لماع  لبج  ۀقطنم  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  رد  هرغـشم  ياتـسور  رد  يو 

. تشگ اریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  لد ، ناج و  اب 
هعیش تفرعم  ملع و  ناگرزب  زا  همه  وا  ةداوناخ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زابناج  رای  یحایر  دیزی  نب  رح  ناگداون  زا  یلماع  ّرح 

يدنچ دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  همئالانماث  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک و  تایلاع  تابتع  هب  يددعتم  ياهرفـس  يو  دندوب .
. دش راگدنام  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

42 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
ةزاجا رگیدکی  هب  ود  ره  دیسر و  یسلجم  همالع  رادید  هب  دش و  راپسهر  ناهفصا  هب  سپـس  تفر و  تایلاع  تابتع  ادخ و  ۀناخ  هب  اجنآ  زا 

رد يو  ریثأت  هبذج و  ذوفن ، یلماع و  رح  خیش  اب  هاش  دنداد و  يوفص  نامیلس  هاش  اب  ار  يو  رادید  بیترت  رهـش  نآ  ياملع  دنداد و  تیاور 
زا سپ  بوصنم و  یتاضقلا  یـضاق  هب  ناریا  هاش  يوس  زا  تشگزاب ، سدقم  دهـشم  هب  یتقو  هک  دش  نینچ  دـش و  انـشآ  هعیـش  ياملع  دزن 

. تشگ راید  نآ  گرزب  ياملع  زا  يدنچ 
، زیگناتفگش ییاناوت  یگریچ و  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب  رعـش  ندورـس  رد  هک  تسا  یناسک  كدنا  زا  یلماع  رح  خیش 

. دوشیم لماش  ار  تیب  رازه  تسیب  تسا و  رایسب  ناراوگرزب  نآ  شیاتس  رد  يو  دیاصق ) ياههماکچ /(  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا 
ياـین یلع ، نب  دـمحم  خیـش  شیوـمع  یلع ، نب  نـسح  شراوـگرزب  ردـپ  زا : دـنترابع  درک ، يدرگاـش  ناـشدزن  رد  يو  هـک  ار  یناداتـسا 

نیدلانیز خیش  دندوب ؛ رغشم  ياتسور  زا  همه  هک  یلماع  دومحم  نب  یلع  خیـش  شردپ  ییاد  رح ، دمحم  نب  مالـسلادبع  خیـش  شايردام 
نیسح اقآ  یفجن ، يریازج  ازریم  دیس  لثم : طاقن  رگید  رد  عبج و  ياتـسور  رد  يریهظ  نیـسح  خیـش  یناث ، دیهـش  دنزرف  ملاعم و  بحاص 

 ... ینارحب و یلبوت  مشاه  دیس  يراسناوخ ،
نب  یفطصم  خیش  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  شرورپ  زین  ار  يرایسب  نادرگاش  يو 

 43 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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 ... ینیوزق و یناقراوخهد  یقتدمحم  یلوم  یفطصم ، خیش  نادنزرف  نسح  اضردمحم و  خیش  زبوح ، رایس  نب  دحاولادبع 
. دش هدرپس  كاخ  هب  رفعج  ازریم  ۀسردم  رانک  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوج  رد  یگلاس و  رد 72  یلماع  رح  خیش 

: يو تافیلأت  زا 
هب 180 نآ  عبانم  هک  یئاور  ياهباتک  ریاـس  هعبرا و  بتک  ثیداـحا  لـماش  هک  ۀعیرـشلا  لـئاسم  لیـصحت  یلا  ۀعیـشلالئاسو  لیـصفت  - 1

. دسریم باتک 
. دشابیم بط  ملع  لوصا  هقف و  عورف  هقف ، لوصا  نید ، لوصا  یلک  دعاوق  لماش  هک  همئالا  لوصا  یف  هّمهملا  لوصفلا  - 2

 ... رعش و ناوید  - 3

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 33

. هعیش گرزب  یلقع  ملاع  یلاجر و  ثدحم ، هیقف ، یناث ، یسلجم  هب  فورعم  دوصقم ، نب  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 
، يو ردپ  ءایلوالا و  ۀـیلح  بحاص  یناهفـصا  میعنوبا  رادـمان  ملاع  يو ، گرزب  ردـپ  دـندوب . لضف  ملع و  ناگرزب  زا  یگمه  يو  نادـناخ 
تفای و شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  یـسلجم ، رقابدمحم  دندوب و  تامارک  داهتجا و  بحاص  لوا ، یـسلجم  هب  فورعم  یـسلجم  یقت  دمحم 

. دید شزومآ 
، موجن بط ، تایـضایر ، قطنم ، هفـسلف ، دـننام  یلقع  مولع  تیارد ، لوصا و  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یـسلجم ، همـالع 

. دوب تسدهریچ  دمآرس و  تایبدا و ... 
یـسلجم شردپ  يو  دیتاسا  تسناد . تفرعم  كالم  ار  نآ  تخادرپ و  زین  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  هب  یملع  جرادـم  ياپمه  يو 

یلماع  رح  خیش  یندم و  ناخیلع  دیس  یناشاک ، ضیف  یناردنزام ، حلاص  دمحم  انالوم  يو  لقن  خیاشم  يراسناوخ و  نیسح  اقآ  لوا و 
 44 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، ینارحب يروخام  یناهفصا ، ياهرمک  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  هلمج : زا  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  مه  ینادرگاش  دندوب .
. دندوب یکنابایب و ...  رقاب  دمحم 

نامیلس هاش  يوس  زا  درک و  تفایرد  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچ  یناگرزب  زا  ار  همالع »  » بقل یـسلجم 
هب مامتها  ًامیقتسم  ًاصخش و  يو  دوب و  راگزور  نآ  رد  ییارجا  ینید و  بصنم  نیرتالاب  هک  دش  بوصنم  ناهفصا  مالـسالاخیش  هب  يوفص 

. درکیم ناناملسم  یعرش  روما  ةرادا 
ناهفصا قیتع  دجـسم  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  تسا . یـسراف  هب  نآ  رثا  یبرع و 53  هـب  رثا  هک 13  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  يو  زا  رثا   66

. دش هدرپس  كاخ  هب  رابرپ ، رمع  لاس  زا 74  سپ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  راهطالا  ۀمئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  - 1
لوقعلا  تآرم  - 2

نیقیلا  قح  - 3
داعملا  داز  - 4

 ... ةایحلا و نیع  - 5
مهدراهچ نرق 
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1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 34

. یعیش هیقف  گرزب و  یلاجر  ثدحم ، یسربط . يرون  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم 
نآ ياملع  زا  هک  شراوگرزب  ردپ  ۀیاس  هک  تشادن  رتشیب  لاس  تشه  دش . هداز  رون  ناتسرهش  فارطا  ياهاتسور  زا  ولای  ياتـسور  رد  يو 

یناوج ةرود  رد  تفریم . یتالحم  یلعدمحم  ردقلالیلج  داتسا  دزن  هقف  نتخومآ  هب  یکدوک  نامه  رد  دش . هدیچرب  شرس  زا  دوب ، ناماس 
رـضاح يدرجورب  میحرلادبع  خیـش  ریرحن ، ملاع  سرد  رد  هک  دش  نیا  دوش و  ضیفتـسم  اجنآ  گرزب  ياملع  زا  ات  دش  راپـسهر  نارهت  هب 

رفس  قارع  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزون  رد  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  زین  ار  داتسا  نامه  رتخد  درب و  اههرهب  دش و 
 45 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد لاس  کی  زا  شیب  اما  تشگزاب  ناریا  هب  سپس  تخومآ و  دنام و  فرـشا  فجن  ۀیملع  ةزوح  رد  لاس  راهچ  شناد  بسک  يارب  درک و 
رد زین  لاس  ود  يو  لابند  هب  درک و  يدرگاش  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دزن  ّلعم 

�
ی يالبرک  رد  تشگرب و  قارع  هب  هرابود  دـنامن و  اـجنآ 

. دنام نیمظاک 
هنازرف دنمـشناد  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فرـشم  هنیدم  ترایز  جح و  رفـس  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد 

دعب لاس  ود  دش و  راپسهر  سدقم  دهشم  هب  زین  يو  تفاتش و  یقاب  راید  هب  ملاع  نآ  هک  دییاپن  يرید  دش و  رضاح  يراصنا  یـضترم  خیش 
تیاور ةزاجا  يو  هب  هک  نامه  داد ؛ تسد  زا  زین  ار  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دوخ  گرزب  داتـسا  عقوم  نامه  رد  تشگزاب و  قارع  هب  زاب 

. دوب هداد 
ار فـلتخم  ثیداـحا  دروآدرگ و  ار  نوگاـنوگ  تاـیاور  راـبخا و  هـک  تـسا  یعیـش  یملع  ياـههرهچ  نیرتسانـشرس  زا  يروـن  ثدـحم 

. دیشخب ناماس  ار  هدنکارپ  راثآ  تخاس و  گنهامه 
« انخیش  » ار يو  دوخ ، ۀعیرذلا  رد  ینارهط  گرزب  اقآ  هک  دناسانش  هعیـش  ناهج  هب  ار  ینارهط ) گرزباقآ  خیـش   ) ياهتـسجرب درگاش  ناشیا 

. دنکیم یفرعم 
: يو تافیلأت  زا 

لئاسولا  كردتسم  - 1
نامحرلا  سفن  - 2

مالسلاراد  - 3
 ... يوأملا و ۀّنج  - 4

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 35

. هعیش گرزب  عجارم  املع و  مظاعا  زا  يدرجورب ، ییابطابط  نیسح  دیس  جاح  هللا  تیآ 
دـندوب و درجورب  مانب  ياملع  زا  همه  يو  ناکاین  ردـپ و  دـش . هداز  درجورب  رهـش  رد  هعیـش  بسن  لصا و  اـب  ياهنادـناخ  زا  یکی  رد  يو 

يربهر  تیعجرم و  يالاو  ماقم  نانآ  زا  یخرب 
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. میکح ییابطابط  نسحم  دیس  یقثولا و  ةورعلا  فلؤم  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  دهاجم ، دمحم  دیس 
ارف ار  قطنم  تاـیبدا و  نآرق ، تئارق  دـش و  هداتـسرف  بتکم  هب  هک  دوب  شلاـس  تفه  تفاـی . شرورپ  اوقت  ملع و  زا  ییاـضف  رد  يدرجورب 

یسرد ةزوح  رد  دش و  راپـسهر  دوب ، هرود  نآ  یملع  مهم  زکرم  هک  ناهفـصا  هب  شناد  بسک  يارب  دیـسر ، هک  یگلاس  هدجه  هب  تفرگ .
، سردـم یقت  دـمحم  ازریم  ياهچرد ، رقاب  دـمحم  دیـس  یـسابلک ، یلاعملاوبا  ازریم  هلمج : زا  تخومآ ؛ سرد  ناـماس  نآ  گرزب  ناداتـسا 

. ییاقشق ناخ  ریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  دنوخآ 
داهتجا ةزاجا  داتـسا ، نت  هس  يوس  زا  یگلاس  رد 28  ماجنارـس  نتخومآ ، ندرک و  يدرگاش  ناهفـصا و  رد  ندش  ریگیاج  لاس  هد  یط  رد 

. دندش رضاح  يو  سرد  تاسلج  رد  الضف  زا  یعمج  تشامگ و  تمه  لوصا ، هقف و  سیردت  هب  هک  دوب  خیرات  نآ  زا  دش . رداص  شیارب 
ۀعیرـشلا خیـش  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  نوچمه  اجنآ  ملع  نیطاـسا  سرد  هب  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ 

، بالط ناداتسا و  نایم  رد  فرشا و  فجن  ةزوح  رد  هک  تشذگن  يزیچ  تفای و  روضح  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  یناهفـصا و 
. دیچیپ شاهزاوآ 

شندنام تشگرب و  درجورب  دوخ  راید  رهش و  هب  یلع  دیس  جاح  دوخ  راوگرزب  ردپ  رارـصا  هب  فرـشا  فجن  رد  رابرپ  لاس  تشه  زا  سپ 
سرد و ياهسالک  لیکـشت  نآ : ۀـلمج  زا  هک  داد  ماجنا  ياهدـنزرا  رایـسب  تامدـخ  نارود  نیا  رد  دیـشک و  ازارد  هب  لاـس  شـش  یس و 

هیلع يدج  یقطنم و  ةزرابم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  رثا  یقثولا  ةورعلا  رب  ياهیـشاح  میظنت  لضاف ، بالط  يروآعمج 
. دوب هطخ  نآ  زا  اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاهب و  ّۀلاض  هقرف 

درکیم غیردیب  ششوک  هیماما  بان  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هتسویپ  تشاد و  دوخ  زور  نآ  ناهج  هب  تبسن  هدرتسگ  يدید  يدرجورب 
يارب  ار  يزربم  رحبتم و  ناگدنیامن  درکیم و  یجراخ  نادنمشیدنا  راثآ  ۀمجرت  رگید و  نابز  نتخومآ  هب  قیوشت  ار  بالط  ًادکوم  و 
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ندناسانـش رـصم و  هب  یمق  یقتدمحم  خیـش  مازعا  هلمج  نآ  زا  هک  تشادیم  لیـسگ  یعیـش  ریغ  نیـشنناملسم  ياهروشک  هب  هعیـش  غیلبت 

، رصم رهزالا  هاگشناد  سییر  توتلش  دمحم  خیش  ات  دش  ثعاب  مه  رما  نیمه  دوب و  ناماس  نآ  تنس  لها  ياملع  هب  هعیـش  بهذم  تسرد 
ریثأت دش و  رشتنم  رصم  رد  هعیش  مانب  راثآ  زا  ییاهباتک  لصا ، نیمه  يور  دیامن و  رداص  هعیش  بهذم  زا  يوریپ  تحـص  رب  ینبم  ییاوتف 

موحرم ناشخرد  ياههمانراک  زا  یکی  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  يرتلدتعم  شور  نانآ  هک  يروط  تشاذـگ  اجنآ  ناداتـسا  املع و  رب  يرایـسب 
هـفقویب و یــشالت  اـب  هـک  دوـب  نیــشیپ  ياـملع  ياـهباتک  رب  تشوناـپ  حیحــصت و  ءاـیحا ، دراد ، ییـالاو  رایــسب  شزرا  هـک  يدرجورب 

: تسا ریز  رارق  هب  بتک  نآ  هک  دیسر  کین  یماجنارس  هب  ریذپانیگتسخ 
رفعج نب  هللادبع  فیلأت  دانـسالا ، برق  يرئاح ؛ یلیبدرا  یلع  نب  دمحم  خیـش  فیلأت  ةاورلا ، عماج  یـسوط ؛ هفئاطلا  خیـش  فیلأت  فالخلا ،

دیس فیلأت  ۀمارکلا ، حاتفم  زا  دلج  دنچ  مالـسلا ؛ هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  لیعامـسا  هب  بوسنم  تایثعـشالا ،)  ) تایرفعجلا يریمح ؛
. یلماع نیدلا  نیز  نب  نسح  خیش  فیلأت  ناسحلا ، حاحصلا و  ثیداحالا  یف  نامجلا  یقتنم  یلماع ؛ داوج 

یهجوت نایاش  تاقیقحت  نانآ ، زا  کی  ره  تاور  دادعت  تاقبط و  تخانـش  ثیدح ، نایوار  لاوحا  رد  دوب و  شوکتخـس  ياهدـنهوژپ  يو 
- یقداص يدهم  ازریم  جاح  تمه  هب  باتک  نیا   ) یفاکلا دیناسا  دـیرجت  عیـشت : دنمـشزرا  بتک  رب  تسوا  تادرجم  هلمج ، نآ  زا  هک  درک 
؛ لاصخلا دیناسا  دیرجت  یلامالا ؛ دیناسا  دیرجت  هیقفلا ؛ دـیناسا  دـیرجت  تسا ؛) هدیـسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 714  يو - نادرگاـش  زا  یکی 

. یشاجنلا لاجر  دیناسا  دیرجت  تسرهفلا ؛ دیناسا  دیرجت  بیذهتلا ؛ دیناسا  دیرجت 
یلع ۀیشاح  یقثولا ؛ ةورعلا  یلع  ۀیشاح  زا : دنترابع  هک  تشاگن  لوصا  هقف و  رد  مهم  راثآ  رب  زین  ییاههقیلعت  یشاوح و  يدرجورب  موحرم 

(. یناسارخ دنوخآ  يو  داتسا   ) لوصالا ۀیافکلا  ۀیشاح  یسوطلا ؛ خیشلا  فالخ 
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زا شنتفر  زا  شیپ  هک  يوحن  هب  تسنادیم  دوخ  ياـهراک  لـضفا  ار  مدرم  هب  تمدـخ  نآ ، میلعت  شناد و  بسک  زج  هب  يدرجورب  موحرم 
: تشاذگ ياج  هب  تاحلاصلاتایقاب  دوخ  يارب  یکاخ ، يارس  نیا 

زا یکی  هک  فجن  ۀـیملع  ۀـسردم  مظعا ، دجـسم  ۀـناخباتک  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  ۀناتـسآ  راـنک  رد  مق  مظعا  دجـسم  سیـسأت 
يزاسزاب ناملآ ، گروبماه  دجسم  ارماس ، مامح  هینیسح و  تسا ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سرادم  نیرتکیدزن 

نس 88 رد  يدرجورب  هللا  تیآ  مق و ....  ییوکن  ناتسرامیب  فلتخم ، ياهروشک  اهرهش و  رد  هناخباتک  دجسم و  هسردم ، نیدنچ  تمرم  و 
. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  مق ، رهش  رد  یگلاس 

رد هقف و  باوبا  بیترت  هب  هک  تسا  هعیـشلا  ثیداحا  عماج  يدلج  باطتـسم 31  باتک  يدرجورب  موحرم  رثا  نیرتراگدنام  نیرتگرزب و 
. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دنتسه ، مامت  يداتسا  مادک  ره  هک  يو  دعتسم  نادرگاش  طسوت  هناگادج  تادلجم 

راذتعا رکشت و 

، لیمج یعاسم  یملع و  داهج  نیا  رد  منادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رادماو  ار  دوخ  هک  تسا  نیرتمک  ةدنب  كدنا  تعاضب  نیا 
تراظن يراتساریو و  رما  رد  هک  ینیـسح  اضر  دمحا  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  مزیزع  نارورـس  الـضف و  زا  منادیم  مزال 

لوذبم غیلب  یعـس  دلجم  نیا  ۀمجرت  رد  هک  يروهم  نیـسح  دـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  دـندرک و  يرای  ار  هدـنب  یملع 
یبدا يراتساریو  شهوژپ و  رد  هک  يدابآنیسح  یلعرظن  نیملسملاو  مالسالاتجح  زا  نینچمه  منک . ار  رکشت  ساپـس و  تیاهن  دنتـشاد ،

ار دـلجم  نیا  بلاطم  قیبطت  نیودـت و  هک  هدازبیرغ  زانلگ  مناخ  راکرـس  ییارآهحفـص و  پیات و  هک  ینابرق  یلع  ياقآ  دـندوب و  راکمه 
ّللا

�
ه ۀیآ  ترضح  یعیش ، نادواج  رثا  نیا  نیودت  رد  هک  یناهیقف  ناثدحم و  ۀمه  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  مرازگساپس . رایـسب  دنداد ، ماجنا 

ترضح  هژیو  هب  میامن ، ریدقت  دای و  دندرک  يرای  یملع  تدهاجم  تسرامم و  اهلاس  یط  ار  يدرجورب  نیسحدیس  یمظعلا 
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هب ار  راک  ناوارف ، سفن  بعت  هب  هوتسن  مواقم و  یگنهرف  تکرح  نیا  رارمتسا  همادا و  رد  هک  يریالم  يزعم  لیعامـسا  خیـش  جاح  ّللا 
�

ه ۀیآ 
رد ریذپانیگتـسخ  شالت  يرمع  اب  مق  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1429  لاوش  هام  رد  یگلاـس  نس 83  رد  ماجنارـس  هک  دندناسر  مامتا 
هب ار  نازیزع  ۀمه  شاداپ  رجا و  دنتـسویپ . يدزیا  تمحر  هب  هتـسبورف و  ایند  زا  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  فراعم  جـیورت 

تیالو ناهنپ  دیشروخ  نآ  مراد  دیما  مراد و  تلاسم  نایملاع  ترضح  یبوبر  ناتـسآ  زا  ءادفلا  هل  یحور  مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ياعد 
. دنیامرف لوبق  تنم ، ةدید  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شالت  تیاده ، و 

، داشرا وفع و  ةدید  اب  مراد  اضاقت  اههاگـشناد  ناگتخیهرف  هیملع و  ياههزوح  ناگنازرف  یمالـسا و  مولع  ماقمیلاع  ناداتـسا  زا  نایاپ ، رد 
هئارا روصق  فعض و  رد  ار  نیرتمک  نیا  رذع  میوش و  عفتنم  نازیزع  ياهرکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  اهصقن  اهاطخ و 

. اهیدهم ردق  یلع  ۀیدهلا  نا  هک  ارچ  دنشاب ؛ اریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  نادواج  راثآ  رتهب 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

رابت  لیعامسا  دمحا 
خیرات 1388  هب 

يرمق  یناثلا 1430  عیبر 
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قیقحت ذخآم  عبانم و 
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1418 ق. مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  سابع ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  یشاجن ، یشاجنلا . لاجر  . 14
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1401 ق. ناریا ، ماّیخ ، هعبطم  ّللادبع ،

�
ه ازریم  یناهبصا ، يدنفا  ءالضفلا . ضایحو  ءاملعلا  ضایر  . 15

2003 م. 1423 ق / 1381 ش / مق ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  ّللاۀیآ 
�

ه ۀبتکم  ینیئان ، نیسح  نب  یلع  دّمحم  نیثّدحملا . ضایر  . 16
1374 ش. مایخ ، یشورفباتک  تاراشتنا  یلعدمحم ، يزیربت ، سردم  بدالا . ۀناحیر  . 17

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه ، نبا  ۀیوبنلا . ةریسلا  . 18
، اـضرمالغ دـجم ، ییاـبطابط  ححـصم  دـمحا ، نب  دـمحم  يوره ، یفوتـسم  مجرتـم  یلع ، نب  دـمحا  یفوک ، مثعا  یفوک . مثعا  حوتفلا  . 19

1380 ش. نارهت ، موس ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 
1373 ش. نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  ۀسسوم  ربکایلع ، ادخهد ، ادخهد . ۀمانگنهرف  . 20

1380 ش. نارهت ، مهدجه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  دمحم ، نیعم ، نیعم . ۀمانگنهرف  . 21

1420 ق. مق ، یئابطابطلا ، ققحملا  ۀبتکم  یسوط ، خیش  مهلوصاو . ۀعیشلا  بتک  تسرهف  . 22
1410 ق. ناریا ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  یقتدمحم ، يرتست ، لاجرلا . سوماق  . 23

. اتیب ناریا ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یئاپهقلا ، یلع  لاجرلا . عمجم  . 24
. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  اضر ، رمع  هلاحک ، نیفلؤملا . مجعم  . 25

1409 ق. مق ، هعیشلاراثآ ، رشن  مساقلاوبا ، ییوخ ، يوسوم  ثیدحلا . لاجر  مجعم  . 26
1405 ق. ناریا ، یمالسا ، داشرا  ترازو  یفجن ، ینئاق  لضاف  یلع  ۀعیشلا . یّفلؤم  مجعم  . 27

1418 ق. توریب ، یملعالا ، ۀسسوم  دمحم ، یمیکح ، ۀعیشلا . ءامظعلا  ۀعوسوم  . 28
. اتیب ناریا ، یفطصملا ، لآ  تاراشتنا  یفطصم ، یشیرفت ، ینیسح  لاجرلا . دقن  . 29
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هراشا
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عیب دقع  دادرارق و  موس : لصف 

عیب ماسقا  طیارش و  داقعنا ، ياهباب  لوا  شخب 

انثتسا دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  باب 1 

رد یسک  رگا  : » مدیسرپ ترـضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ادخ  حلاص  ةدنب  زا  راّمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1
نیا کلام  هک  دـناهداد  عالطا  دوخ  نادـنزرف  هب  یگمه  هدوب و  نکاس  هناخ  نآ  رد  وا  ناکاین  ناردـپ و  وا  زا  شیپ  دـشاب و  نکاس  ياهناخ 

ار نآ  ياهب  دـشورفب و  ار  هناخ  دـناوتیم  تسا ، فرـصتم  ار  هناخ  نآلا  هک  یـسک  نیا  ایآ  دنـسانشیمن ، ار  نآ  کلام  دنـشابیمن و  هناخ 
؟ دنک تفایرد 

. تسین نآ  کلام  هک  دشورفب  ار  يزیچ  نمؤم  مرادیمن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دناوتیمن دوش ، ادـیپ  هناخ  يارب  یکلام  دـنکیمن  روصت  دـنادیمن و  ار  وا  ناشن  مان و  دسانـشیمن و  ار  هناخ  بحاص  هکنآ  اب  متفگ : نم 

؟ دشورفب ار  هناخ 
. تسین نآ  کلام  هک  دشورفب  ار  ياهناخ  نمؤم  مرادیمن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هناخ نیا  دیاب  یلو  مشورفیم  وت  هب  ار  دوخ  تنوکـس  قح  نم  دیوگب : دشورفب و  نارگید  هب  ار  دوخ  يانکـس  قح  دناوتیم  ایآ  متفگ : نم 
؟ تسا هدوب  نم  فرصت  رد  هک  نانچنآ  ینک ، فرصت  تناما  هیراع و  تروص  هب  ار 

دشورفب ». ار  دوخ  يانکس  قح  دناوتیم  طرش  نیا  اب  یلب ، داد : خساپ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
نآ کـلام  هچنآ  رد  رگم  تسین  یـشورف  دـیرخ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک تسا  هدـمآ  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 2 - ) 2

یتسه ».
عقاو شورف  دیرخ و  قتع و  قالط ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  شیاین  زا  شردـپ  زا  بیبش  نب  رمع  ( 3 - ) 3

یتسه ». نآ  کلام  هچنآ  رد  رگم  دوشیمن 
، مکاح زا  ياهبورخم  ۀـعرزم  رانک  رد  ام  ناردارب  زا  یکی  : » درک لاؤس  جـع )  ) نامز ماما  زا  ياهمان  رد  يریمح  هللادـبع  نب  دـمحم  ( 4 - ) 4

شیپ لاس  تسیب  زا  مکاح  ۀعرزم  دراد . مهـس  هرهب و  اجنآ  رد  وا  دـناهدرک و  هراجا  يو  زا  ار  هعرزم  نآ  يدادـعت  دراد . يدـیدج  ۀـعرزم 
درادن  یشزرا  نآ  ۀبورخم  هدش و  اهر  تشک  نودب  نونکات 
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هب دننکیم و  تیذا  ار  اهنآ  دـنزادرپیم ، فالتخا  هب  نآ  ةدودـحم  رـس  رب  ام  ردارب  ۀـعرزم  نانکراک  اب  تموکح  نارومأم  لاح  نیا  اب  یلو 

ۀعرزم ینادابآ  ببس  اریز  دراد ؛ لابند  هب  ام  ردارب  يارب  يرایـسب  عفانم  مکاح ، زا  هعرزم  نآ  دیرخ  دننکیم . يزاردتسد  ناشتالغ  ۀمه 
هدـنک اجنآ  زا  مکاح  نارازگراـک  عمط  نادـند  نآ ، رب  نوزفا  دـنک . تشک  شدوخ  ۀـعرزم  بآ  دازاـم  اـب  ار  نآ  دـناوتیم  دوشیم و  يو 

رد هعرزم  نیا  زا  تمـسق  نیا  دوشیم : هتفگ  اریز  دهدیمن ؛ ناشن  لیامت  دوخ  زا  مکاح  ۀعرزم  دـیرخ  يارب  ام  ردارب  لاح  نیا  اب  دوشیم .
. تسا هداتفا  مکاح  تسد  هب  هک  تسا  هدوب  فقو  هتشذگ 
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يدایز عفانم  ام  ردارب  يارب  دـشاب و  زیاج  نآ  ندـیرخ  هک  یتروص  رد  تسا ؟ زیاج  مکاح  ۀـعرزم  ندـیرخ  ایآ  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساسا  رب 
. هللا ءاش  نا  درک - دهاوخ  لمع  امش  روتسد  هب  دشابن  زیاج  نآ  دیرخ  رگا  دش و  هراشا  نآ  هب  هک  دراد 

يو ». تیاضر  اب  ای  وا  روتسد  هب  ای  نآ  کلام  زا  هزاجا  اب  رگم  تسین  زیاج  هعرزم  دیرخ  دومرف : موقرم  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تشذـگرد و مکاح  نارازگراک  زا  یکی  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 5
داد و مکاح  هب  ار  شلوپ  تخورف و  ار  شردـپ  ۀـکرت  زا  ياهناـخ  زین  وا  دـندرک . هذـخاؤم  شردـپ  یهدـب  ربارب  رد  ار  شنادـنزرف  زا  یکی 

؟] دوشیم جراخ  زین  نانآ  مهس  زا  هناخ  نیا  ایآ  [ ؟ تسا يزیچ  نانآ  رب  هناخ  نیا  رد  ایآ  دنتخورفن . دندوب ، رضاح  هکنیا  اب  رگید  ناثراو 
ار نآ  زین  هار  ناـمه  رد  هدروآ و  تسد  هب  تموکح  يارب  ندرکراـک  هار  زا  ار  هناـخ  نآ  درم  نآ  رگا  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قح نتفرگ  يارب  دنناوتیم  دناهتخورفن  ار  نآ  هک  ناثراو  زا  کی  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  دهاوخ  نانآ  ۀمه  رب  تسا ، هدش  راکهدـب 

تسین ». زیاج  شرطاخ  تیاضر  نودب  ناملسم  لام  نتفرگ  دننک و  مادقا  شیوخ 
هار زا  هک  یلام  دیرخ  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک دنکیم  لقن  ریـصبیبا  زا  بوبحم  نبا  ( 6 - ) 6

؟ تسا زیاج  هدمآ ، تسد  هب  تقرس  تنایخ و 
هکنآ رگم  تسین  زیاج  تقرـس  لام  نیع  دیرخ  یلو  دشاب . هدش  طولخم  يرگید  لام  اب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن ». یلاکشا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ناطلس  لاوما  زا 
هار زا  هک  ار  یلام  دناوتیم  ناسنا  ایآ  : » مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  هعامـس  ( 7 - ) 7

تـسد هب  تقرـس  ای  تنایخ  هار  زا  لام  هک  ینادیم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ يرادـیرخ  تسا  هدـمآ  تسد  هب  يدزد  ای  تنایخ 
دنک ». يرادیرخ  رگمتس  یلاو  زا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  نآ  يرادیرخ  تسا ، هدمآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هللا  همحر  قودص  خیش  یلاما  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 8 - ) 8
تسا ». هدرک  تنایخ  هک  تسا  يدرف  نامه  دننام  تسا ، هدمآ  تسد  هب  تنایخ  هار  زا  دنادیم  هک  دنک  يرادیرخ  ار  یلام  هک  یسک  »

هدـمآ تسد  هب  تنایخ  تقرـس و  هار  زا  هک  ییالاک  شورف  دـیرخ و  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  حاّرج  ( 9 - ) 9
تسین ». اور  تسا ،
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زیاج دنکیم ، ملظ  ای  تقرس  ای  تنایخ  مینادیم  هک  يدرف  زا  الاک  دیرخ  ایآ  : » هک دش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 10 - ) 10

، تسا هدمآ  تسد  هب  تقرـس  ای  ملظ  ای  تنایخ  هار  زا  هدـش  يرادـیرخ  لام  دـشابن  مولعم  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟
دـیرخ و تسا ، هدروآ  تسد  هب  تقرـس  ای  ملظ  ای  تنایخ  هار  زا  ار  ـالاک  نآ  هک  دـشاب  مولعم  رگا  یلو  درادـن  یلاکـشا  وا  زا  ـالاک  دـیرخ 
وا يارب  هک  هدرک  يرادیرخ  ار  یلام  اریز  دریذپیمن ؛ ار  وا  رذع  دـنوادخ  دـنک ، يرادـیرخ  ار  یمارح  لام  هک  یـسک  تسین . زیاج  شورف 

تسا ». هدوبن  لالح 
: مدیسرپ ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 11

؟ دنک یکیدزن  وا  اب  دناوتیم  درخیم ، ار  زینک  هک  یسک  ایآ  تسا . هتخورف  ار  نآ  هدوبر و  ار  يزینک  يدرم  »
دـشابن مولعم  رگا  یلو  تسین ، زیاج  رادـیرخ  يارب  وا  اب  یکیدزن  تسا ، هدـش  هدوبر  زینک  نآ  هک  دـهد  ربخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درادن ». یلاکشا 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شباحصا  زا  یضعب  زا  نارجن  یبا  نبا  ( 12 - ) 12

تسا ». کیرش  نآ  هانگ  گنن و  رد  دنک ، يرادیرخ  تسا  یتقرس  دنادیم  هک  ار  یلام  هک  یسک  »
هک یلاح  رد  دنک  يرادیرخ  ماعط  یهورگ  زا  هک  یسک  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 13 - ) 13
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دش ». دهاوخ  هدیچ  وا  ندب  تشوگ  زا  يرادقم  تمایق  زور  رد  دنرادن ، تیاضر  نانآ 
لالح وت  يارب  يزیچ  ره  دیوگیم : ترـضح  نآ  مدینـش  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  ( 14 - ) 14

هک یلاـح  رد  ياهدـیرخ - ار  نآ  هک  یـسابل  دـننام  نک - كرت  ار  نآ  تروـص  نیا  رد  ینک . ادـیپ  نآ  تمرح  هب  مـلع  هـکنآ  رگم  تـسا 
ای هدش  هتخورف  هدز و  هعدخ  ای  هتخورف  ار  دوخ  دشاب و  دازآ  یهدیم  لامتحا  یلو  تسوت  رایتخا  رد  يدبع  ای  دشاب  یتقرـس  دراد  لامتحا 

رگم دنتـسه  تروص  نیمه  هب  ایـشا  ۀمه  دشاب . وت  یعاضر  رتخد  ای  ترهاوخ  یهدیم  لامتحا  تسوت و  رایتخا  رد  ینز  ای  تسا  هدرک  رهق 
ددرگ ». هماقا  نآ  رب  هنّیب  ای  دوش  راکشآ  وت  يارب  نآ  فالخ  هکنآ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه باب  نیا  بسانم  یتایاور  داهج ، ياهباب  زا  مشش  داتشه و  باب  تایاور  رد 
اوران اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  رادرم  شورف  دـیرخ و  تمرح  مهدزاود  باب  رمخ و  شورف  دـیرخ و  تمرح  موس  باـب  تاـیاور  رد  و 

. دنتشاد تسین ، ناسنا  کلم  هک  ییالاک  شورف  دیرخ و  زاوج  مدع  رب  تلالد  هک  دش  رکذ  یتایاور 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  نومضم  نیمه  هب  یتایاور  شخب ، نیمه  مراهچ  موس و  باب  تایاور  رد  و 
ناسنا اریز  دـنکیم ؛ عنم  تناـما  شورف  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  : » هک هتفگ  نیا  هعیدو  ياـهباب  زا  متفه  باـب  زا  متفه  لـهچ و  تیاور  رد  و 

تسین ». نآ  کلام  هک  تسا  هتخورف  ار  یلام 
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. دراد تلالد  بلطم  نیمه  رب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  تاوم  ءایحا  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  زا  یخرب  رد  و 

یتقرس لام  رادیرخ  تیلوؤسم  باب 2 

دنکن  هماقا  شدیرخ  رب  يدهاش  هچنانچ 
: دومرف ماما  دش . تفای  یتقرس  لام  یصخش ، دزن  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارس  رمع  وبا  ( 1 - ) 15

.« تسا نآ  لوؤسم  درواین ، هاوگ  نآ  ةدنشورف  رب  رگا 

، دشورفب ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  باب 3 

تسا  حیحص  يو  کلم  رد  عیب 
ياهنیمز زا  هک  ار  دوخ  ۀعرزم  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 1 - ) 16

رادـیرخ هب  ور  نیا  زا  تسنادیمن . ار  نآ  دودـح  هلماـعم ، رب  نتفرگ  دـهاش  ناـمز  رد  تخورف و  يرگید  هب  تسا  تموـکح  ةدـشراذگاو 
؟ هن ای  تسا  حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  ریگب ! دهاش  نآ  رب  دندروآ ، وت  يارب  ار  نآ  دودح  یتقو  تفگ :

! تسا دنوادخ  ةژیو  ساپس  يرآ و  دومرف : موقرم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
شتنوکس لحم  زا  هلحرم  دنچ  نیمز  نآ  تسا . تموکح  يوس  زا  هدش  راذگاو  ياهنیمز  کلام  یـصخش  تشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 

جح يارب  تکرح  هب  میمـصت  يو  رگید ، يوس  زا  دـنادیم . ار  هیرق  ةدودـحم  اهنت  تسا و  هدـماین  شیارب  نیمز  نآ  ةدودـحم  تسا و  رود 
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دودح هک  ار  ياهیرق  مامت  نم  هک  دیـشاب  دهاش  دیوگیم : ناهاوگ  هب  هلماعم  تقو  رد  ورنیا  زا  دـشورفب . ار  نیمز  نآ  دـهاوخیم  دراد و 
نآ  زا  یشخب  کلام  هدنشورف  هکنیا  اب  تسا  زیاج  هلماعم  نیا  ایآ  متخورف . صخش  نیا  هب  تسا  رارق  نیا  زا  شاهناگراهچ 
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هک یتروص  رد  دـهد ، تداهـش  نآ  ياهشخب  رب  هک  تسا  زیاـج  تسا ، هدـش  هتفرگ  دـهاش  هیرق  ۀـمه  رب  هک  یهاوگ  يارب  اـیآ  تشون : و 

؟ دسانشب هیرق  نآ  لداع  دارفا  زا  یهورگ  ۀلیسو  هب  ار  نآ  دودح 
. هللا ءاش  نا  دنهدیم - تداهش  تسا ، هدش  هتخانش  هدیمهف و  هک  يزیچ  رب  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يالاک مامت  شدودح و  مامت  اب  دراد  رارق  لحم  نالف  رد  هک  ياهناخ  ۀـمه  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  تشون : و 
؟ تسا وا  رب  يزیچ  هچ  تسا ) يرتشم  هب  قلعتم  هناخ  نورد  يالاک  ایآ  . ) تسا ینالف  هب  قلعتم  نآ  نورد 
. هللا ءاش  نا  دراد - هطاحا  نآ  هب  رادیرخ  هچنآ  ره  تسوا  يارب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هنّیب هک  یلاح  رد  تسا  ینالف  هب  قلعتم  نآ  نورد  يالاک  ۀمه  شاهدودحم و  یمامت  اب  لحم  نالف  ۀناخ  ۀـمه  هک  دـنهدیم  یهاوگ  رفن  ود 
. تسا هناخ  نورد  ییالاک  هچ  دنادیمن 

تسا ». زیاج  دوش ، لماش  ار  نآ  ۀمه  دیرخ  هک  یتروص  رد  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  رافص  نسح  نب  دمحم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

یلو تسا  یتموکح  ةدش  راذگاو  ياهنیمز  زا  نآ  تسا و  هتخورف  سک  نالف  هب  ار  دوخ  ۀعرزم  هک  دریگیم  هاوگ  ار  يرگید  یـصخش ، »
: دیوگیم وا  هب  دنادیمن و  نتفرگ  دهاش  نامز  رد  ار  نیمز  نآ  ةدودحم 

؟ تسین زیاج  ای  تسا  زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ایآ  هدب . تداهش  نآ  هب  دنداد  ربخ  وت  هب  ار  نآ  ةدودحم  تقو  ره 
. تسا دنوادخ  صوصخم  شیاتس  تسا و  زیاج  يرآ ؛ دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يارب ایآ  تساجک ، تسا  هتخورف  درم  نالف  هک  ینیمز  ةدودحم  هک  دنهد  تداهش  وا  يارب  هیرق  لها  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  تشون : و 
يارب ار  نآ  دودح  هتفرگ و  دهاش  نیمز  رب  ار  نانآ  هک  ینادهاش  نآ  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دنهد ؟ یهاوگ  ینیمز  ةدودحم  هب  تسا  زیاج  وا 

یهاوگ نیمز  دودح  هب  دـنهدیم ، تداهـش  اهنآ  يارب  دسانـشیم و  ار  نیمز  نآ  هک  هورگ  نآ  نخـس  ساسارب  تسا ، هدرکن  نیعم  اهنآ 
هاگآ  نیمز  ةدودحم  هب  یتقو  تسا  هتفگ  اهنآ  هب  هدنشورف  هک  یلاح  رد  دنهد ؟ تداهش  تسین  زیاج  ای  دنهد 
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هللاءاش ». نا  شاهتفگ - ساسارب  زیچ و  نآ  بحاص  هیلع  رگم  دهدن  تداهش  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ياهیرق رد  مکاح  يراذگاو  ياهنیمز  کلام  هک  یصخش  : » دنکیم تیاور  هیاهنلا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  ( 2 - ) 17
؟ هن ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ایآ  هک  تشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  تسا ، هتخورف  ار  هیرق  نآ  ۀمه  هک  دوب  هتفرگ  دهاش  دوب و 

تسوا ». کلم  هک  دوش  هدیرخ  هدنشورف  زا  ییالاک  تسا  مزال  تسین و  زیاج  کلم  ریغ  نتخورف  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مکی ، باب  تایاور  رد 

کلام ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  باب 4 

نم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندش . دراو  هفوک  نایعیـش  زا  رفن  ود  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  : » دیوگ قیزر  ( 1 - ) 18
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؟ یسانشیم ار  اهنیا  ایآ  دومرف :
! دنتسه امش  نارادتسود  زا  اهنآ  يرآ ! متفگ :

. داد رارق  قارع  رد  ارم  ناتسود  ناگرزب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
بلط ربارب  رد  وا  مدوب و  راکهدـب  یلام  فرایـص ، رامع  ینب  زا  یـصخش  هب  هفوک  رد  نم  موش ! تیادـف  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ 

نآ هن  نک و  هراپ  ارم  ۀتـشون  متفگ : وا  هب  متـشاد  يو  هب  هک  يدامتعا  زا  نم  تفرگ و  نم  زا  ار  لام  هکنیا  ات  تشاد  دـهاش  هتـشون و  دوخ 
نم دیـسر  ندرک  هراـپ  رد  وا  یلو  مدومن . تساوـخرد  يو  زا  دوـخ  یهدـب  تخادرپ  رب  ینبم  يرگید  ۀتـشون  هن  متفرگ و  يو  زا  ار  هتـشون 

یهاوگ نآ  هب  یـضاق  دزن  زین  لداع  ناهاوگ  دـندرک و  تیاکـش  نم  زا  هتـشون  ساسا  رب  يو  نادـنزرف  هاگنآ  دُرم . اـت  درک  يراـگنالهس 
هب ار  شلوپ  تخورف و  ارم  نیمز  زین  هفوک  یـضاق  مدـش . يراوتم  دوب ، دایز  نآ  غلبم  نوچ  درک و  هذـخاؤم  لاـم  نآ  هب  ارم  یـضاق  دـنداد .

. دومن تخادرپ  نانآ 
هتفرگ نم  زا  ار  دوخ  بلط  ناشردپ  هک  دندرک  فارتعا  تیم  ناثراو  نآ  زا  سپ  دیرخ . ارم  نیمز  یـضاق  زا  تسا ، نایعیـش  زا  هک  درم  نیا 

نم تفگ : درم  نیا  یلو  دنهد  لیوحت  يو  هب  ار  شلوپ  نیعم  نامز  رد  نانآ  دنادرگزاب و  نم  هب  ارم  ۀـعرزم  ات  دنتـساوخ  درم  نیا  زا  دوب و 
! مسرپب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  مراد  تسود 
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؟ منک هچ  موش ! تیادف  تفگ : درک و  نخس  هب  عورش  رگید  صخش  ماگنه  نیا  رد 

! رادرب نآ  زا  تسد  نادرگزاب و  شبحاص  هب  ار  هعرزم  نک و  تساوخرد  تیم  ناثراو  زا  ار  دوخ  لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنک تساوخرد  نم  زا  يرگید  زیچ  دناوتیم  وا  ایآ  مهد  لیوحت  يو  هب  ار  هعرزم  هک  یتروص  رد  تفگ : درم  نآ 

دیاب وت  دریگب و  وتزا  هدوب ، اجنآ  رد  وت  دیرخ  ماگنه  هچنآ  شدوخ و  تشک  تالوصحم  مامت  دراد  قح  وا  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
وت هب  نآ  تشادرب  ماگنه  ات  ای  دوش  تخادرپ  وت  هب  نآ  تمیق  دـیاب  اـی  هک  ياهدرک  تشک  دوخ  هچنآ  رگم  يزادرپب  يو  هب  ار  اـهنآ  ۀـمه 

. دشاب شدوخ  لام  تشک ، دزادرپب و  وت  هب  ار  نآ  تمیق  دهدن و  تلهم  وت  هب  دناوتیم  یلو  دهد  تلهم 
؟ دشاب هتخاس  نامتخاس  ای  هتشاک  تخرد  نیمز  رد  درم  نیا  رگا  موش ! تیادف  تفگ : قیزر 

. درادیمرب دَنَکیم و  اج  زا  هدرک ، ثادحا  هچنآ  ای  دریگیم  ار  نآ  تمیق  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد دـشاب . هدـنک  ار  تخرد  ای  هدرک  بارخ  ار  نامتخاس  درم  نیا  تسا و  هدوب  یتخرد  ای  نامتخاس  نیمز  نآ  رد  رگا  موش ! تیادـف  متفگ :

؟ دنکب دیاب  هچ  تروص  نیا 
هک ار  یتالغ  ۀمه  هک  یتقو  دزادرپیم ، نیمز  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  ای  دنادرگیمزاب  تسخن  تروص  هب  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تخادرپ ار  شتمیق  ای  دـنادرگزاب  تسخن  تلاح  هب  ار  يرییغت  ره  تخرد و  نامتخاس و  دـنادرگزاب و  شبحاص  هب  دومن  تشادرب  نیمز  زا 
نامتخاس ای  تخرد  تمیق  دننامه  دزادرپب ؛ وا  هب  هدرک  هنیزه  نیمز  حالـصا  يارب  هک  ار  یلاوما  مامت  تسا  بجاو  نیمز  بحاص  رب  دومن ،

دوشیم ». تخادرپ  يو  هب  همه  نآ  زا  تافآ  عفد  هعرزم و  حالصا  ياههنیزه  و 
یلع تفریذپن . ار  هلماعم  شردپ  تخورف و  ار  شردپ  زا  يزینک  هچب  رتخد  یـصخش  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 19

.« دنادرگزاب ار  یتفایرد  لوپ  هدنشورف  دوش و  لیوحت  شبحاص  هب  كزینک  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

ّیلو طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 5 

زا تشذگرد و  تیصو  نودب  نم  نادنواشیوخ  زا  یکی  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ بائر  نبا  ( 1 - ) 20
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نآ زا  ندـش  دـنزرف  بحاص  نانآ و  ياهزینک  ندـیرخ  ةرابرد  ناترظن  تشاذـگ . ياج  رب  مـالغ  زینک و  يدادـعت  ریغـص و  ناـکدوک  دوخ 
؟ تسیچ اهنآ  شورف  نازینک و 
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دشورفیم ناشيارب  نانآ  تحلصم  تیاعر  اب  دنک ، یگدیسر  ناشراک  هب  هک  دنراد  یتسرپرس  يو  نادنزرف  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دش دهاوخ  دنمهرهب  شاداپ  باوث و  زا  و 

؟ تسیچ نآ  زا  ندش  دنزرف  بحاص  نانآ و  زا  زینک  دیرخ  ةرابرد  ناترظن  متفگ :
تـسرپرس تالماعم  دنرادن  قح  نانآ  دشورفب ، ناشيارب  دریگیم  رظن  رد  ار  نانآ  تحلـصم  هک  یتسرپرـس  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنیامن ». خسف  ار  شیوخ  هاوخریخ 
تاعاجرا

: دیآیم
نیا رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  جاودزا ، ياهباب  زا  مکی  هاجنپ و  باب  تیصو و  ياهباب  زا  مجنپ  داتفه و  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

. دنکیم تلالد  ثحب 

لداع نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 6 

میتی  رب  ّیلو  یصو و  مدع  تروص  رد 
نارـسپ نارتخد و  دوخ  زا  دریمیم و  تیـصو  نودب  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ يرعـشا  دعـس  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 21

؟ تخورف ار  نانآ  ياهزینک  ناوتیم  ایآ  دراذگیم  ياج  رب  ینازینک  لاسدرخ و 
! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

اب دراذـگیم . ياـج  رب  دوـخ  زا  یکچوـک  گرزب و  نادـنزرف  دریمیم و  تیـصو  نودـب  یـصخش  رفـسمه  ترفاـسم ، رد  مدرک : لاؤـس  و 
هک تسا  يرهـش  رد  رگا  و  دهد ؟ لیوحت  یـضاق  هب  ای  شگرزب  نادنزرف  هب  ار  شـسانجا  تاناویح و  دناوتیم  ایآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  شلاوما 

هاگآان نآ  مکح  زا  ای   ) دریگن دهاش  نآ  رب  دـهد و  لیوحت  شگرزب  نادـنزرف  هب  ار  شلاوما  رگا  و  دـنک ؟ دـیاب  هچ  درادـن ، دوجو  یـضاق 
؟ دنکب دیاب  هچ  دشاب ، هتشادن  لام  ندنادرگزاب  رب  تردق  وا  دنروخب و  ار  لام  نانآ  و  دشاب )

روتـسد هب  هکنآ  رگم  تسین  لاوما  لـیوحت  زج  ياهراـچ  لاوما ، تساوخرد  لاـسدرخ و  نادـنزرف  غولب  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دشاب مکاح 

ناـگدرب و ندـیرخ  اـیآ  دراذـگیم  ياـج  رب  دوـخ  زا  یگرزب  کـچوک و  ناـثراو  دریمیم و  تیــصو  نودــب  یــصخش  مدرک : لاؤـس  و 
؟ تسا زیاج  دشاب ، اهنآ  شورف  رادهدهع  یضاق  هکنآ  نودب  ناشسانجا 

 73 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ تسا زیاج  يو  زا  ندیرخ  ایآ  دوش ، نآ  رادهدهع  هفیلخ  بصن  نودب  نانآ و  تیاضر  اب  یضاق  کی  رگا 

دنشاب شورف  هب  یضار  ناثراو  هک  یتروص  رد  درادن ؛ یلاکشا  دنـشاب ، وا  اب  شورف  رد  شگرزب  نادنزرف  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دیامن ». راک  نیا  هب  مادقا  یلداع  صخش  و 

ياجرب ینازینک  سانجا و  لاسدرخ و  نادنزرف  دوخ  زا  تشذگرد و  تیصو  نودب  نایعیش  زا  یکی  : » دیوگ لیعامـسا  نب  دمحم  ( 2 - ) 22
یتقو یلو  تخورف  ار  سانجا  يو  دش . شلاوما  تسرپرس  ملاس  نب  دیمحلادبع  دندرک و  حرطم  هفوک  یـضاق  دزن  ار  وا  يارجام  تشاذگ .
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راک نیا  هب  یـضاق  روتـسد  هب  وا  دوب و  هدرکن  تیـصو  يو  هب  تیم  هک  ارچ  دـش  تسـس  اهنآ  شورف  ةرابرد  شاهدارا  دـش ، نازینک  تبون 
نایعیـش زا  یکی  متفگ : يو  هب  متـشاذگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  ار  ارجام  نیا  نم  دوب . حرطم  سوماـن  ۀـلأسم  درکیم و  مادـقا 

ار اهنآ  ات  دـنکیم  شلاوما  تسرپرـس  ار  نایعیـش  زا  یکی  یـضاق  دراذـگیم . ياـج  رب  زینک  يدادـعت  دوخ  زا  دریمیم و  تیـصو  نودـب 
؟ دییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  دوشیم . تسس  شاهدارا  یسومان  ۀلأسم  لیلد  هب  نازینک  شورف  رد  يو  یلو  دشورفب 

درادن ». لاکشا  دشاب ، دیمحلادبع  وت و  دننام  تسرپرس  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تیصو ، ياهباب  زا  مجنپ  داتفه و  باب  تایاور  رد 

اههاگارچ راصح  زاوج  باب 7 

لاملا  تیب  ياهنیمز  زا  ریغ  هب  اهنآ  شورف  و 
نآ ةدودـحم  رد  هک  میراد  ياهعرزم  ام  موش ! تنابرق  متفگ : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ دـیز  نب  سیردا  ( 1 - ) 23

يرادربهرهب زا  دوخ  ةدافتـسا  يارب  دـناوتیم  ایآ  دراد . هاگارچ  نآ  هب  زاین  تسا ، رتش  دنفـسوگ و  ياراد  هک  ام  زا  یکی  تسا . یهاـگارچ 
؟ دنک يریگولج  هاگارچ  نآ  زا  نارگید 

 75 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دریگ راک  هب  دوخ  زاین  رد  درادزاب و  نآ  زا  ار  نارگید  دناوتیم  تسوا  کلم  نیمز  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دشورفیم ار  اههاگارچ  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  و 
درادن ». لاکشا  تسوا ، کلم  نیمز  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

بآ دازام  زا  هک  درک  مکح  نادرگنابایب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 2 - ) 24
دنشورفن ». ار  هاگارچ  دازام  دننکن و  يریگولج 

نآ رد  هک  دراد  ياهعرزم  یناملسم  صخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  یخرب  زا  سنوی  ( 3 - ) 25
زیاج يو  يارب  ایآ  دیآیم . وا  دزن  دراد ، هوک  هب  زاین  هک  شرادماد  ناملسم  ردارب  دوشیم . شورف  دیرخ و  هک  تسا  هدش  عقاو  « 1  » یهوک
نیا رد  هچنآ  رادهعرزم و  درادزاب ؟ وا  زا  تساوخ ، يو  زا  یناجم  رگا  دشورفیم و  نارگید  هب  هک  هنوگنامه  دـشورفب  وا  هب  ار  هوک  تسا 

؟ دراد یمکح  هچ  دریگیم  دروم 
ناناملسم ریغ  هب  نآ  شورف  اهنت  تسین و  وا  هب  قلعتم  هوک  نوچ  تسین  زیاج  شناملسم  ردارب  هب  شهوک  نتخورف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». زیاج 
درک ». یهن  شتآ  هاگارچ و  بآ و  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 26

زیچ جـنپ  زا  يریگولج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باـتک  رد  ( 5 - ) 27
هانگ زا  زیهرپ  عرو و  نید ، ةدننکلماک  تسا و  تدابع  يرترب  زا  رتهب  شناد ، يرترب  و  شناد . شتآ و  هاگارچ ، کمن ، بآ ، تسین : زیاج 

تسا ».
تاعاجرا

: دیآیم
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. تسا بسانم  ثحب  نیا  اب  هک  رگنب  ار  يدعب  باب  تایاور 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تاوم ، ءایحا  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد  و 

______________________________

يانعم هب  هک  تسا  هدـمآ  ّلج »  » نآ ياج  هب  اههخـسن  یخرب  رد  تسا و  هوک  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  لـبج »  » ةژاو ثیدـح  نتم  رد  (. 1)
! تسا تسرد  لج »  » ًانیقی تسا . لوصحم  تشادرب  زا  سپ  نیمز  رد  هدنامیقاب  ياهفلع 

77 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  باب 8 

زا نانآ  زا  یکی  دنتسه . کیرش  مه  اب  تانق  کی  بآ  رد  یهورگ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جرعا  دیعس  ( 1 - ) 28
؟ دشورفب ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دوشیم ، زاینیب  شیوخ  بآ  مهس 

دشورفب ». مدنگ  ۀنامیپ  ربارب  رد  دهاوخب  رگا  دشورفب و  لوپ ]  ] مهرد ربارب  رد  دهاوخب  رگا  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دشورفب ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دراد ، یتکارش  بآ  یصخش  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 29

دشورفب ». دهاوخب ، هچ  ره  ای  مدنگ  ای  وج  ای  مهرد  ربارب  رد  ار  نآ  دناوتیم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
کیرش نآ  رد  یهورگ  هک  درک  لاؤس  یتانق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  روضح  رد  یـصخش  : » دیوگ یلهاک  هللادبع  ( 3 - ) 30

وج ای  مدنگ  ربارب  رد  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دوشیم ، زاینیب  شیوخ  بآ  مهس  زا  نانآ  زا  یکی  دنراد . نآ  زا  ینیعم  مهس  کی  ره  دنتـسه و 
؟ دشورفب

درادن ». یلاکشا  چیه  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دشورفب . دهاوخیم ، هچ  ره  ربارب  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درادن »! لاکشا  بآ ، نتخورف  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 31

کی ره  دنتـسه و  کیرـش  مه  اب  بآ  تانق  کـی  رد  یهورگ  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 32
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشورفیم ، مدنگ  ای  مهرد  ربارب  رد  ار  شیوخ  مهس  نانآ  زا  یکی  دنراد . ینیعم  بآ  مهس 

درادن »! لاکشا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دوب و باوخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ماـگنه  : » هک دـنکیم  تیاور  يدولج  زا  فـنخموبا  ( 6 - ) 33
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درکیم . عافد  يو  زا  دنتشاد ، ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  ندناسر  بیسآ  دصق  هک  یناسک  ربارب  رد  یصخش 

. دوب راکهدب  رانید  رازه  داتفه  زا  شیب  هک  دیسر  تداهش  هب  یلاح 
؛ تفرگ راک  هب  يو  یهدب  تخادرپ  رد  ار  دوخ  تمه  شالت و  مامت  ردپ ، تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

 79 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هیلع ماما  باوخ  هب  یـصخش  هکنیا  اـت  درکیم . يراددوخ  ندـیباوخ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  اـهزور  اـهبش و  رتشیب  رد  هک  يروط  هب 

رادیب زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تخادرپ  سِنَْجب  لام  اب  ار  نآ  دـنوادخ  شابن ؛ تردـپ  یهدـب  تحاران  تفگ : يو  هب  دـمآ و  مالـسلا 
زا دید ، ار  باوخ  نامه  یتقو  زین  مود  بش  مسانشیمن ! سِنَْجب  مان  هب  یلام  مردپ  لاوما  نایم  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  ندش 

. درک لاؤس  نآ  ةرابرد  شاهداوناخ 
مالـسلا هیلع  ماما  تخاس . يراج  بشخوذ  رد  ياهمـشچ  هک  تشاد  سِنَْجب  مان  هب  یمور  ياهدرب  تردـپ  تفگ : شنادـناخ  ناـنز  زا  یکی 

مالسلا هیلع  داجـس  ماما  هب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  هک  تشذگن  زور  دنچ  زا  شیب  ارجام  نیا  زا  تفای . ار  نآ  ات  تفرگ  ار  اجنآ  غارس 
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هب لیام  هاگ  ره  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  سِنَْجب  هب  فورعم  بشخوذ  رد  تردـپ  زا  ياهمـشچ  ةراـبرد  نم  دزن  تفگ : داتـسرف و  ماـیپ 
! مرخیم وت  زا  ار  نآ  یشاب ، نآ  شورف 

ماما یهدـب  غلبم  مشورفیم و  وت  هب  مردـپ  یهدـب  ربارب  رد  هنیکـس - يارب  هبنـش  بش  يرایبآ  يانثتـسا  هب  ار - نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تفریذپ ». زین  دیلو  درک ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

فاطن و نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا ) زا   ) نابا ( 7 - ) 34
سپس ییامن . يرایبآ  ار  دوخ  نیمز  يرادرب و  ار  رهن  بآ  یلودج ، ۀلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  اعبرا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . یهن  اعبرا 

. هدب هیراع  تاهیاسمه  هب  هکلب  شورفن  ار  نآ  دومرف : سپ  يوش . زاینیب  نآ  زا 
هب هکلب  شورفن  ار  نآ  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپ  دوش . زاینیب  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ياهمـشچ  هک  تسا  نیا  فاطن 

هدب ». هیراع  تاهیاسمه  ای  تردارب 
ار بآ  دازام  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 8 - ) 35

درادیمزاب ». تمایق  رد  يو  زا  ار  ششخب  دنوادخ  دشورفب ،
اب  ] هورگ هس  هب  دـنوادخ  تماـیق  زور  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 9 - ) 36

: تسا یکاندرد  باذع  ناشيارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار  نانآ  دنکیمن و  هاگن  ینابرهم ]
شتعیب هب  دیـشخبن  يو  هب  يزیچ  رگا  دنکیم و  افو  شتعیب  هب  دشخبب  وا  هب  ار  ایند  زا  يزیچ  رگا  هاگنآ  دنک ، تعیب  ییاوشیپ  اب  هک  یـسک 

دنک دای  دنگوس  غورد  هب  رصع  زا  سپ  هک  یسک  درادیمزاب و  نآ  زا  ار  نارذگهر  دراد و  بآ  مدرم  ریـسم  رد  هک  یـسک  دنکیمن و  افو 
ار نآ  يو  نخس  دامتعا  هب  دنک و  قیدصت  ار  وا  يرگید  و  تسا ] هدیرخ  غلبم  نالف  هب  ار  شیالاک  ای   ] دناهدیرخ غلبم  نالف  ار  شیالاک  هک 

درخب ».
81 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، نآ شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  باب 9 

دشاب  عیاب  یصاصتخا  کلم  هکنیا  رگم 
نآ هب  هک  يروط  هب  تفرگ  ار  نآ  زا  یشخب  ناوتیم  ایآ  تسا . عیسو  هداج  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  قابقب  سابعلاوبا  ( 1 - ) 37

؟ دنزن نایز 
هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

منادیمن هک  تسا  ینادـیم  راوید - ود  ناـیم  نم - ۀـناخ  راـنک  رد  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرمحا  یلع  نب  نسح  ( 2 - ) 38
؟ منک لخاد  ماهناخ  رد  ار  نآ  مناوتیم  ایآ  دشاب ! یسک  هب  قلعتم 

ات تمسق  نآ  هک  دوشیم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دریگب ، قحانهب  نیمز  بجو  کی  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هتخیوآ  شندرگ  هب  هناگتفه  ياهنیمز 

هک هدیرخ  ياهناخ  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 39
درادن »! لاکشا  هدیرخ ، هک  تسا  ياهناخ  لخاد  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نآ  رد  هار  زا  یشخب 

مالـسلا هیلع  ماما  تسا . نآ  رد  هداج  زا  یـشخب  هک  ماهدـیرخ  ياهناخ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  هیما  یبا  نبا  هللادـبع  ( 4 - ) 40
درادن ». لاکشا  تسه ، دناهدرک  صخشم  شیارب  هچنآ  رد  لخاد  تمسق  نآ  رگا  دومرف :
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دندرک میسقت  ار  نآ  دندوب ، کیرـش  ياهناخ  رد  مه  اب  هک  رفن  دنچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 5 - ) 41
. تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دیرخ . ار  نانآ  زا  یکی  مهس  یصخش  دنتشاذگزاب . دمآ  تفر و  يارب  ار  ییاضف  طسو ، رد  و 

هاـگ ره  دـنک و  دـمآ  تفر و  ماـب  يور  زا  اـی  دـنک  زاـب  هار  فرط  هب  يرگید  ِرد  ددـنبب و  ار  دوخ  ِرد  یلو  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
، دنیـشنب هتخورف  هک  ياهتـسب  ِرد  تشپ  دیایب و  رگا  دنرتراوازـس و  نآ  هب  نانآ  دشورفب ، ار  دوخ  دـمآ  تفر و  لحم  دـهاوخب  نانآ  کیرش 

دنرادزاب ». راک  نیا  زا  ار  وا  دنناوتیمن  نانآ 
 83 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

میـسقت دراد - یهار  هک  یکرتشم - ۀناخ  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 42
. دوشیم هداد  نآ  زا  روبع  قح  نارگید  هب  دریگیم و  رارق  نانآ  زا  یکی  قح  رد  هار  نآ  دوشیم و 

، تسا يرگید  نیمز  ای  هناخ  رد  هک  ار  شیوخ  رذـگ  هار  اهنت  ناسنا  تسین  ياهلأـسم  درادـن و  لاکـشا  راـک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.« درخب اهتمسق  ریاس  نودب 

ندعم يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  باب 10 

هیلع ماما  مدرک . لاؤس  ندعم  كاخ  اب  طولخم  يالط  ندیرخ  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ قّدـصم  ( 1 - ) 43
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا 

عیب دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  باب 11 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
اب دیهد و  كاشوپ  كاروخ و  نآ  زا  نانآ  هب  دیهدن و  ناهیفـس  هب  هدومن - راوتـسا  نآ  ساسا  رب  ار  ناتیگدنز  دـنوادخ  هک  ار - ناتلاوما 

، دـناهتفای دـشر  هک  دـیدرک  ساسحا  رگا  سپ  دندیـسر ، جاودزا  ۀـلحرم  هب  یتقو  اـت  دـییامزایب ، ار  ناـمیتی  دـییوگ . نخـس  یکین  هب  اـهنآ 
«. 1  » دیهد لیوحت  ناشیا  هب  ار  ناشلاوما 

يدنمورین نآ  دریذپیم و  نایاپ  مالتحا  اب  كدوک  یمیتی  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 44
دراد ». هگن  ار  وا  لاوما  دیاب  شتسرپرس  تسا و  فیعض  ای  هیفس  يو  دشن ، هدهاشم  وا  زا  يرکف  دشر  یلو  دش  ملتحم  رگا  تسا و 

تخومآ و ار  نآرق  میتـی  كدوک  هاـگ  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 45
يدامتعا لباق  لقع  یلو  دش  ملتحم  رگا  دهدیم و  لیوحت  وا  هب  ار  شلاوما  شتـسرپرس  دش ، هدـهاشم  يو  رد  يرکف  دـشر  دـش و  ملتحم 

دنکیم ». نیمأت  ار  وا  هدیدنسپ  روط  هب  دهدیمن و  لیوحت  يو  هب  ار  شلاوما  تشادن ،
______________________________

.5 - 6 ءاسن 4 / (. 1)
 85 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ریما زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شدـج  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 3 - ) 46
؟ تسا هنوگچ  دوش ، ارجا  ّدح  وا  ةرابرد  دیاب  هک  یتسم  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

صیخشت رگیدکی  زا  ار  نیمز  نامسآ و  دسانشیمن ، نارگید  سابل  زا  ار  شسابل  هک  تسا  تسم  یسک  ام  رظن  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. دنکیمن توافت  وا  يارب  رسمه  رهاوخ و  دهدیمن و 
تسین ». حیحص  شندرک  دازآ  قالط و  شورف ، دیرخ و  یسک  نینچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف دیهدن ،» ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  و  : » دنوادخ نخس  نیا  ریـسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ( 4 - ) 47
نانآ زا  یکی  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، هدننکهابت  هیفس و  شدنزرف  رسمه و  هک  دنادب  یـصخش  هاگ  ره  دنتـسه . نادنزرف  نانز و  ناهیفـس  »

تسا ». هدرک  راوتسا  نآ  رب  ار  وا  یگدنز  دنوادخ  هک  دنادرگ  طلسم  دوخ  لام  رب  ار 
ناسر رازآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هناوید  ةرابرد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  : » دیوگ يرفعج  مشاهوبا  ( 5 - ) 48

تسا ». نایاپراهچ  دننامه  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  ناگدنرد  مکح  رد  تسا ،
تاعاجرا

: تشذگ
شزیمآ وا  اب  دنک و  جاودزا  هک  ياهلاس  هن  رتخد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  تامدقم  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  مود  تیاور  رد 

حیحص رـسپ  شورف  دیرخ و  یلو  تسا . حیحـص  شـشورف  دیرخ و  دوشیم و  هداد  لیوحت  وا  هب  شلاوما  دباییم و  نایاپ  شایمیتی  دوش ،
دسرب ». یگلاس  هدزناپ  هب  ات  دوشیمن  جراخ  یمیتی  زا  تسین و 

. تسا حیحص  شیاهراک  غولب ، زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  باب  نآ  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  متفه  هاجنپ و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

.« دنکیم تقرس  درواین ، تسد  هب  ار  نآ  رگا  هک  ارچ  درک ؛ یهن  دیآیمنرب ، يراک  هدهع  زا  یبوخ  هب  هک  یغلابان  رسپ  دمآرد  بسک و  زا 
: دیآیم

ثحب نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تیصو ، ياهباب  زا  موس  داتفه و  مراهچ و  تصش و  باب  رجح و  باتک  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 
. دنکیم تلالد 

. رگنب زین  ار  قالط  ياهباب  زا  متسیب  باب  تایاور  و 
87 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شرامش هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  باب 12 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » میتسه يو  رادهگن  ام  میریگب و  هنامیپ  ات  زاس  هناور  ام  هارمه  ار  نامردارب 

هب نآ  ۀلماعم  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  ياهنامیپ  هک  یکاروخ  داوم  نآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 49
تسا ». یکاروخ  داوم  دنسپان  تالماعم  زا  نآ  تسین و  زیاج  فازگ  روط 

هب شاهلماعم  هتفرگ ، رارق  ياهنامیپ  نآ  رد  هک  یکاروخ  داوم  نآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 50
تسین ». زیاج  فازگ  روط 

هنامیپ اب  ار  یکاروخ  داوم  زا  يرتش  راب  هگنل  کی  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  یبلح  ( 3 - ) 51
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  رخب . نم  زا  ندرک  هنامیپ  نودب  ار  نآ  تسا . هزادنا  نامه  هب  رگید  ۀگنل  دیوگیم : هدنشورف  درخیم . ندرک 

. ندرک هنامیپ  اب  رگم  تسین  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
داوم دنـسپان  تالماعم  زا  نیا  تسین . زیاج  فازگ  روط  هب  نآ  ۀـلماعم  تسا ، هدـش  نیعم  نآ  رب  ياهناـمیپ  هک  یکاروخ  داوم  نآ  دومرف : و 
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تسا ». یکاروخ 
ار نآ  دهاوخب  درخب و  یکاروخ  داوم  سک  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 52
، دشورفب دیرخ  تمیق  هب  ار  نآ  رگا  یلو  دشورفن  ندرک  نزو  ای  هنامیپ  نودب  سپ  تسا ، یندرکنزو  ياهنامیپ و  سانجا  زا  رگا  دشورفب ،

. دشورفب ندرک ، نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  تسا  زیاج 
نآ دیوگب  هدنشورف  درخب و  یکاروخ  داوم  یـصخش  رگا  درادن و  لاکـشا  نآ  لوپ  تخادرپ  لیوحت و  زا  شیپ  رگید  ياهالاک  نتخورف  و 

درادن ». لاکشا  دریگب ، هنامیپ  نامه  هب  دریذپب و  ار  وا  نخس  يرتشم  تسا و  هدرک  هنامیپ  ار 
______________________________

.63 فسوی 12 / (. 1)
 89 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  درخیم و  مولعم  ۀنامیپ  نزو و  اب  ار  ییالاک  یصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 5 - ) 53
. دجنسیم نآ  اب  ار  رگید  ياهزیچ  دهدیم و  رارق  رایعم 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اب ياهناخ  زا  ار  دوخ  مهس  کی  ره  رفن  ود  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 54

. دننکیم هلماعم  يرگید  مهس 
هلماعم دننادن ، نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  رگا  یلو  تسا  زیاج  دنـشورفیم ، دنرخیم و  يزیچ  هچ  هک  دـننادب  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». لطاب 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مود ، هاجنپ و  مهدزناپ و  مهدراهچ ، باب  نآ و  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

 ... دنک دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  باب 13 

هنامیپ ار  نآ  دیوگیم  هدنشورف  میرخیم . یکاروخ  داوم  يرادقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نارمح  نب  دمحم  ( 1 - ) 55
. مینکیم هلماعم  نامه  ساسا  رب  میریذپیم و  ار  يو  نخس  ام  تسا و  هدرک 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مشورفب ندرک  هنامیپ  نودب  ماهدیرخ  ار  نآ  هک  هنوگنامه  مناوتیم  ایآ  متفگ : هاگنآ 

شورفن »! ار  نآ  ندرک  هنامیپ  نودب  وت  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نایاپ رد  منکیم و  نایز  ادتبا  نآ  نتخورف  رد  مرخیم و  مدـنگ  يرادـقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ دراطعوبا  ( 2 - ) 56

. دهد فیفخت  نم  هب  رادقم  نالف  ّرک ، ره  رد  هک  منکیم  تساوخرد  هدنشورف  زا  ور  نیا  زا  مربیم . دوس 
. دهد فیفخت  وت  هب  عومجم  رد  هاوخب  وا  زا  هکلب  تسین ! يریخ  راک  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 91 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نزو هنامیپ و  نودب  ناوتیم  ار  ینزو  ياهنامیپ و  یکاروخ  داوم  دیرخ  ایآ  هک : مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 3 - ) 57

هحبارم تروص  هب  ندرک  هناـمیپ  نودـب  ار  هدـش  هناـمیپ  ِیکاروخ  داوـم  يورب و  یـسک  دزن  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیرخ ؟ ندرک 
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نم ییوگب  يو  هب  هلماعم  ماگنه  دشاب و  هتفرگ  هنامیپ  اب  ار  نآ  هدنـشورف ]  ] لوا رادیرخ  هک  یتروص  رد  درادـن . لاکـشا  ینک ، يرادـیرخ 
درادن ». لاکشا  متسه ، یضار  وت  ۀنامیپ  هب  مهدیم و  دوس  وت  هب  رادقم  نالف 

یکاروخ داوم  وا  ۀنامیپ  ساسا  رب  هدنـشورف و  دییأت  اب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هللادـبع  یبا  نبا  نامحرلادـبع  ( 4 - ) 58
. مرخیم

شورفن »! ندومیپ  نودب  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هنامیپ ار  نآ  زا  يرادقم  چگ  دیرخ  رد  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  ریکب  نبا  ( 5 - ) 59

. دریگیم لیوحت  هنامیپ  نودب  ار  هیقب  دنکیم و 
دنک ». هنامیپ  ار  نآ  ۀمه  ای  دریگب  هدنشورف  نخس  ساسارب  ار  نآ  ۀمه  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار ات  ود  یکی  اهنآ  نایم  زا  مرخیم . نوتیز  نغور  کشم  دص  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ورمع  نب  کلملادبع  ( 6 - ) 60
. مریگیم لیوحت  هزادنا  نامه  هب  ار  هیقب  منکیم و  هنامیپ  باختنا و 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مرخیم منکیم و  هنامیپ  ار  یکاروخ  داوم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ورمع  نب  کلملادبع  ( 7 - ) 61

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درخیم . نم  زا  هنامیپ  نامه  ساسا  رب  دوب ، نم  ندرک  هنامیپ  دهاش  هک  یسک  هاگنآ 
درادن ». لاکشا 

تاعاجرا
: تشذگ

دامتعا ساسا  رب  تسا  هدرک  هنامیپ  ار  نآ  هدنشورف  هک  ار  یکاروخ  داوم  یصخش  رگا  و  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
درادن ». لاکشا  درخب ، يو  نخس  هب 
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: دیآیم

يرگید هب  نتفرگ  لـیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  مدـنگ  يرادـقم  تفگ : ماـما  هب  : » هـک هـتفگ  نـیا  مـکی  لـهچ و  باـب  زا  مـجنپ  تـیاور  رد 
. دشاب نآ  ندرک  هنامیپ  دهاش  نم  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  ات  نک  هناور  ار  دوخ  لیکو  میوگیم : رادیرخ  هب  هاگنآ  مشورفیم .

.« درادن لاکشا  دومرف : ماما 

وزارت هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  باب 14 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«1 . » دیزادرپب تلادع  هب  ار  نزو  هنامیپ و 

«2 . » دیراذگن مک  مدرم  سانجا  زا  دیزادرپب و  لماک  روط  هب  ار  نزو  هنامیپ و 
«3 . » دینک نزو  تسرد  يوزارت  اب  دیزادرپب و  لماک  ار  هنامیپ  ندومیپ ، ماگنه 

نانآ هب  مدرم  يارب  ندرک  نزو  ندومیپ و  ماگنه  دـنریگیم و  لماک  ار  هناـمیپ  مدرم ، زا  لـیوحت  ماـگنه  هک  یناـسک  ناـشورفمک ! رب  ياو 
«4 « ؟ دش دنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  يارب  هک  دننکیمن  نامگ  نانآ  ایآ  دننزیم . نایز 

دننکیم هاتوک  ار  دوخ  لوط  يریگهزادنا  رازبا  هک  مدرک  لاؤس  یناسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ دعس  نب  دعـس  ( 1 - ) 62
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دنراذگیم ». مک  ار  مدرم  سانجا  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنشورفیم . نآ  اب  و 
دنراذگیم ». مک  نزو  هنامیپ و  رد  هک  یناسک  : » تسا هدمآ  نیففطملل  لیو  هیآ : ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  ( 2 - ) 63

يو رب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دورو  زا  سپ  هیآ  نیا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ثیدح  رد  و 
دنداد ». ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ  سپ  نآ  زا  دندوب ، ندرک  هنامیپ  رظن  زا  مدرم  نیرتدب  نامز  نآ  رد  هنیدم  مدرم  دش . لزان 

. تسا رتاناد  دنوادخ  تسا ، خزود  رد  یهاچ  هدیسر ، ام  هب  هچنآ  ساسا  رب  لیو »  » و
، مدآ نادنزرف  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رانک  رد  : » دیوگ نامی  نب  ۀـفیذح  ( 3 - ) 64

، لیف برقع ، هرهز ، لیهس ، كوخ ، هنیزوب ، هب  ار  نانآ  سپ  درک . خسم  ار  هورگ  هدزاود 
______________________________

152 ماعنا 6 / (. 1)
85 فارعا 7 / (. 2)
35 ءارسا 17 / (. 3)

1 - 5 نیففطم 83 / (. 4)
 95 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دروآرد یغیتهجوج  توبکنع و  رامسوس ، سرخ ، يزبآ ، هایس  مرک  تشوگمارح - یهام  یعون  یهامرام -
؟ دندش خسم  هنوگچ  هک  نک  نایب  ام  يارب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : هفیذح 

دیـص یهاـم  هبنـش  زور  دواد  ناـمز  رد  هک  دـندش  لیدـبت  هنیزوب  هب  لـیلد  نیا  هب  بوخ ! رایـسب  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. دندرکیم

. دندش رفاک  دمآورف ، یسیع  رب  نامسآ  زا  هک  ییاذغ  هب  هک  دندش  لیدبت  كوخ  هب  لیلد  نیا  هب  و 
: تفگ يو  هب  درک و  رادید  دوخ  نامز  نادباع  زا  یکی  اب  هک  دوب  یتایلام  نارومأم  زا  یکی  لیهس ،

صخـش تخومآ . يو  هب  دـباع  نآ  تفر . الاب  نامـسآ  هب  هار و  ناوتیم  بآ  يور  رب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  نک  ییامنهار  ادـخ  ماـن  نآ  هب  ارم 
خسم اروا  زین  دنوادخ  دورب . نامـسآ  هب  دیاب  هکلب  دشاب ، نیمز  رد  دنادیم  ار  مان  نیا  هک  یـسک  تسین  هتـسیاش  تفگ : دوخ  اب  ریگتایلام 

. داد رارق  نایناهج  رب  ياهناشن  درک و 
. دش خسم  لیلد  نیا  هب  تفیرف و  ار  تورام - توراه و  هتشرف - ود  هک  دوب  ینز  هرهز ،

لیدبت برقع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دومنیم و  رگیدکی  نمشد  ار  نانآ  درکیم و  ینیچنخس  مدرم  نایم  رد  هک  دوب  ینیچنخس  درم  برقع ،
. دش

. درکیم شزیمآ  دنفسوگ  واگ و  ریظن  یتاناویح  اب  نانز  اب  شزیمآ  ياج  هب  هک  دوب  ییابیز  درم  لیف ،
. دش خسم  لیلد  نیا  هب  تشاذگیم و  مک  مدرم  يارب  نزو  هنامیپ و  رد  هک  دوب  يرجات  یهامرام ،

ور نیا  زا  درکیم . كرت  ار  شزاـمن  درکیمن و  تباـنج  لـسغ  امرـس  سرت  زا  ناـنز ، اـب  شزیمآ  زا  سپ  هک  دوب  يدرم  يزبآ ، هایـس  مرک 
. داد رارق  بآ  رد  ار  نآ  هاگیاج  تمایق ، زور  ات  دنوادخ 

. دش لیدبت  سرخ  هب  لیلد  نیا  هب  درکیم . هنهرب  ار  يو  هکنآ  رگم  درکیمن ، محر  ریقف  دنمتورث و  هب  هک  دوب  نزهار  يدرم  سرخ ،
، دندرکیم لاؤس  وا  زا  دنتشذگیم و  اجنآ  زا  یناوراک  هاگ  ره  تشاد و  رداچ  هداج  رانک  رد  هک  دوب  درگنابایب  بارعا  زا  یکی  رامـسوس ،

قرشم تمـس  هب  ار  نانآ  دوب ، برغم  فرط  هب  ناشریـسم  رگا  درکیم و  ییامنهار  برغم  هب  ار  نانآ  دوب ، قرـشم  فرط  هب  ناشریـسم  رگا 
. درکیمن ییامنهار  حیحص  هار  هب  دومنیم و  نادرگرس  ناریح و  ار  نانآ  درکیم و  ییامنهار 
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. دش خسم  رطاخ  نیمه  هب  دادیم ؛ هار  دوخ  هب  ار  نارگید  درکیم و  تنایخ  شرهوش  هب  هک  دوب  ینز  توبکنع ،
هب تسبیم و  شیور  هب  ار  رد  دیـسریم ، يو  هب  یناـمهم  هاـگ  ره  هک  دـش  خـسم  لـیلد  نیا  هب  دوب و  برع  ناـگرزب  زا  یکی  یغیتهجوج ،

هناخ لها  درکیم و  يرپس  ار  بش  هناخ  رد  تشپ  هنـسرگ ، نامهم  ور  نیا  زا  تسین . هناـخ  مبحاـص  دـیوگب : يو  هب  هک  تفگیم  شزینک 
دندنارذگیم ». ار  بش  هدوسآ  تحار و  ریس و 
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امش نایم  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّمج  نارهم  نب  ناوفـص  ( 4 - ) 65

! دندش كاله  امش  زا  شیپ  ییاهتما  ود ، نآ  اب  طابترا  رد  هک  تسا  زیچ  ود 
؟ تسیچ ود  نآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :

وزارت »! هنامیپ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
، دننکیم نزو  ای  دنیامیپیم  مدرم  يارب  هاگ  ره  دننکیم و  رپ  ار  نآ  دنریگیم ، هنامیپ  مدرم  زا  یتقو  هک  یناسک  : » ۀیآ ریسفت  رد  ( 5 - ) 66

دننزیم ». نایز 
نزو هنامیپ و  رد  دنتخورفیم ، هاگ  ره  دنتفرگیم و  لیوحت  رترب  ۀنامیپ  اب  دندیرخیم ، هاگ  ره  نانآ  : » تفگ هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

دنتشادرب ». تسد  نآ  زا  ات  دوب  نانآ  شور  نیا  دنتشاذگیم و  مک 
ره دنتفرگیم و  لیوحت  لماک  روط  هب  دنتفرگیم  هنامیپ  مدرم  زا  دوخ  يارب  هاگ  ره  هک  یناسک  : » دیوگیم هیآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 
ایآ ینعی  دـننکیمن ؟ نامگ  نانآ  ایآ  دومرف : دـنوادخ  سپ  دنتـشاذگیم . مک  دـندرکیم ، نزو  ناشيارب  ای  دـندادیم  هنامیپ  مدرم  هب  هاگ 

دوشیم ». هبساحم  نانآ  هیلع  تمایق  زور  هک  دننادیمن 
دنکیم تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  رداون ش  باتک  رد  يدنوار  هللا  لضف  دیـس  ( 6 - ) 67

اب ینکشنامیپ و  تنایخ و  رگیدکی  هب  دننک و  یشورفمک  نزو  هنامیپ و  رد  نم  تما  هاگ  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 
دنیامنیم ». زیهرپ  نانآ  زا  نارگید  دننکیم و  فیرعت  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دنیامن ، یبلطایند  ترخآ  لمع 

: تسا نینچنیا  نآ ، نایاپ  هک  توافت  نیا  اب  هدـش ؛ تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  زین  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد 
دننکیمن ». كاپ  ار  دوخ  ماگنه  نیا  رد  »

نآ هب  رگا  هک  تسا  زیچ  جنپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تاوعدلا  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 7 - ) 68
نوعاط و هکنآ  رگم  دوشیمن  راکـشآ  جـیار و  یموق  نایم  رد  زگره  دنـسپان  ياهراک  هانگ و  دـیربب : هانپ  دـنوادخ  هب  اهنآ  زا  دیدیـسر ،
نیگنـس و ياههنیزه  یطحق و  هب  هکنآ  رگم  دنراذگیمن  مک  نزو  هنامیپ و  رد  دوشیم ؛ راکـشآ  عیاش و  ناشنایم  رد  هقباسیب  ياهدرد 

تاناویح رگا  دوشیم و  هتـشادزاب  ناـنآ  زا  ناراـب  شراـب  هکنآ  رگم  دـننکیمن  يریگولج  تاـکز  زا  دـنوشیم و  راـتفرگ  تموکح  متس 
نانآ رب  ار  ناشنانمـشد  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دننکـشیمن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  دـنوادخ و  نامیپ  دـیرابیمن ؛ ناراـب  دـندوبن ،

هکنآ رگم  دـننکیمن  مـکح  هداتــسرف ، ادـخ  هـچنآ  ریغ  هـب  دریگیم و  ناـنآ  زا  دـنراد  راـیتخا  رد  هـچنآ  زا  یــشخب  دــنکیم و  طلــسم 
دوشیم ». فرصم  رگیدکی  هیلع  ناشياهورین 

لوغـشم يراک  ود  هب  امـش  دومرفیم : نزو  هنامیپ و  لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 8 - ) 69
دندش ». دوبان  اهنآ  اب  طابترا  رد  امش  زا  شیپ  ياهتما  هک  دیدش 
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ناشورفمک و درکیم و  شدرگ  اهرازاب  رد  تسد  هب  هنایزات  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 9 - ) 70

: دیوگ هتابن  نب  غبصا  دزیم . نآ  اب  ار  ناناملسم  اب  هلماعم  رد  ناراکتنایخ 
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! دینیشنب هناخ  رد  امش  مهدیم . ماجنا  امش  ياج  هب  ار  راک  نیا  نم  مالسلا ! هیلع  نانمؤم  ریما  يا  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  زور  کی 
! غبصا يا  يدرکن ؛ یهاوخریخ  نم  يارب  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درکیم شدرگ  اهرازاب  کتکت  رد  دشیم و  راوس  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رطاق  ابهش - رب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
، دـنهد ناج  اهنآ  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  تاناویح  ناـج  نتفرگ  رد  ناـباصق ! هورگ  يا  دومرف : تفر و  ناـشورفتشوگ  رازاـب  هب  زور  کـی 

! تشوگ رد  ندیمد  زا  دیزیهرپب  دینکن و  باتش 
. دینکیم راکشآ  ار  بوغرم  سنج  هک  هنوگنآ  دینک ، راکشآ  ار  بوغرمان  سنج  دومرف : تفر و  ناشورفامرخ  رازاب  هب  سپس 

دیآیم بآ  يور  رب  دریمیم و  بآ  رد  هچنآ  زا  دیـشورفن و  ار  لـالح  كاـپ و  یهاـم  زج  دومرف : تفر و  ناـشورفیهام  رازاـب  هب  هاـگنآ 
! دیزیهرپب

دوجو یگدـنزود  یـشورفهچراپ و  یفارـص ، یـشورفرتش ، يزاسهراوهگ ، یـشورفهدرب ، زا  تراجت  عاونا  اجنآ  رد  تفر . هساـنک  هب  سپس 
اب ار  ناتياهدنگوس  سپ  دوشیم ، دای  دنگوس  ناتياهرازاب  نیا  رد  نارجات ! هورگ  يا  داد : ادـن  دـنلب  يادـص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاد .

دنادرگیمن ». كاپ  دنک ، دای  غورد  دنگوس  شمان  هب  هک  ار  یسک  دنوادخ  اریز  دیرادرب  تسد  دنگوس  زا  دیزیمآ و  مه  رد  هقدص 
رادـیدپ نانآ  نایم  رد  گرم  هنوگ  ود  هکنآ  رگم  دـشن  عیاش  راکـشآ و  یموق  نایم  رد  متـس  ملظ و  زگره  : » دـیوگ سابع  نبا  ( 10 - ) 71

دیدرگ ». راکشآ  یتسدگنت  نایز و  هکنآ  رگم  دشن  جیار  نازیم  رد  یشورفمک  دیدرگ و 
دندش و راتفرگ  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  هکنآ  رگم  دیدرگن  راکـشآ  نازیم  رد  یـشورفمک  : » تفگ هک  دـنکیم  لقن  ریثکوبا  زا  هفیلخوبا 

دندیدرگ ». زوریپ  نانآ  رب  ناشنانمشد  هکنآ  رگم  تفاین  جاور  یموق  نایم  رد  ینکشنامیپ 
نآ عاص  زا  ریغ  هنامیپ ] یعاص /[  اب  هک  تسین  زیاج  ناسنا  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 11 - ) 72

دنک ». هلماعم  رهش 
 101 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا ریغ  ياهنامیپ ] یعاص /[  اب  هک  تسین  زیاج  ناسنا  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  دمحم  ( 12 - ) 73
ّدم زا  دیاش  ات  دنکیم  هنامیپ  شدوخ  هناخ  رایعم ] ّدم /[  اب  ار  وا  ۀیارک  دنکیم و  هیارک  ار  يرادرتش  یصخش  انامه  دنک . هلماعم  رهش  عاص 
وا تناما  رد  دنکیم و  لمح  ار  نآ  یلو  تفرگ  دـهاوخن  ار  نآ  تسا ، رتکچوک  رازاب  ّدـم  زا  نیا  دـیوگب : رگا  دـشاب و  رتکچوک  رازاب 

. دهدیم رارق 
تسا ». هنوگ  نیمه  زین  اهْنَم  تسین و  زیاج  دحاو  رایعم ] ّدم /[  کی  زج  دومرف : و 

.« دـینک نزو  میقتـسم  نازیم  اب  دـیزادرپب و  لماک  روط  هب  ار  هنامیپ  دـییامیپیم ، هک  هاـگنآ  و  : » هیآ ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ( 13 - ) 74
يواسم ». نازیم  ینعی  : » دیوگیم

دراد ». هنابز  هک  تسا  ییوزارت  میقتسم ، نازیم  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجوبا  ثیدح  رد  و 
هب یکاروخ  داوم  اب  یکاروخ  داوم  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 14 - ) 75

درک ». یهن  فازگ  روط 
: دومرف ینالوط  ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملاس  نب  دمحم  ( 15 - ) 76

. دمانب رفاک  ار  وا  هکنیا  ات  دهدیمن  رارق  یـسک  يارب  ار  لیو »  » دنوادخ درک و  لزان  ار  ناشورفمک  رب  ياو  ۀیآ : دنوادخ  هنامیپ ، ةرابرد  و 
گرزب ». يزور  رد  روضح  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دیامرفیم : دنوادخ 

تاعاجرا
: تشذگ
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دوـخ يارب  هچنآ  رگم  دنـسپن  مدرم  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  هدوـمرف  هراختـسا  ياـهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد 
ریگب ». ار  قح  هدب و  ار  قح  يدنسپیم و 

: هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  سفن  اب  هزرابم  ياهباب  زا  مهدزای  باب  زا  مهدزیس  مهدزای و  تیاور  رد  و 
تسا ». هنامیپ  نزو و  رد  نداد  مک  و  ادخ ...  يارب  نداد  رارق  کیرش  هریبک ، ناهانگ  »

دنوادـخ دوش ، هتـشاذگ  مک  نزو  هنامیپ و  رد  هک  یماگنه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  مهدزاود  باـب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 
دنکیم ». راتفرگ  یتساک  یطحق و  هب  ار  نانآ 

: تسا هنوگنیا  نآ  نایاپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  نیشیپ  نخس  دننامه  موس  تسیب و  تیاور  رد 
دنکیم ». راتفرگ  تالوصحم  لاوما و  اهندب و  رد  یتساک  رد  و  »... 

يدایز یتخـس و  یطحق و  هب  هکنآ  رگم  دنتـشاذگن  مک  نزو  هنامیپ و  رد  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهن  تسیب و  تیاور  رد  و 
دندش ». تازاجم  تموکح  متس  هنیزه و 

 103 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
و تسا ...  نزو  هنامیپ و  رد  نداد  مک  زا  ناسنا  دـمآرد  هک  يدرک  هدـهاشم  و  هک ...« : مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  موس  یـس و  تیاور  رد  و 

مارح ماجنا  ای  نزو  هنامیپ و  نداد  مک  ای  روجف  دننامه  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  درذگب و  ناسنا  رب  زور  کی  هاگ  ره  هک  يدرک  هدـهاشم 
تسا ». نیگمغ  تحاران و  دشاب ، هدادن  ماجنا  يراوخبارش  ای 

ندروآ يور  اـیند و  يدوباـن  اـت  نک ، هاـگآ  اـهراک  نیا  زا  ار  اـم  دـنک ! تمحر  ار  وـت  دـنوادخ  : » هک هتفگ  نیا  متفه  یـس و  تیاور  رد  و 
هداد مک  هنامیپ  و  دـننکیم ...  هدنـسب  نادرم  هب  ناـتنادرم  هک  یماـگنه  بوخ ! رایـسب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  میـسانشب . ار  ناـمترخآ 

دوشیم ».
. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم
تـسا شتآ  رد  راکهبت  تسا و  راکهبت  رجات  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رجات  تابحتـسم  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دهدب ». قح  دریگب و  قح  هک  سک  نآ  رگم 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدزای  باب  تایاور  رد  و 

هنامیپ رد  یخرب  اریز  تساهرازاب ؛ نیمز ، ياهناکم  نیرتدب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  مشش  یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دنهدیم ». مک  عرذ  رد  ای  دننکیم  کبس  ار  نزو  ای  دنراذگیم  مک 

دنـسپان ياهراک  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  ابر  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهن  لـهچ و  تیاور  رد  و 
.« دوشیم هتشاذگ  مک  اهنزو  اههنامیپ و  رد  دوشیم ...  هتشادرب 

شورف يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  باب 15 

درمش ار  نآ  زا  هنامیپ  کی  ناوتیم  ایآ  درک . شرامـش  ناوتیمن  ار  ودرگ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 77
؟ دومن هبساحم  نآ  ساسا  رب  ار  هیقب  و 

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
105 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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[ لوهجم عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  باب 16 

يرادقم هکنآ  رگم  تسین ، حیحص  دومرف : ماما  مدرک . لاؤس  ناتسپ  رد  ریش  ندیرخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 1 - ) 78
نیا رد  رخب ! ینیعم  غـلبم  هب  نم  زا  ناتـسپ  رد  دوـجوم  ریـش  اـب  ار  فرظ  نـیا  رد  دوـجوم  ریـش  نـیا  دـیوگب : دـشودب و  یفرظ  رد  ار  نآ  زا 

دوب ». دهاوخ  فرظ  رد  دوجوم  ریش  هلماعم  دروم  دشابن ، يریش  ناتسپ  رد  رگا  تروص 
مشپ ناتسپ و  رد  ریش  اهریگبآ ، یهام  نتخورف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 79

مک و تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  تالماعم  نیا  مامت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . لاؤس  نادنفـسوگ  ةدـشن  هدـیچ 
تسا ». هدننزلوگ  نآ  دوشیم و  دایز 

هک دشاب  ياهتشابنا  ياهیهام  ریگبآ  هکرب و  رد  هاگ  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 80
زیاج نآ  ۀلماعم  دشاب ، يرگید  زیچ  ای  هدش  هدیشود  ریش  يرادقم  ناتسپ ، رد  ریـش  هارمه  ای  تفای  تسد  اهنآ  هب  ناوتب  ندرک  دیـص  نودب 

تسا ». لطاب  هلماعم  تفای ، تسد  یهام  هب  ناوتیمن  ندرک  دیص  نودب  رگا  یلو  تسا 
ندرک هنامیپ  نودب  ار  اهنآ  ریش  تسا و  ینادنفسوگ  ياراد  يدرم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مساق  نب  صیع  ( 4 - ) 81

دشاب ». هدش  هدیشود  نآ  زا  یشخب  ای  مامت  هک  یتروص  رد  هلب ، دومرف : ترضح  تسا ]؟ حیحص  ایآ  . ] دشورفیم
107 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراددنفسوگ واگ و  دادرارق  مکح  باب 17 

راذـگاو ناـپوچ  هب  ار  نامنادنفـسوگ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  روضح  رد  نومیم  نب  میهاربا  : » دـیوگ ازعموـبا  ( 1 - ) 82
لاکشا راک  نیا  ایآ  . ] دهدب ام  هب  مهرد  دنچ  دنفسوگ  ره  ربارب  رد  دشاب و  وا  لام  اهنآ  ریش  مشپ و  دنارچب و  هوک  رد  ار  اهنآ  ات  مینکیم 

]؟ دراد
! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! مشپ هن  دنراد و  ریش  هن  نادنفسوگ  یخرب  نوچ  تسین  زیاج  راک  نیا  دنیوگیم : دجسم  لها  تفگ : میهاربا 
دنامیم ». یخرب  دوریم و  تسد  زا  یضعب  تسا ، هدش  یضار  تلاح  نیا  دوجو  اب  يو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ای نغور  نیعم  يرادـقم  ربارب  رد  ار  شنادنفـسوگ  هک  یـصخش  ةرابرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 83
مهرد ربارب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک  لاؤس  دـنکیم ، راذـگاو  ناـپوچ  هب  رادـقم - نـالف  دنفـسوگ  ره  ربارب  رد  مهرد - يدادـعت 

مرادن ». تسود  نغور  ربارب  رد  نم  یلو  درادن  لاکشا 
دادعت نغور و  ربارب  رد  ار  شنادنفـسوگ  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 84

. مهرد نغور و  ینیعم  رادقم  هام  ره  رد  دنفسوگ  ره  دنکیم ؛ راذگاو  مهرد  ینیعم 
دنشاب هدریش  يو  نادنفسوگ  هکنآ  رگم  مرادن  تسود  نم  ار  نغور  ربارب  رد  یلو  درادن  لاکـشا  مهرد  ربارب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن »! لاکشا  تروص  نیا  رد  هک 
نغور ای  مشپ  زا  ینیعم  رادقم  لباقم  رد  ار  شنادنفسوگ  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ زاهزه  نب  كردم  ( 4 - ) 85

دوب ». دنیاشوخان  يو  يارب  نغور  یلو  درادن . لاکشا  مهرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . راذگاو  ناپوچ  هب  مهرد  ای 
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تسا یتروص  رد  اهنت  نغور  هب  يراددنفسوگ  نداد  ضوع  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يدنیاشوخان  : » دیامرفیم یسوط  خیـش  موحرم 
دنشابن ». هدریش  نادنفسوگ  هک 

 109 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نم هب  ندینارچ  يارب  ار  تنارتش  نادنفسوگ و  دیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  متفگ : قداص  ماما  هب  : » دیوگ لضف  نب  لیعامـسا  ( 5 - ) 86

. یهاوخب هک  روطره  هدام - اب  ار  اهرن  ای  رن  اب  ار  اههدام  منکیم - ضوع  وت  يارب  ار  ناشياههچب  نآ ، ربارب  رد  نک و  راذگاو 
دیامن ». ادج  ار  اهنآ  دنک و  ضوع  دلوت  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسا  يدنسپان  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لاس ره  ات  دنکیم  راذگاو  یناپوچ  هب  ار  شنادنفسوگ  واگ و  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیم يرگید  ثیدح  رد 
. دهد لیوحت  يو  هب  رادقم  نالف  اهنآ  ياههچب  ریش و  زا 

تسا ». دنسپان  اهنیا  ۀمه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
وا هب  اهنآ  ياههچب  ریش و  زا  هک  هدرک  نیعم  يو  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ندوب  هورکم  لیلد  : » دیامرفیم هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
نآ تالوصحم  زا  يرادقم  ربارب  رد  ار  ینیمز  یـصخش  هک  تسا  نآ  دننامه  دادرارق  نیا  تسا . زیاج  دراذـگن ، يرارق  نینچ  رگا  دـهدب و 

.« دنک هراجا  قلطم  روط  هب  یکاروخ  داوم  يرادقم  ربارب  رد  ار  نآ  هک  تسا  زیاج  یلو  تسین  زیاج  هک  دنک  هراجا 

تاناویح ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  باب 18 

تساهنآ مکش  رد  هچنآ  شیم و  دص  مشپ  هک  یصخش  ةرابرد  ناترظن  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 87
؟ تسیچ درخیم ، مهرد  رادقم  نالف  ربارب  رد  هریغ  و 

دوب »! دهاوخ  مشپ  ربارب  رد  شاهیامرس  دوبن ، یلمح  اهنآ  مکش  رد  رگا  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ای رتش  ۀلماعم  نآ  درک و  یهن  رجم »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  هتـسویپ  دانـسا  اب  مالـس  نب  مساق  ( 2 - ) 88

. درک یهن  نیماضم »  » و حیقالم »  » زا و  تسا . رتشهدام  مکش  رد  هچنآ  ربارب  رد  تسا  يرگید  زیچ 
 111 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا هحوقلم »  » نآ درفم  تساهمکش و  رد  دوجوم  ياهنینج  حیقالم ،
لاس نآ  رد  رن  ناویح  زا  هک  ینادازون  رتشهدام و  مکـش  رد  ار  نینج  نانآ  تسا . رن  تاناویح  تشپ  رد  دوجوم  ياههفطن  ۀـلماعم  نیماضم ،

. دنتخورفیم دمآیم ، دوجوب  لاس  دنچ  ای 
. درک یهن  هلبحلا » لبح   » ۀلماعم زا  و 

، هلماعم نآ  تسا و  رتش  هچب  ِياـههچب  ۀـلماعم  نآ  دـنیوگیم : نارگید  دوب و  رتشهداـم  مکـش  رد  دوجوم  نینج  ۀـچب  ۀـلماعم  نآ  ياـنعم  و 
تسا ». يررغ 

. درک یهن  حیقالم  نیماضم و  ۀلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 89
دنچ ای  لاس  کی  رد  ار  رن  ناویح  يریگتفج  زا  لصاح  نادازون  بارعا ، تسا . رن  تاناویح  تشپ  رد  دوجوم  ياههفطن  ۀـلماعم  نیماضم ،

. دنتخورفیم رتشیب  هبترم و  ود  ای  کی  لاس ،
دنتخورفیم ». دلوت  زا  شیپ  ار  اهنآ  بارعا  تسا . ناشناردام  مکش  رد  دوجوم  ياهنینج  حیقالم ،

. درک یهن  هلبحلا » لبح   » ۀلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 90
ندـشرادهچب ار  نآ  دیـسررس  دـندیرخیم و  هیـسن  ار  یتشوگ  رتش  تیلهاج  رد  دـنیوگیم : یهورگ  تسا . فالتخا  هلماعم  نیا  يانعم  رد 
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. دنتفگیم هلبحلا » لبح   » هلماعم نیا  هب  دندادیم و  رارق  هدام  رتش 
. دنوش دلوتم  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدام  رتش  ياههچب  ۀلماعم  نآ  دنیوگیم : رگید  یخرب  و 

تسا ». لطاب  هلماعم  نیا  تروص  ود  ره 
رتش ندـیرخ  نآ  درک و  یهن  هلبحلا » لبح   » ۀـلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 5 - ) 91

تشادزاب ». راک  نیا  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپ  دوب . نآ  نینج  ندشرادهچب  هدام و  رتش  ندشرادهچب  ات  یتشوگ 
هدنیآ رد  يرتش  نینج  هد  ربارب  رد  ًادقن  ار  ربراب  رتش  کی  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 6 - ) 92

شورفن ».)  ) دشورفیمن
 93
 94
 95
 96
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میلست رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  باب 20 

، دتفایم دایص  روت  رد  هچنآ  ندیرخ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمـسم  ( 1 - ) 97
دشاب ». نم  هب  قلعتم  نم ، لاوما  زا  رادقم  نالف  ربارب  رد  دمآ  نوریب  هچنآ  ره  سپ  زادنیب . ار  تروت  دیوگب ، هک  تروص  نیا  هب  درک . یهن 

دوجو ین  یبالات  رد  هاگ  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اـب  رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( 2 - ) 98
دوشیم ». هتخورف  نآ  رد  دوجوم  ياهیهام  اب  دوشیم و  هتفرگ  یهام  يرادقم  دشاب ، هتشادن 

لاکشا دشاب ، ین  نآ  رد  هک  یتروص  رد  بالات  ندیرخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  ( 3 - ) 99
درادن ».

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  تسا ، بآ  طقف  تسین و  ین  نآ  رد  هک  ياهکرب  ندـیرخ  ةرابرد  ریـصبوبا  ( 4 - ) 100
مرخیم »! وت  زا  غلبم  نالف  ربارب  رد  تسا ، هکرب  رد  هچنآ  هارمه  ار  اهیهام  نیا  دیوگیم : دنکیم و  دیص  یهام  یتشم  »

اهریگبآ اهلخن و  تایلام  مدرم و  ۀیزج  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یمـشاه  لضف  نب  لیعامـسا  ( 5 - ) 101
]؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  . ] هن ای  دراد  دوجو  اهنآ  زا  يزیچ  دنادیمن  هک  یلاح  رد  دریذپیم ؛ یغلبم  ربارب  رد  ار  ناگدنرپ  و 

ریذپب ». نک و  يرادیرخ  ار  نآ  هدش ، هتفای  تسد  زیچ  کی  هب  اهنآ  نایم  زا  هک  دنادب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامسا  يرگید  دنس  اب  و 

 117 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یغلبم ربارب  رد  مکاح  زا  ار  هدـنرپ  یهام و  راکـش و  لیاسو  اهریگبآ و  ناتخرد و  لـخن و  تاـیلام  ناـنآ و  ۀـیزج  مدرم و  جارخ  یـصخش 

رادهدهع درخب و  ینامز  هچ  رد  درخب و  ار  نآ  ایآ  دشاب . هتـشادن  دوجو  يزیچ  اهنیا  زا  دـیاش  دـنادیمن  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ رادهدـهع 
؟ دوش نآ 

وش ». رادهدهع  رخب و  هدش ، هتفای  تسد  اهنآ  زا  یکی  هب  اهنت  هک  ینادب  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
میسقت يارب  و   ] دنرخیم دنفـسوگ  یهورگ  ای  مرخیم  دنفـسوگ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ باصق  لاهنم  ( 6 - ) 102
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. جنپ راهچ و  هس ، ود ، کی ، درامشیم : صخش  نآ  دننکیم و  هناخ  دراو  ار  نادنفسوگ  دتسیایم و  ياهناخ  ِرد  رانک  رد  یـصخش  اهنآ ]
! تسوا هب  قلعتم  اهنآ  دمآ ، نوریب  سک  ره  مان  دنروآیم . نوریب  ار  ناکیرش  زا  یکی  مان  هاگنآ 

دشاب ». هنالداع  میسقت  هک  تسا  هتسیاش  اهمهس  نییعت ]  ] يارب راک  نیا  یماگنه  تسین . زیاج )  ) هتسیاش راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ماما درخیم . میسقت  زا  شیپ  ار  ناباصق  مهس  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ماحـش  دیز  ( 7 - ) 103
ندمآ نوریب  ماگنه  دیرخ ، ار  يزیچ  رگا  سپ  دروآیم .) رد  رس  اجک  زا  مهس  نآ  دنادب  هک  یتقو  ات  درخن  ار  يزیچ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع 

دراد ». رایخ  نآ 
. دندرک تیاکش  رگیدکی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  رفن  ود  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 104

اهدبس زا  یخرب  دوبن و  صخـشم  هلماعم  ماگنه  ات  جنپ  نآ  هک  مدیرخ  ار  اهنآ  يات  جنپ  زجب  ار  اهدبـس  نیا  مامت  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی 
. تسا رگید  ياهدبس  زا  رتهب 

تسا ». هتفرگ  قلعت  یلوهجم  زیچ  هب  ءانثتسا  نوچ  تسا ؛ لطاب  هلماعم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
هک طرـش  نیا  هب  درخیم  دنفـسوگ  دص  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ بابح  نب  دـمحم  ( 9 - ) 105

تسین ». زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگزاب .)  ) دنک ضوع  ار  اهنآ  زا  يدادعت 
اب رگید  یفلس  ۀلماعم  کی  اب  هارمه  هک  ياهلماعم  زا  ترضح  نآ  : » هک هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 10 - ) 106

تمیق هب  وا  زا  اجنامه  رد  یـشورفب و  یتمیق  هب  هیـسن  یـسک  هب  ار  يزیچ  هک   ] هلماعم کی  رد  هلماـعم  ود  زا  هدرک و  یهن  دریگب  ماـجنا  مه 
نتخورف زا  نینچمه  تسا و  هدرک  یهن  زین  یهد ] ماجنا  دقع  کی  ّتین و  دصق و  کی  اب  اجکی و  ار  هلماعم  ود  نیا  يرخب و  دقن  يرتمک 

. تسا هدرک  یهن  یتسین  نآ  کلام  هک  يزیچ 
تسا ».] هدنشورف  تنامض  رد  هتفرگن و  لیوحت  ار  نآ  زونه  هکنیا  هب  [ ؛ درک یهن  تسین ، نآ  نماض  هک  يزیچ  نتخورف  زا  و 

يرگید دـقن و  یکی  خرن - ود  اب  سنج  کی  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 
درک ». یهن  هلماعم  کی  رد  هیسن -
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ةاصحلاعیب هسمالم و  هذبانم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  هتـسویپ  ياهدنـس  اب  مالـس  نب  مساق  ( 11 - ) 107

: دراد دوجو  رظن  ود  اهنیا  زا  کی  ره  ةرابرد  درک . یهن 
زادنیب نم  يوس  هب  ار  يرگید  يالاک  ای  سابل  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  هذبانم  ةرابرد 

. دوشیم مامت  غلبم  نالف  هب  هلماعم  مزادنایم و  وت  يوس  هب  نم  ای 
هلماعم قیقحت  هب  متخادـنا ، ار  هزیرگنـس  هک  یماگنه  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  زین  و 

. درک یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  راگزاس  هاصح  عیب  اب  انعم  نیا  دوشیم و  مزال 
مزـال غلبم  نـالف  ربارب  رد  هلماـعم  يدرک ، سمل  ار  تساـبل  اـی  مدرک  سمل  ار  مساـبل  یتـقو  ییوـگیم : هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هسمـالم 
عقاو نامه  رب  هلماعم  دنکیم و  سمل  ار  يزیچ  سابل  يور  زا  ندرک  هاگن  نودب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  دوشیم و 
اهنآ ۀمه  نوچ  درک ؛ يریگولج  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپس  دوب ، لوادتم  تیلهاج  نامز  رد  تالماعم  نیا  دوشیم و 

تسا ». هدنهد  بیرف 
هلاوح ۀگرب  شورف  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 12 - ) 108

دوش ». لوصو  هکنیا  ات  درمشیم  دنسپان  ار  گربالاک ) « ) 1»
دنـسپان مهرد  غلبم  نالف  هب  ار  گربـالاک  شورف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 13 - ) 109
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درمشیم ».
. درک یهن  هزیرگنس  نتخادنا  هذبانم و  هسمالم و  عیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 14 - ) 110

ةدهاشم نآ و  ندرکزاب  نودـب  هک  تسا  هدـش  هدـیچیپ  سابل  هچراپ و  ۀـلماعم  نآ  دـنیوگیم : یهورگ  تسا ؛ فالتخا  هسمالم  يانعم  رد 
. دوشیم هلماعم  سمل و  تسد  اب  شلخاد 

نآ ندرک  سمل  هک  طرـش  نیا  هب  مشورفیم  وت  هب  ار  سابل  نیا  دیوگیم : هدنـشورف  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : رگید  یخرب 
. یشاب هتشادن  ار  نآ  ندز  مه  رب  رایتخا  دشاب و  نآ  ةدهاشم  ياج  هب 

. دوشیم مزال  وت  نم و  نایم  ۀلماعم  مدرک ، سمل  ار  مسابل  یتقو  دیوگیم : هدنشورف  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : موس  هورگ 
. تسا عنام  يور  زا  الاک  ندرک  سمل  نآ  دنیوگیم : مراهچ  ۀتسد 

. تسا لطاب  اهتروص  نیا  زا  کی  ره  هب  هلماعم  تسا و  کیدزن  رگیدکی  هب  انعم  نیا  ۀمه 
دنکیم باترپ  ار  یسابل  يرگید  يوس  هب  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دنیوگیم : یهورگ  تسا ؛ فالتخا  زین  هذبانم  يانعم  رد 

. نآ لباقم  رد  نیا  دیوگیم : دنکیم و  باترپ  يو  يوس  هب  يرگید  سابل  نآ ، ندرک  ور  ریز و  هاگن و  نودب  مود  صخش  و 
نالف هب  ار  نیا  دـیوگیم : دـنیبیم و  يرگید  تسد  رد  ار  ياهدـشهدیچیپ  سابل  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دـنیوگیم : یخرب 

. درادن ار  نآ  ندز  مه  رب  رایتخا  یسک  دوشیم و  مامت  ام  نایم  هلماعم  يدرک  باترپ  نم  يوس  هب  یتقو  مدیرخ ، وت  زا  غلبم 
نتفگ و نخـس  نودب  هک  تیلهاج  نامز  رد  تسا  ياهلماعم  نآ  تسا و  ینعم  کی  هب  نتخادنا  هزیرگنـس  هذبانم و  دـنیوگیم : موس  هورگ 

تسا ». لطاب  اههلماعم  هنوگ  نیا  ۀمه  تفرگیم و  ماجنا  هلماعم  رادیرخ ، هدنشورف و  يوس  زا  هزیرگنس  باترپ  اب  اهنت 
______________________________

. دنتفرگیم لیوحت  ار  رظن  دروم  سنج  اهنآ  ۀئارا  اب  نانآ  دندادیم و  نانآ  هب  مدرم  قازرا  ةرابرد  ییاههتشون  نامکاح ، (. 1)
 121 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
: تشذگ

مهدزناش باب  زا  مود  تیاور  شورف و  دـیرخ و  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  داهج و  ياهباب  زا  مجنپ  تصـش و  باب  تاـیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم 

: دیآیم
ۀلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رجات  تابحتـسم  ياـهباب  زا  ملهچ  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 

درک ». یهن  هدنبیرف 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  فلس  ياهباب  زا  موس  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

هاک دیرخ  زاوج  باب 21 

هب ار  نآ  ّرک  ره  نآ ) ندـیبوک  زا  شیپ   ) ار ینمرخ  هاک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ جارد  نب  لـیمج  ( 1 - ) 111
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . دریگیم و  لیوحت  مدنگ ، ندرک  هنامیپ  زا  شیپ  ار  هاک  هاگنآ  درخیم . ینیعم  غلبم 

عیبم ندوب  قلط  طرش  باب 22 
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تاعاجرا
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  فوقو ، ياهباب  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
123 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمث ندوب  نیعم  طورش  باب 23 

هب مدرک و  وگتفگ  هلماعم  هب  زینک  هرابرد  يدرم  اب  : » مدرک ضرع  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعافر  ( 1 - ) 112
مهرد رازه  هدنـشورف  يارب  سپـس  مدرک  ضبق  ار  زینک  ساـسا  نیمه  رب  شورفب . نم  هب  منکیم  مکح  نم  هک  یتـمیق  هب  ار  زینک  متفگ : وا 
هکیلاح رد  درک  يراددوخ  نم  نمث  لوبق  زا  هدنـشورف  تسا . هیراج  نمث  هراـبرد  وت  رب  نم  مکح  مهرد  رازه  نیا  متفگ : وا  هب  مداتـسرف و 

رگا دـیناسرب  بسانم  تمیق  هب  ار  زینک  مدـقتعم  دومرف : ماما  مدرک . رارقرب  طابترا  متـسرفب  هدنـشورف  يارب  ار  نمث  هکنآ  زا  لبق  زینک  اب  نم 
زینک تمیق  رگا  ینک و  در  هدنـشورف  هب  ار  یقابلا  هک  تسا  مزـال  وت  رب  يداتـسرف  هدنـشورف  يارب  وت  هک  دوب  ینمث  نآ  زا  شیب  زینک  تمیق 

وا اب  طابترا  زا  دعب  زینک  رد  نم  رگا  دسرپیم : هعافر  تسا . هدنشورف  هب  قلعتم  دئاز  يداتسرف  هدنشورف  يارب  وت  هک  دوب  ینمث  نآ  زا  رتمک 
تمیق تواـفت  شرا )  ) یناوتیم وت  هکلب  ینک  در  هدنـشورف  هب  ار  زینک  یناوتیمن  وت  دوـمرف : ماـما  دراد ؟ یمکح  هچ  مدـش  یبـیع  هجوـتم 

يریگب ». ار  بویعم  حیحص و  تمیق  نیبام 
یلام سپس  درخیم  دشاب  وا  مکح  هب  نمث  نییعت  هکنیارب  انب  يرگید  زا  يزینک  يدرم  : » دش هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 2 - ) 113

ار رادقم  نیا  مدرک و  مکح  نم  دیوگیم : هدنشورف  هب  باطخ  يرتشم  دریذپیمن . ار  نآ  هدنـشورف  یلو  دنکیم  تخادرپ  هدنـشورف  هب  ار 
: دومرف ماما  تسا . نم  مکح  يأر و  نمث  زا 

زا رتمک  رگا  یلو  دوش  يرتشم  مکح  میلست  هک  تسا  هدنـشورف  رب  دشاب  رازاب  رد  زینک  تمیق  ربارب  درک  مکح  نادب  يرتشم  هک  یغلبم  رگا 
دزادرپب ». هدنشورف  هب  دنک و  لماک  ار  شدوخ  يأر  صقان  تمیق  هک  تسا  يرتشم  رب  تسا  رازاب  تمیق 

مرکا ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 114
دوب ». دهاوخن  حیحص  وا  ۀلماعم  دشورفب  صخشمان  تمیق  ای  نیعمان  تدم  ات  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تاعاجرا
: دیآیم

. درک هدافتسا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  هاجنپ  باب  تایاور  زا 
125 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عیب لوبق  باجیا و  تیفیک  باب 24 

نآ رد  هک  يرابنا  زا  ین  هتـسد  رازه  هد  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هیواعم  نب  دـیرب  ( 1 - ) 115
يرتـشم مـتخورف و  وـت  هـب  هتـسد  رازه  هد  اـهین  نـیا  زا  دـیوگیم : هدنـشورف  درخیم و  دراد ، دوـجو  رازین  کـی  زا  ین  هتــسد  رازه  یس 
لیوحت ار  اهنآ  ات  دراـمگیم  ار  یـصخش  دزادرپیم و  نآ  تمیق  زا  مهرد  رازه  هاـگنآ  مدـش . یـضار  مدـیرخ و  متفریذـپ و  دـیوگیم :
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. تسا هدنام  یقاب  هتسد  رازه  هد  هتخوس و  نآ  زا  هتسد  رازه  تسیب  هداتفا و  نآ  رد  شتآ  هک  دننکیم  هدهاشم  حبص  ماگنه  دریگب .
تسا ». هدنشورف  لام  زا  هتخوس  هک  ياهتسد  رازه  تسیب  تسا و  يرتشم  لام  هدنام  یقاب  هک  ياهتسد  رازه  هد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  گنگ  صخش  ندرک  هلماعم  یگنوگچ  رب  تئارق ، ياهباب  زا  مجنپ  تسیب و  باب  تایاور 

نغور ياهفرظ  رب  يراذگشزرا  باب 25 

نآ  شورف  ماگنه  نیفرط ، تیاضر  اب 
نوتیز نغور  يدرم  نم  موش ! تیادف  تفگیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تاّیزرمعم  هک  مدینـش  : » دیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 1 - ) 116
مدوخ فرـصم  يارب  مشورفیم ، هک  ار  نآ  زا  يرادـقم  نم  مشورفب و  ار  نآ  نم  ات  دـیآیم  نوتیز  نغور  نم  يارب  ماش  زا  متـسه . شورف 

. مرادیمرب
. مرادن تسود  وت  يارب  ار  راک  نیا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. منکیمن مک  مشورفیم  نارگید  هب  هک  یغلبم  زا  نم  تفگ : رمعم 
زا رتمک  وت  هب  ار  نآ  لـطر  ره  دـیوگب  وت  هب  رگا  هک  وگب  نم  هب  رادـنرب ! يزیچ  نآ  زا  شورفب و  تدوخ  ریغ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

! وشن کیدزن  نآ  هب  درک ؟ یهاوخ  راک  هچ  مشورفیمن ، رانید  کی 
یهاگ تسا و  رتدایز  یهاگ  رادقم  نیا  دوشیم و  هتـساک  رادـقم  نالف  نغور ، نوتیز و  نغور  فرظ  ره  يارب  موش ! تیادـف  تفگ : رمعم 

. رتمک
درادن ». لاکشا  دوش ، ماجنا  امش  تیاضراب  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 127 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد ار  نوتیز  نغور  ام  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تاـّیز  رمعم  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  : » دـیوگ ناـنح  ( 2 - ) 117

. دننکیم مک  يرادقم  نآ  فرظ  يارب  میرخیم و  ییاهکشم 
نآ هب  دیآیمن ، مک  تسا و  دایز  هراومه  رگا  درادن و  لاکـشا  دیآیم ، مک  یهاگ  دایز و  یهاگ  رادقم  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

وشن ». کیدزن 
نزو ساسا  رب  فرظ  اب  ار  ییالاک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 118

؟ تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  نک ! مک  رتشیب  ای  رتمک  ای  لطر  کی  نآ  فرظ  يارب  دیوگیم : درخیم و 
.« درادن لاکشا  فرط  ود  تیاضر  تروص  رد  دنادیمن ، ار  فرظ  نزو  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  باب 26 

نآ دناوتیم  ندیرخ  زا  شیپ  ایآ  درخیم ، ار  یندیـشچ  زیچ  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ صیع  نب  دمحم  ( 1 - ) 119
؟ دشچب ار 

دشچن ». زگره  درخب ، دهاوخیمن  هک  ار  يزیچ  دشچب و  ار  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

127 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
، هدهاشم نودـب  ار  ییالاک  ندـیرخ  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ نیعا  نب  یلعالادـبع  ( 2 - ) 120

درادن ». شوخ 
 129 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: درمـشیم دنـسپان  ار  هلماعم  هنوگود  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ نیعا  نب  یلعالادبع  ( 3 - ) 121
.« هدشن هدید  سنج  ندیرخ  ریگب و  یسررب  نودب  زادنیب و 

شیمواگ نغور  شورف  مکح  باب 27 

لاؤس شیمواگ  نغور  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ شورف - نغور  ناّمـس - لّضفم  نب  دیمحلادبع  ( 1 - ) 122
نکن »! شورف  دیرخ و  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .

مارح شیمواگ  تشوگ  هک  دندقتعم  نانآ  اریز  تسا ؛ قفاوم  هیفقاو  بهذم  اب  ثیدح  نیا  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
«« 1 . » تسا هجوت  لباق  ریغ  لطاب و  ام  دزن  نیا  دناهدومن و  قحلم  نآ  هب  زین  ار  نآ  نغور  ور  نیا  زا  تسا ،

______________________________

. دشن همجرت  دوب  ناگدرب  هب  طوبرم  هکنیا  لیلد  هب  باب 28  (. 1)
131 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیسن عیب  زاوج  باب 29 

یناتـسهوک قطانم  یخرب  هب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  متفگ : مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگ دـمحم  نب  دـمحا  ( 1 - ) 123
. دننک ترفاسم  لاس  نیا  رد  هک  دنرادن  ياهراچ  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منک . ترفاسم 

ود ات  متفگ : شورفب ! لاسکی  نامز  ات  اهنآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میربیم ! يرتشیب  دوس  میشورفب ، هیـسن  ام  رگا  موش ! تیادف  متفگ :
هن »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  روطچ ؟ لاس  هس  ات  متفگ : يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  روطچ ؟ لاس 

هدرک دوبان  ارم  هفوک  موش ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگیم ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  رـصنیبانبا  دـمحم  نب  دـمحا 
! تسا هدوشگ  مدرم  رب  ار  يزور  ِرد  هوک  نیا  تسا و  دادغب  رد  ام  يزور  میتسه و  راشف  رد  تشیعم  رظن  زا  ام  تسا و 

يزیرگ هار  دوخ  شاعم  زا  مدرم  تسا و  یبوشآرپ  تخس و  لاس  اریز  ورب ! يراد ، ار  اجنآ  هب  ترفاسم  دصق  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
! نکن اهر  ار  يزور  بلط  سپ  دنرادن ،

اهنآ هب  لاسکی  تدم  هب  ار  نامسانجا  ایآ  مینک . ربص  میناوتیم  ام  دنتـسه و  نارذگـشوخ  رگناوت و  یهورگ  اهنآ  موش ! تیادـف  متفگ :
؟ میشورفب

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 587 

http://www.ghaemiyeh.com


! شورفب نانآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ روطچ لاس  ود  ات  متفگ :

! شورفب نانآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ روطچ لاس  هس  متفگ :

تسین »! لاس  هس  زا  شیب  يزیچ  وت  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دـمآ نوریب  هناخ  زا  مهرد  جـنپ  اب  يزور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دـنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 2 - ) 124

رتش رب  راوس  يدرگنابایب  برع  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  داد و  يو  هب  ار  مهرد  جـنپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک و  دروخرب  يو  هب  يدـنمزاین 
! رخب نم  زا  ار  رتش  نیا  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  برع  درم  دومن . دروخرب 

! مرادن ار  نآ  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! رخب هیسن  تفگ : برع  درم 

مهرد هاجنپ  دص و  ار  رتش  درک و  دروخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  يرگید  صخـش  نآ  زا  سپ  دیرخ . مهرد  دص  هب  ار  رتش  مالـسلا  هیلع  یلع 
يو زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـمآ . هناخ  هب  مهرد  هاجنپ  اب  تخادرپ و  رتش  بحاـص  هب  ار  نآ  زا  مهرد  دـص  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیرخ . دـقن 

داد »! نم  هب  ات  هد  نآ  ياج  هب  دنوادخ  مداد و  یکی  نم  مدرک . هلماعم  ادخ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  لوپ  نآ  ةرابرد 
يرتش درک و  هلماعم  تنامض  اب  رتش  راهچ  اب  ار  رتش  کی  هذبر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 125

تخورف ». رادتدم  ۀیسن  رتش  تسیب  ربارب  رد  ار  ریفیصع  مان  هب 
بوکنمرخ ورِد و  ناـمز  اـت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوشیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 126

مولعم ». هام  ات  هکلب  دینکن  هلماعم 
 133 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 127
تسین »! هلماعم  شاهلماعم  دشورفب ، مولعمان  تمیق  هب  ای  صخشمان  تدم  ات  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : هلآ 

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب ، باب  ود  تایاور  رد 
! مرادن هارمه  ار  نآ  لوپ  نم  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  ملهچ  باب  زا  مود  تیاور  رد 

! مهدیم تلهم  وت  هب  يروآ  تسد  هب  یتقو  ات  نم  تفگ : برع  درم 
؟ برع درم  يا  یغلبم  هچ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

! مهرد دص  هب  تفگ : یبارعا 
نسح »! يا  ریگب ، ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

، دـننکن طرـش  مه  اب  هدنـشورف  رادـیرخ و  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رایخ  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهدراـهچ  تیاور  رد 
.« تسا دقن  نآ  تمیق 

ياهیسن ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  باب 30 
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زا ار  نامه  دـناوتیم  ایآ  دـشورفیم . هیـسن  ار  ییالاک  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ راسی  نب  راـشب  ( 1 - ) 128
؟ درخب هرابود  رادیرخ 

. درادن لاکشا  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مرخب ار  مدوخ  يالاک  ایآ  متفگ :

تسین »! وت  دنفسوگ  وت و  واگ  وت و  يالاک  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نم دنکیم . « 1  » هنیع تساوخرد  نم  زا  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رذنم  نب  نیـسح  ( 2 - ) 129

. مرخیم يو  زا  اج  نامه  رد  ار  نآ  هاگنآ  مشورفیم و  يو  هب  ار  نآ  سپس  مرخیم ، شیارب  دوس  اب  ار  ییالاک 
، يرخن یهاوخب  رگا  يرخب و  یهاوخب  رگا  زین  وت  تسا و  راتخم  دشورفن ، دهاوخب  دشورفب و  دهاوخب  وا  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. درادن لاکشا  يراتخم و 
______________________________

تروص هب  يو  هب  نآ  نتخورف  ًادقن و  یـسک  زاین  دروم  يالاک  ندـیرخ  ای  ًاددـجم  يو  زا  نآ  ندـیرخ  يرگید و  هب  ییالاک  نتخورف  (. 1)
م. هیسن -

 135 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما تسا . زیاج  تخورف ، وت  هب  ار  نآ  هام  راهچ )  ) زا سپ  رادیرخ  رگا  دنیوگیم  تسا و  لطاب  هلماعم  نیا  دنرادنپیم  دجسم  لها  متفگ :

درادن ». لاکشا  دوشیمن ] نآ  تیهام  رد  توافت  بجوم  و   ] تسا رترید  رتدوز و  اهنت  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع 
هد هب  هیـسن  ار  یـسابل  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 130

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  درخیم . مهرد  جنپ  ار  نآ  سپس  دشورفیم ، مهرد 
درادن ». لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  دنکن و  طرش  هاگ  ره 

. تسا هدروآ  زین  دوخ  باتک  رد  توافت  یکدنا  اب  ار  نیشیپ  ثیدح  رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 131
ود ره  رادیرخ  هدنشورف و  دشورفیم و  یتمیق  هب  ار  ییالاک  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ینابیـش  سنوی  ( 5 - ) 132

يدوز هب  هک  دنادیم  هدنـشورف  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ياهلماعم  نینچ  ماجنا  لاح  نیا  اب  درادن ؛ ار  تمیق  نآ  شزرا  الاک  نآ  هک  دـننادیم 
هنوگچ دومرف : رباـج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـنامه  سنوی ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیرخ . دـهاوخ  رادـیرخ  زا  ار  نآ 

؟ دنام ياج  رب  ناتيارب  يراوخ  تلذ و  دوش و  راکشآ  ریگارف و  متس  هک  یماگنه  دوب  یهاوخ 
؟ دیسر دهاوخ  ارف  نامز  نآ  تقو  هچ  تیادف ! مردام  ردپ و  مشابن ! هدنز  ینامز  نینچ  رد  شاک  يا  تفگ : رباج 

. دوش راکشآ  ریگارف و  يراوخابر  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: متفگ دنادرگیمزاب ؟ وت  هب  يرخن  نآ  زا  رگا  ایآ  تسابر و  نیا  و  سنوی ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

وشن »! کیدزن  نآ  هب  زگره  وشن ! کیدزن  نآ  هب  زگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  يرآ !
ار يزیچ  يرگید  اب  هک  یـصخش  ةراـبرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یهورگ  زا  نمحرلادـبع  نب  سنوی  ( 6 - ) 133

درادن ». یلاکشا  دشاب ، لالح  زیچ  نآ  لصا  هاگ  ره  : » دومرف « 1 ، » دنشورفیم
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مود  لهچ و  باب  تایاور  رد 
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رتشیب غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  باب 31 

نانمؤم ریما  نامز  رد  یـصخش  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 134
هیلع یلع  تفرگ . طرش  نآ  هب  ار  الاک  رادیرخ  يرگید و  تمیق  هب  هیسن  تمیق و  نالف  هب  دقن  تخورف ، طرش  ود  اب  ار  ییالاک  مالسلا  هیلع 

تمیق رگم  تسین  هدنـشورف  يارب  دیامرفیم : ینعی  دوشیم  عقاو  رتینالوط  تدم  رتمک و  تمیق  اب  هلماعم  نآ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا 
تسا ». هدرک  نیعم  هیسن  يارب  هک  یتدم  رتمک و 

______________________________

رب يرگید  اب  یـصخش  هک  دوشیم  نیا  ثیدـح  يانعم  ساسا  نیا  رب  تسا و  تعیب  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  عیابی »  » ثیدـح نتم  رد  (. 1)
 .... دنکیم تعیب  يراک  ماجنا 

 137 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دشورفب و ار  ییالاک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 2 - ) 135
هک تمیق ] ود  نآ  زا   ] یتمیق ره  هب  ار  نآ  دـهد ، رارق  هلماعم  کی  ار  نآ  تسا و  غلبم  نالف  تلهم  اب  غلبم و  نـالف  ًادـقن  نآ  ياـهب  دـیوگب :

. دشاب هیسن  تلهم و  اب  دنچ  ره  تسا ، هدنشورف  ةدهع  رب  تمیق  ود  نآ  لقادح  اهنت  هاگنآ  ریگب ، یتساوخ 
هلماعم ندش  یعطق  نداد و  تسد  زا  شیپ  دیاب  دنک ، هضرع  شورف  يارب  هیسن  يرگید  دقن و  یکی  اهب  ود  اب  ار  ییالاک  سک  ره  دومرف : و 

دیامن ». صخشم  ار  یکی 
زیاج یکی  رد  هلماعم  ود  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  یلائللا  ررد  باـتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 3 - ) 136

تسین ».
ناونع هب  ار  شنارای  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـمع  ( 4 - ) 137

زا دـناهتفرگن و  لیوحت  هچنآ  نتخورف  زا  ار  اهنآ  متـسرفیم ، هکم - لها  ینعی  ادـخ - لها  يوس  هب  ار  وت  نم  دومرف : درک و  مازعا  مکاـح 
رادزاب ». دنتسین ، نآ  نماض  هچنآ  زا  ندرب  دوس  زا  هلماعم و  کی  رد  اهب ] ود   ] طرش ود 

هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 138
. درک یهن  هلماعم  کی  رد  هیسن ] يرگید  دقن و  یکی  اهب  ود  رکذ   ] طرش ود  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

رد هیـسن  دقن و  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حلاص  نب  نامیلـس  ( 6 - ) 139
نآ نماض  هچنآ  رد  ندرب  دوس  زا  یتسین و  نآ  کلام  هچنآ  نتخورف  زا  هلماعم و  کی  رد  تدـم ] ود  اب  هیـسن   ] هلماعم ود  زا  هلماعم و  کـی 

درک ». یهن  یتسین ،
139 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دریگیم ار  سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  درخب و  ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یسک  مکح  باب 32 

هب نانآ  يارب  ار  يرتش  هک  دنتساوخ  یـصخش  زا  یهورگ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 140
نتفرگ زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیرخ . يرتش  نانآ  زا  یکی  یهارمه  هب  زین  وا  دنزادرپب . وا  هب  رتشیب  تلهم  اب  نانآ  درخب و  دقن  روط 

تشادزاب ». تسا ، هتخادرپ  هک  ییاهب  زا  شیب 
ار هلماعم  کی  رفن  هس  هکنیا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 141
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: دیوگیم يرگید  هب  یصخش  هک  تروص  نیا  هب  درک ؛ يریگولج  دنهد ، ماجنا 
یلع دـننک . دـقعنم  ار  هلماعم  کی  صخـش  هس  ره  هک  مزادرپیم  وت  هب  ار  نآ  لوپ  رتشیب  تلهم  اـب  نم  رخب و  موس  صخـش  زا  ار  ـالاک  نیا 

. دزادرپن وا  هب  تلهم  اب  هتخادرپ ، دقن  روط  هب  هک  ییاهب  زا  شیب  دومرف : مالسلا  هیلع 
هک رادـقم  ره  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دـنک - مامت  ار  هلماـعم  يرگید  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  دوش - ماـمت  مزـال و  شاهلماـعم  سک  ره  دومرف : و 

.« دشورفب دهاوخب ،

نآ نتساک  نْید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  باب 33 

نآ  شیازفا  اب  ْنید  تدم  ندرک  ینالوط  زاوج  مدع  و 
زا شیپ  درخیم و  یـصخشم  غلبم  هب  ار  يزینک  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 1 - ) 142

زینک نارادیرخ  هب  صخـش  نآ  دـنکیم و  تساوخرد  ار  دوخ  لوپ  زینک ، لوا  بحاص  هاگنآ  دـشورفیم . دوس  اب  ار  نآ  شیاهب  تخادرپ 
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ناتدوخ . لام  ماهدرب ، دوس  امش  زا  هچنآ  دیزادرپب و  صخش  نیا  هب  ارم  یهدب  دیوگیم :

 141 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا نیعم  دیسررس  ات  هک  دش  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 143
رب وت  يارب  ای  مشخبیم  وت  هب  ار  هیقب  زادرپب و  دقن  نم  هب  غلبم  نالف  دـیوگیم : دوریم و  راکهدـب  دزن  هاگنآ  تسا . راکبلط  یلام  يرگید 

دوخ رادتدم  بلط  زا  یـصخش  هک  درادن  لاکـشا  دیازفین و  شبلط  رب  رگا  درادن  لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میازفایم . نآ  تدـم 
.« دریگب لیوحت  دقن  ار  نآ  دهاکب و 

تسین عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  باب 34 

ار نآ  درادن ، مدنگ  هک  یـسک  زا  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 144
! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درخیم . تدم  نودب 

. دننادیم لطاب  ار  نآ  ام  دزن  تنس ] لها   ] نانآ متفگ :
؟ دنیوگیم هچ  دیرخشیپ  ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زیاج دوبن ، رضاح  هدنـشورف  دزن  سنج  نآ  دش و  تدم  نودب  رگا  یلو  تسا ، رادتدم  نآ  دنیوگیم : دننادیم ، لاکـشایب  ار  نآ  متفگ :
! تسین

نودب  ) مدنگ یـصخش  هک  درادن  لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  تسا . رتهب  دشاب ، تدـم  نودـب  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دشاب هتشادن  ار  نآ  هدنشورف  درخب و  تدم  اب  و  تدم )

لـصف ریغ  رد  نآ  دننام  هزبرخ و  روگنا و  لثم  دوشیمن ؛ تفای  هک  دـشاب  ییالاک  هکنآ  رگم  دـنکیمن  رکذ  تدـم  هلماعم  يارب  دومرف : و 
تسین ». هتسیاش  تدم  نودب  نآ  ندیرخ  سپ  شدوخ .

دنکیم و تساوخرد  ار  ییالاک  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 2 - ) 145
رگا هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مشورفیم . وا  هب  مرخیم و  ار  نآ  سپـس  منکیم ، وگتفگ  يو  اب  نآ  دوس  رـس  رب  نم 

؟ دنک اهر  تساوخن ، رگا  دریگب و  ار  نآ  دهاوخب 
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! يرآ متفگ :
! درادن یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 143 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! دننادیم لطاب  ار  نآ  تنس  لها  ياهقف  متفگ :

؟ لیلد هچ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! تسا هتخورف  هتشادن ، هک  ار  يزیچ  وا  متفگ :

؟ دنیوگیم هچ  تسا ، هتخورف  هتشادن  هچنآ  هدنشورف  هک  شورفشیپ - مَلَس - ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دننادیم حیحص  ار  نآ  يرآ ! متفگ :

ره نتخورف  دومرفیم : هتسویپ  مردپ  دنمانیم . شورف - شیپ  مَلَـس - ار  نآ  اهنآ  هک  تسا  زیاج  لیلد  نیا  هب  اهنت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  یبایب ، ار  نآ  یناوتیم  شورف  نامز  رد  هک  ییالاک 

دزن نآ  زا  يزیچ  هک  درخیم  يرگید  زا  صلاخ  سم  نم  دص  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ماحـش  دیز  ( 3 - ) 146
درادن ». لاکشا  دهد ، لیوحت  هتشاذگ  رارق  هک  ینامز  رد  ار  نآ  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسین . دوجوم  هدنشورف 

درخیم و غلبم  نالف  هب  يرگید  زا  صلاخ  سم  نم  دـص  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 147
. تسین دوجوم  هدنشورف  دزن  نآ  زا  يزیچ 

درادن ». لاکشا  دهد ، لیوحت  رادیرخ  هب  دناهتشاذگ  رارق  هک  ار  يرادقم  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
هیسن دقن و  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک هتفگ  نیا  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مکی  یـس و  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 

درک ». یهن  یتسین ، کلام  هچنآ  نتخورف  زا  هلماعم و  کی  رد  تدم ] ود  اب   ] هلماعم ود  ماجنا  زا  هلماعم و  کی  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مَلَس ، ياهباب  زا  موس  مکی و  باب  تایاور  رد  و 

[ تمیق ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ  همواسم /[  عیب  زاوج  باب 35 

يرگید هب  يرادـن  هک  ار  ییـالاک  درادـن  لاکـشا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 148
یمتح مزال و  دوخ  رب  ار  هلماعم  يرخب و  دهاوخیم  وا  هچنآ  سپس  ینزهناچ ، نآ  ۀلماعم  ةرابرد  وا  اب  تسخن  هک  تروص  نیا  هب  یـشورفب 

یشورفب »! يو  هب  ار  الاک  هاگنآ  ینادرگ و 
 145 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

روط هب  ار  يرگید  يالاک  ای  مدنگ  دیرخ  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نبا  ( 2 - ) 149
زا ار  نآ  سپـس  منک و  مامت  ار  نآ  تمیق  مشورفب و  وا  هب  تسا  زیاـج  اـیآ  تسین . دوجوم  نم  دزن  سنج  نآ  دـنکیم و  تساوخرد  هیـسن 

؟ مهد لیوحت  وا  هب  مرخب و  يرگید  ياج 
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یصخش هک  میراد  راک  رس و  هلماعم  هنوگنیا  اب  ام  متفگ : مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ دعـس  نب  دیمحلادبع  ( 3 - ) 150

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 592 

http://www.ghaemiyeh.com


مینزیم و هناچ  يو  اب  نآ  ۀلماعم  رـس  رب  نآ  دیرخ  زا  شیپ  ام  تسین و  دوجوم  ام  دزن  هک  دنکیم  تساوخرد  ار  ییالاک  دـیآیم و  ام  دزن 
لاکشا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میـشورفیم . وا  هب  دایز  مک و  نودب  تمیق  نامه  هب  میرخیم و  ار  الاک  سپـس  مینکیم  مامت  ار  نآ  تمیق 

درادن »!
غلبم نالف  رخب و  ار  سابل  نیا  دیوگیم : دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ حیجن  نب  دلاخ  ( 4 - ) 151

! مهدیم دوس  وت  هب 
؟ دریگیمن تساوخن ، رگا  دریگیم و  دهاوخب ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! يرآ متفگ :
دنکیم ». مارح  نتفگ  نخس  لالح و  نتفگ  نخس  انامه  درادن ! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار الاک  نالف  دیوگیم : دوریم و  ياهدنـشورف  دزن  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 152
. درخیم يو  يارب  ار  الاک  زین  وا  مرخب ! وت  زا  ار  نآ  ۀیسن  ای  دقن  هک  دشاب  رخب ؛ نم  يارب 

درخیم ». وا  زا  ار  نآ  تسا ، هدش  الاک  کلام  هدنشورف  هکنآ  زا  سپ  يو  انامه  درادن ؛ یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: متفگ مدرک و  لاؤس  هنیع »  » ۀلماعم ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 6 - ) 153

یغلبم هب  ار  وا  ات  منزیم  هناچ  وا  اب  دوس  رـس  رب  ربب . دوس  غلبم  نالف  رخب و  نم  يارب  ار  الاک  نـالف  دـیوگیم : دـیآیم و  نم  دزن  یـصخش 
هب مربیم و  وا  دزن  ار  سنج  سپس  مدیرخیمن . ار  نآ  دوبن ، يو  تساوخرد  رگا  هک  مرخیم  وا  يارب  ار  سنج  نآ  سپس  منکیم . یـضار 

. مشورفیم يو 
رد وا  دوب و  دـهاوخ  وت  لام  زا  دوش ، دوباـن  وا  هب  نتخورف  زا  شیپ  سنج  نآ  رگا  منیبیمن ! یلاکـشا  نیا  رد  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

یلکـشم نآ  رد  نم  نیاربانب  دنادرگیم ؛ زاب  ار  نآ  دهاوخن ، رگا  درخیم و  وت  زا  وا  دزن  نتفر  زا  سپ  دهاوخب ، رگا  دراد . رایتخا  وت  دروم 
منیبیمن »!

 147 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنکیم نم  زا  ریرح  ۀچراپ  تساوخرد  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 7 - ) 154

ار ریرح  سپـس  میـسریم . قفاوت  هب  اـت  مینکیم  وگتفگ  مه  اـب  نآ  دوس  دیـسررس و  ةراـبرد  سپ  تسین . دوجوم  نم  دزن  نآ  زا  يزیچ  هک 
. مناوخیمارف ار  وا  مرخیم و 

رگا ای  دورب  نآ  يوس  هب  دنک و  اهر  ار  وت  دناوتیم  ایآ  دـبایب ، يراد  وت  هچنآ  زا  رتهب  ییالاک  رگا  هک  وگب  نم  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ ینک كرت  ار  لوا  صخش  يورب و  وا  يوس  هب  یناوتیم  یتفای ، يرتهب  رادیرخ  وت 

! يرآ متفگ :
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  دـنکیم و  صخـشم  ار  یبـسا  ساـبل و  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ جاـجح  نب  ییحی  ( 8 - ) 155
. مهدیم دوس  وت  هب  غلبم  نالف  رخب و  نم  يارب  ار  نیا  دیوگیم :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار الاک  نالف  دیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک تسا  هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 156

. درخیم يو  يارب  زین  وا  مرخب . وت  زا  هیسن  نم  ات  رخب  نم  يارب 
! درخیم يو  زا  ار  نآ  تسا ، هدش  نآ  کلام  هدنشورف  هکنآ  زا  سپ  انامه  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ایآ دنک ، تساوخرد  هیسن  روط  هب  ار  يرگید  يالاک  ای  مدنگ  دیرخ  وا  زا  دیایب و  يرگید  دزن  یصخش  رگا  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
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؟ درخب يرگید  ياج  زا  سپس  دنک و  مامت  وا  اب  ار  تمیق  تسا  زیاج 
درادن »! یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يارب ییالاک  دهاوخیم  يرگید  زا  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیاهک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 10 - ) 157
دریگیم ». ماجنا  هدنشورف  ندیرخ  زا  سپ  نانآ  ۀلماعم  هک  ارچ  درادن  لاکشا  راک  نیا  : » دومرف درخیم ، يو  زا  هاگنآ  درخب و  وا 

هب دنک . هلماعم  هنیع »  » تروص هب  يرگید  اب  دهاوخیم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 11 - ) 158
ار دوخ  ياـهزاین  دریگیم و  مهرد  وا  زا  سپ ، منک . دـیرخ  اـت  هدـب  لوپ  نم  هب  مرتهاـگآ  مدوخ  ياهيدـنمزاین  هب  وت  زا  نم  دـیوگیم : وا 

. دهدیم وا  هب  دروآیم و  لوپ  بحاص  دزن  ار  اهنآ  سپس  درخیم .
دشورفیم و دهاوخب ، هدنـشورف  رگا  درخیمن و  دـهاوخن ، رگا  درخیم و  دـهاوخب ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ دشورفیمن دهاوخن ، رگا 
! يرآ متفگ :

درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 149 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تروص هب  ار  یسابل  دیرخ  تساوخرد  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 12 - ) 159
ار یـسابل  دریگیم و  ار  اهمهرد  يو  رخب . ار  نآ  ریگب و  ار  اهمهرد  نیا  تسین . دوجوم  نم  دزن  نآ  دـیوگیم : هدنـشورف  دـنکیم . هنیع » »

. درخب يو  زا  ار  نآ  ات  دروآیم  لوپ  بحاص  دزن  ار  نآ  سپس  درخیم . دهاوخیم ، هک 
؟ دوب دهاوخ  لوپ  بحاص  لام  زا  دورب ، نایم  زا  سابل  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! يرآ متفگ :
درادن ». لاکشا  درخن ؛ دهاوخن ، رگا  درخب و  دهاوخب ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: متفگ مدرک و  لاؤس  هنیع »  » ةرابرد مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ قلاخلادبع  نب  لیعامسا  ( 13 - ) 160
. دننکیم لمع  هنوگچ  هک  مهدیم  حیضوت  امش  يارب  نم  دنهدیم . هنیع »  » ام نارجات  رتشیب 

! وگب دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ام اب  سپ  تسین . دوجوم  ام  دزن  يو  یتساوخرد  يالاک  هک  یلاح  رد  دـیآیم ، ام  دزن  تسا ، ییالاک  لابند  هب  هک  نزهناچ  یـصخش  متفگ :

هناـچ رگیدـکی  اـب  تروص  نیمه  هب  هدزاود . هد - میوگیم : نم  مهدیم و  دوس  وـت  هب  هدزاـی  هد - دـیوگیم  دـنزیم و  هناـچ  نآ  ةراـبرد 
نیرتمک ریرح  نوچ  ریرح ؛ دـیوگیم : مرخب ؟ تیارب  یهاوخیم  ییالاک  هچ  میوگیم : يو  هب  هاگنآ  میـسرب . قفاوت  هب  مه  اـب  اـت  مینزیم 

. دراد ار  نایز 
. موریم الاک  دیرخ  لابند  هب  دریذپ  ماجنا  ياهلماعم  هکنآ  نودب  وگتفگ  نیمه  اب  سپ 

؟ دریگن وت  زا  دهاوخن ، وا  رگا  یهدن و  وا  هب  یتساوخن ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مروآیم دوخ  ۀناخ  هب  ار  وا  هاگنآ  منکـشیم ، ار  نآ  تمیق  مناوت  ةزادنا  هب  مرخیم و  ار  ریرح  نآ  يو  يارب  موریم و  سپ  يرآ ! متفگ :

یناـمز مـنکیم و  هلماـعم  يو  اـب  غـلبم  ناـمه  اـب  یهاـگ  مـیازفایم و  یکدـنا  نیـشیپ  یقفاوـت  غـلبم  رب  یهاـگ  مـنکیم . هلماـعم  يو  اـب  و 
. دریگیمن رس  ياهلماعم  مینکیم و  يریگتخس 

نم دزن  زین  وا  دـشورفیم . وا  هب  ور  نیا  زا  درخیمن ، رتنارگ  هتخورف ، نم  هب  هک  یـسک  زا  يو و  زا  ار  نآ  سکچـیه  دـیرخ ، نم  زا  یتـقو 
. دنکیم هلاوح  نم  هب  ار  رادیرخ  دیآیم و  زین  یهاگ  دهدیم و  رادیرخ  هب  دریگیم و  ار  اهمهرد  دیآیم و 

! هدن یسک  هب  ریرح  بحاص  هب  زج  ار  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. دریذپیم نم  زا  وا  منکیم و  تساوخرد  ریرح  بحاص  زا  سپ ، دریگیمن . رس  ياهلماعم  وا  نم و  نایم  یهاگ  و  متفگ :
؟ یهدیمن سپ  یهاوخن ، وت  رگا  دریذپیمن و  دهاوخن ، رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتفر  نم  لام  زا  دوش ، دوبان  نآ  رگا  يرآ ! متفگ :
درادن »! یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 151 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ات ياهیـسن  ۀلماعم  نم  زا  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 14 - ) 161

. تسین دوجوم  نم  دزن  دهاوخیم  يو  هک  ییالاک  یلو  دنکیم  تساوخرد  ار  لاس  کی 
؟ مشورفب وا  هب  مرخب و  ار  سنج  نآ  ات  مهدب  هدعو  يو  هب  تسا  زیاج  ایآ 

يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ای رتمک  ای  مهرد - رازه  هد  دـیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ يدزا  میکح  نب  دـیدح  ( 15 - ) 162

ضرق شاهلماعم  ياهفرط  شاهیاسمه و  زا  ور  نیا  زا  مرادن ؛ ار  نآ  زا  مهرد  رازه  زا  شیب  نم  دنکیم و  تساوخرد  ار  ییالاک  رتشیب -
. مهدیم لیوحت  شنابحاص  هب  درخب و  میارب  میوگیم  یسک  هب  ای  « 1  » مرخیم وا  زا  هاگنآ  مشورفیم . وا  هب  منکیم و 

درادن ». لاکشا  دومرف : ماما 
رازه هد  ياهدنـشورف  زا  یـصخش  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » هک تسا  هدـمآ  دـمحم  نب  دـمحا  رداون  باتک  رد  ( 16 - ) 163

درخیم شاهلماعم  ياهفرط  اههیاسمه و  زا  ور  نیا  زا  درادـن  ار  الاک  نآ  زا  مهرد  رازه  زا  شیب  وا  یلو  دـنکیم  تساوخرد  الاک  مهرد 
. دهدیم لیوحت  شنابحاص  هب  درخیم و  وا  نارادیرخ  زا  ای  يو  زا  سپس  دشورفیم ، صخش  نآ  هب  دریگیم و  هیراع  ای 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  مراهچ  یس و  مایس و  باب  تایاور  رد 

ود زا  هتفرگن و  لیوحت  سنج  نتخورف  زا  ار  نانآ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  مکی  یـس و  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
.« دراد زاب  تسین ، شاهدهع  هب  نآ  تنامض  هک  ییالاک  زا  ندرب  دوس  زا  هلماعم و  کی  رد  خرن ] ود   ] طرش

«2  » هحبارم عیب  زاوج  باب 36 

هب هک  دهاوخیم  هدنـشورف  زا  یـسابل  دیرخ ، ماگنه  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دیعـس  نب  یلع  ( 1 - ) 164
؟ دنک نییعت  دوس  مهرد  فصن  ای  مشش  ود  دیوگب و  تسار  رگا  ینیبیم  یلاکشا  هحبارم  عیب  رد  ایآ  دنک . هلماعم  وا  اب  هحبارم  تروص 

! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

رهاظ تسا و  ثیدح  رهاظ  فالخ  حیـضوت  نیا  یلو  مرخیم ». سنج  نآ  زا  ای  لوپ  نآ  اب  ینعی  : » دـیامرفیم یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
. دنکیم دییأت  ار  نآ  رداون  ثیدح  تسا و  هنیع  عاونا  زا  یکی  هک  درخیم  ًاددجم  رادیرخ  زا  هک  تسا  نیا  نآ 

تفاـیرد وا  زا  دوس  يدـصرد  يرتـشم  قفاوت  اـب  دـیوگیم و  ار  سنج  دـیرخ  تمیق  هدنـشورف  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هحبارم  عـیب  (. 2)
. دنکیم
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 153 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هحبارم تروص  هب  ات  دـنهاوخیم  يو  زا  لیلد  نیمه  هب  درخیم ، اـجکی  هدـمع و  تروص  هب  ار  فلتخم  ياـهالاک  یـصخش  دـش : لاؤس  و 

يراذـگتمیق فلتخم  ياهالاک  يور  رب  هنوگچ  دـنیوگیم : يو  هب  نارادـیرخ  هاگنآ  تسا .] رتنازرا  هدـمع  دـیرخ  نوچ   ] دـنک هلماعم 
 ... غلبم و نالف  ار  نآ  منکیم و  يراذگتمیق  غلبم  نالف  ار  نیا  دیوگیم : وا  و  ینکیم ؟

! درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! دنیازفایم وا  تمیق  رب  نانآ  متفگ :

دنیازفیب »! وا  غلبم  رب  هک  یتروص  رد  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تروص هب  ار  ییـالاک  فصن  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 165

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشورفیم ، هحبارم 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ییالاک هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دنکیم  تیاور  نایعیش  زا  یـضعب  زا  ریکب  نب  هللادبع  ( 3 - ) 166
تسا ». زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . دیرخ  تمیق  زا  شیب  ار 

تاعاجرا
یکاروخ داوم  هک  يورب  یـصخش  دزن  هک  یتروص  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهدزیـس  باب  زا  موس  تیاور  رد   531 تشذگ :

درادن ». لاکشا  يرخب ، هحبارم  تروص  هب  يو  زا  هدرک و  نزو  هنامیپ و  ار 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مهن  یس و  باب  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد  و 
ار نآ  دناوتیم  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ایآ  دـنکیم : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مکی  لهچ و  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد  و 

؟ دنک تفایرد  ار  نآ  دوس  دشورفب و  هحبارم  تروص  هب 
دشابن ». یندرکنزو  ياهنامیپ و  هک  یتقو  ات  درادن  لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا بسانم  ثحب  نیا  اب  هک  رگنب ، زین  ار  مکی  هاجنپ و  مهن و  لهچ و  باب  و 
155 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهحبارم عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  باب 38 

دیآیم و نم  دزن  یـصخش  هاگنآ  میرخیم . رادتدم  هیـسن و  ار  سانجا  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ رّـسیم  ( 1 - ) 167
؟ تسا هدش  مامت  ردقچ  وت  يارب  الاک  نیا  دسرپیم :

. مشورفیم وا  هب  دوس  يرادقم  اب  ار  نآ  سپس  غلبم . نالف  هب  میوگیم : نم  و 
، يراد تلهم  نآ  لوپ  تخادرپ  يارب  وت  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  یـشورفب ، وا  هب  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دراد تلهم  زین  رادیرخ 
! میدش دوبان  نوعجار ! هیلا  انا  انا هللا و  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  ندینش  اب 

؟ لیلد هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
هتـساک زین  دـیرخ  تمیق  زا  نآ  تمیق  رگا  یتح  دـنرخیم  نم  زا  مشورفب ، هحبارم  تروص  هب  ار  یـسابل  هچراپ و  ره  نیمز  يور  رب  متفگ :
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. دشاب هدش 
؟ دشاب نآ  رد  تشیاشگ  هک  منک  زاب  وت  يور  رب  ار  يرد  یهاوخیمن  ایآ  دومرف : تسناد ، ارم  لکشم  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

! يرآ متفگ :
دوس ». رادقم  نالف  اب  وگن  مشورفیم و  وت  هب  هدوزفا  رادقم  نالف  اب  نم  تسا و  هدش  مامت  نم  رب  غلبم  نالف  وگب : دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، تسا هدـیرخ  رادتدـم  ار  ییالاک  هک  یـصخش  ةرابرد  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماـشه  ( 2 - ) 168
وا هب  دـشورفب و  هحبارم  تروص  هب  رگا  تسا و  هدـیرخ  ار  نآ  هک  یتدـم  نامه  اـت  رگم  دـشورفب  هحبارم  تروص  هب  دـناوتیمن  وا  دومرف :

تسه ». تلهم  هزادنا  نامه  هب  رادیرخ  يارب  دیوگن ،
، درخب رادتدـم  ار  ییـالاک  سک  ره  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 169
رد رگم  تسا ؛ لطاب  هلماعم  تشاد ، هگن  هدیـشوپ  ار  نآ  رگا  دنک و  نایب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـشورفب ؛ هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دـناوتیمن 

دشاب ». تلهم  يو  يارب  هدنشورف  ةزادنا  هب  ای  دوش  یضار  رادیرخ  هک  یتروص 
لاسکی تدم  هب  هیـسن  ار  ییالاک  یـصخش  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  مدینـش  : » دیوگ یـشباو  دمحموبا  ( 4 - ) 170

؟ دنک تفایرد  دقن  تروص  هب  ار  نآ  دوس  تمیق و  دناوتیم  ایآ  تخورف . يرگید  هب  هحبارم  تروص  هب  سپس  دیرخ و 
دقن دـناوتیم  ار  نآ  هزادـنا  هب  هدرک  تخادرپ  يزیچ  ًادـقن  رگا  دراد . قح  هدـیرخ ، هک  یتروص  نامه  هب  اهنت  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دنک ربص  دیاب  دیرخ  دیسررس  نامه  ات  هتخادرپن ، يزیچ  ًادقن  رگا  دریگب و 
؟ دشابن رادروخرب  یلام  ۀناوتشپ  زا  شدوخ  دننام  يو  رادیرخ  رگا  متفگ :

دریگب ». هقیثو  شدیرخ  دیسررس  ات  شیوخ  قح  يارب  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
157 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

همواسم عیب  بابحتسا  باب 39 

مردـپ يارب  رـصم  زا  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ود  ره  یبلح  دـمحم  یبلح و  یلع  نب  هللادـیبع  ( 1 - ) 171
. میرخیم هدزاود  هد - هب  ار  نآ  ام  دنتفگ : نانآ  دـناوخ . ارف  الاک  نآ  دـیرخ  يارب  ار  نارجات  تخاس و  یکاروخ  داوم  نآ  اب  دـمآ . ییالاک 

؟ تسا رادقم  هچ  نآ  و  دیسرپ : مردپ 
. رازه ود  رازه ، هد  ره  رد  دنتفگ : نانآ 

. مشورفیم رازه  هدزاود  هب  ار  الاک  نیا  نم  تفگ : نانآ  هب  مردپ 
تخورف ». نانآ  هب  شورف  تمیق  هرابرد  وگتفگ  اب  سپ 

اب یکاروخ  داوم  يو  دمآ . مردپ  يارب  رـصم  زا  ییالاک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 
! میریگیم وت  زا  هدزاود  هد - هب  ار  نآ  دنتفگ : نانآ  دناوخارف . ار  ناناگرزاب  تخاس و  نآ 

دوب ». رازه  هد  نآ  دیرخ  تمیق  و  مشورفیم ! امش  هب  رازه  هدزاود  هب  ار  الاک  نیا  نم  دومرف : نانآ  هب  مردپ 
دنـسپان ار  هدزاود  هد - هدزاـی و  هد - عـیب  نم  : » دوـمرف ناـشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینئادـم  حاّرج  ( 2 - ) 172

منکیم ». عیب  وت  اب  هنوگنیا  مرامشیم و 
دننامه تالماعم  هدزاود و  هب  هد  هدزای و  هب  هد  نتخورف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  دـمحم  زا  ناـبا  ( 3 - ) 173

دـمآ و نم  يارب  ییالاک  رـصم  زا  دومرف : هاگنآ  مشورفیم . دـیرخ  تمیق  نایب  نودـب  غلبم  نالف  هب  هکلب  تسا . دـنیاشوخان  نم  يارب  نآ ،
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متخورف ». يرتشم  هب  ار  نآ  شورف  تمیق  هرابرد  وگتفگ  اب  ور  نیا  زا  دوب ؛ نیگنس  نم  رب  مشورفب و  تروص  نیا  هب  ار  نآ  متشادن  تسود 
 159 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هچ هنیع »  » ةرابرد تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نانح  نب  رفعج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  : » دـیوگ ریدـس  نب  ناـنح  ( 4 - ) 174
؟ مشورفیم وت  هب  هدزای  هد - هدزاود و  هد - هب  دیوگیم : يو  هب  دنکیم و  هلماعم  يرگید  اب  هک  یصخش  ةرابرد  ییوگیم ؟

يو اب  غلبم  نآ  رب  مهدیم و  دوس  وت  هب  غلبم  نالف  نآ ] تمیق   ] اهمهرد ۀمه  رد  دیوگب : دیاب  هکلب  تسا  لطاب  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. درادن یلاکشا  نیا  دنک . هلماعم 

! تسین دوجوم  نم  دزن  سنج  هک  یلاح  رد  منزیم  هناچ  هلماعم  رس  رب  وا  اب  تفگ : رفعج 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هدزاود هد - هب  ار  نآ  : » دیوگیم سپ  دشورفب . ار  ییالاک  دهاوخیم  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ءالع  ( 5 - ) 175
. مشورفیم هدزای  هد - ای 

تروص هب  ار  نآ  تفرگ ، هلماعم  هب  میمـصت  یتقو  سپ  تسا . هلماعم  زا  شیپ  ینزهناچ  نیا  انامه  درادن ، لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دهدیم ». رارق  هلمج  کی 

لقن لمح و  ۀیارک  الاک و  يوشتسش  دزم  دومرف  هزاجا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 176
.« دوش هلماعم  هحبارم  تروص  هب  هدوزفا و  نآ  ياهب  هب  الاک  ياههنیزه  رگید  و 

نآ نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  باب 40 

. مشورفیم مهرد  غلبم  نالف  هب  ار  لخن  دادـعت  نـالف  ياـمرخ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 177
. دشورفیم دوس  اب  ار  اهنآ  يامرخ  لیوحت  نم و  هب  نآ  لوپ  تخادرپشیپ  رادیرخ ،

؟ تسا هتفرگن  هدهع  هب  وت  يارب  ار  نآ  ياهب  رگم  درادن . لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

تسوا »! يارب  دوس  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ۀناخ يوس  هب  ماو  نتفرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ  دیوگیم ...« : دنلب  ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  یعبر  نب  دـلاخ  ( 2 - ) 178

مالـسلا هیلع  یلع  ندید  اب  تشاد ، هارمه  يرتشهدام  هک  برع  درم  درک . دروخرب  يدرگنابایب  برع  اب  هار  نایم  رد  درک . تکرح  یـصخش 
! رخب نم  زا  ار  رتش  نیا  مالسلا ! هیلع  یلع  يا  تفگ : يو  هب 

! مرادن لوپ  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
! مهدیم تلهم  وت  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  ات  نم  تفگ : برع  درم 

؟ یشورفیم یتمیق  هچ  هب  ار  نآ  برع ! درم  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! مهرد دصکی  هب  تفگ : برع  درم 

 161 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! ریگب لیوحت  ار  نآ  نسح ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

اب توافتم  سابل  هفایق و  نامه  اب  يرگید  درگنابایب  برع  هاـگنآ  داـتفا . هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  ار  رتش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
؟ یشورفیم ار  رتش  نیا  ایآ  یلع ! يا  تفگ : يو  هب  درک و  دروخرب  مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ ینکیم راک  هچ  نآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
. دیگنج مهاوخ  رتش  نیا  اب  دهدیم ، خر  تیومع  رسپ  يارب  هک  يدربن  نیتسخن  رد  تفگ : برع  درم 

! وت لام  ناگیار  هب  رتش  نیا  يریذپب ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
؟ ياهدیرخ یغلبم  هچ  هب  ار  نآ  مرخیم . لوپ  ربارب  رد  ار  نآ  مراد و  ار  نآ  لوپ  نم  تفگ : برع  درم 

. مهرد دص  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
. وت لام  مهرد  داتفه  دص و  تفگ : برع  درم 

ةدنشورف لام  لوپ  نیا  زا  مهرد  دص  هدب . لیوحت  ار  رتش  ریگب و  ار  مهرد  داتفه  دص و  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
. میرخب يزیچ  نآ  اب  ات  ام  لام  مهرد  داتفه  رتش و 

داد »....  لیوحت  ار  رتش  تفرگ و  ار  مهرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مجنپ ، یس و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
درادن ». لاکشا  اهنآ  ياهب  تخادرپ  زا  شیپ  اهالاک  رگید  شورف  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  يدعب  باب  زا  مهدزون  تیاور  رد 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  اههویم ، ۀلماعم  ياهباب  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

نآ ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  باب 41 

مدنگ ّرک  کی  تسا . راکهدب  مدنگ  ّرک  کی  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 179
درادن ». یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ریگب . لیوحت  ار  دوخ  مدنگ  ایب  دیوگیم : راکبلط  هب  درخیم و  يرگید  درف  زا 

ار نآ  لیوحت ، زا  شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ جارد  نب  لـیمج  ( 2 - ) 180
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم .

هناـمیپ نتفرگ و  لـیوحت  يارب  هدـیرخ ، ار ] مدـنگ  نیا   ] وا زا  هک  ار  یـسک  هتخورف ] نآ  ضبق  زا  شیپ  ار  مدـنگ  هـک   ] درم نآ  و  مـتفگ : و 
. دنکیم لیکو  مدنگ  نآ  ندرک 

تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 163 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دـشورفیم هیـسن  ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 181
هب يدیرخ  نم  زا  هک  ار  یـسنج  دیوگیم : دوریم و  رادیرخ  دزن  هدنـشورف  تسا . رادیرخ  دزن  الاک  نآ  زونه  دسریم و  ارف  نآ  دیـسررس 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  نک . مک  تایهدب  زا  ار  دوخ  تمیق  شورفب و  مدوخ  هب  رتمک  یغلبم 
درادن »! لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک یلوپ  اب  : ] دیوگیم يو  هب  تسا  راکبلط  مهرد  هد  يرگید  زا  هک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ زین  و  ( 4 - ) 182
. نم ةدهع  رب  يدرک  نایز  هچنآ  ریگب . لیوحت  ار  شلوپ  شورفب و  دقن ]  ] ار نآ  هاگنآ  رخب . نم  يارب  هیسن ]  ] یـسابل متـسه ] راکبلط  وت  زا 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ 
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درادن »! لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. منکیم دیرخشیپ  یـصخشم  تقو  ات  ار  مدنگ  يرادقم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ یخرک  جاجح  نب  دـلاخ  ( 5 - ) 183

. دننکیم تساوخرد  ار  نآ  دیرخ  نم ، زا  ناناگرزاب  لیوحت ، زا  شیپ  دیرخ و  زا  سپ 
لیوحت نتفرگ ، لیوحت  زا  شیپ  ار  نآ  یناوتیمن  وت  یشورفب و  ياهدیرخ  هک  ینامز  ات  ار  نآ  هک  درادن  یلاکشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

! یهد
؟ مهد لیوحت  ندرک  هنامیپ  نامه  ساسا  رب  مناوتیم  ایآ  نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  موش ! تیادف  متفگ :

. دنوش یضار  نارادیرخ  هک  یتروص  رد  درادن ؛ یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سک ره  تسا و  ظوفحم  يرتشم  ۀیامرـس  دـش ، دوبان  یعیبط  ثداوح  ۀلیـسو  هب  يدـیرخ و  یناکم  ای  هاگنمرخ  زا  هک  یماعط  ره  دومرف : و 

. دهد لیوحت  ار  نآ  دیاب  هدنشورف  دشاب ، یصاخ  ۀیرق  لحم و  زا  هک  دنکن  نیعم  درخب و  شیاهیگژیو  نایب  اب  ار  یماعط 
. مشورفیم يرگید  هب  نآ  لیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  یماعط  یصخش  زا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
. دشاب نم  لیوحت  ماگنه  نآ ، ندرک  هنامیپ  دهاش  ات  نک  هناور  ار  دوخ  لیکو  میوگیم : رادیرخ  هب  هاگنآ 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا شیپ  ار  هویم  رادـیرخ  هک  درادـن  لاکـشا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 184

تسین ». لیوحت  زا  شیپ  شورف  زا  یهن  دراوم  زا  دوشیم و  هنامیپ  هک  تسین  مدنگ  لثم  نآ  دشورفب و  نآ  نتفرگ  لیوحت 
هلماعم ندرکنزو  هناـمیپ و  نودـب  هک  درخیم  ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ هزمحوبا  ( 7 - ) 185

؟ دشورفب ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ  ایآ  دوشیم .
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 165 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دناهدرکن میسقت  ار  نآ  دنرخیم و  ار  یسابل  كرتشم  روط  هب  یهورگ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 8 - ) 186

؟ دشورفب نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ار  دوخ  مهس  دناوتیم  نانآ  زا  یکی  ایآ 
تسا ». ياهنامیپ  یکاروخ  داوم  اریز  تسین  یکاروخ  داوم  لثم  نآ  دومرف : درادن و  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هناـمیپ زا  شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  هک  یـصخش  ةراـبرد  ناـشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 9 - ) 187
تسین ». هتسیاش  يو  يارب  راک  نیا  : » دومرف دشورفیم ، ار  نآ  شندومن 

شورفن ار  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  نایاپ  رد  دناهدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  حلاصوبا  هللادبع و  یبا  نب  نمحرلادبع 
ینک ». هنامیپ  ات 

نزو ای  هنامیپ  اـب  ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 10 - ) 188
؟ تسا هتسیاش  هحبارم  تروص  هب  نآ  شورف  ایآ  درخیم .

نآ شورف  دناهدرک ، صخشم  ار  نآ  نزو  هنامیپ و  رگا  درادن و  لاکشا  دنشاب ، یضار  رادیرخ  هدنشورف و  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسین ». هتسیاش  ندرک  نزو  هنامیپ و  زا  شیپ 

؟ تسا هتسیاش  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  نآ  شورف  ایآ  درخیم ، مدنگ  یصخش  : » دیسرپ شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زین  و  ( 11 - ) 189
تمیق اب  دـیرخ و  تروص  نامه  هب  رگا  یلو  تسین  هتـسیاش  لیوحت  زا  شیپ  شورف  دربب ، دوس  هلماعم  رد  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

! درادن لاکشا  دشورفب ، نآ 
؟ تسا زیاج  لیوحت  زا  شیپ  دیرخ  تمیق  هب  یکاروخ  داوم  شورف  ایآ  هک : درک  لاؤس  نینچمه  و 
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تسین ». هتسیاش  لیوحت  زا  شیپ  نآ  شورف  دنک ، تفایرد  دوس  رگا  درادن و  لاکشا  دنکن ، تفایرد  يدوس  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ایآ درخیم . یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 190

؟ دشورفب دیرخ  تمیق  هب  ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ  تسا  هتسیاش 
اب دیرخ و  تروص  نامه  هب  رگا  تسین و  هتـسیاش  نآ  شورف  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  دنک ، تفایرد  دوس  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن »! لاکشا  دشورفب ، نآ  تمیق 
 167 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  ندرک  هنامیپ  زا  شیپ  درخیم و  یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 13 - ) 191
نامه هب  هکنآ  رگم  دـشورفب ! ندرک  نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  ار  یندرک  نزو  ياهنامیپ و  سنج  مرادـن  شوخ  نم  دومرف : ماـما  دـشورفیم .
اهنآ شورف  دنوشیم ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  نودب  هک  یسانجا  دشورفب و  نایز  اب  ای  دوس  نودب  درادن  لاکـشا  هک  دشورفب  دیرخ  تروص 

درادن ». لاکشا  ضبق  زا  شیپ 
، يدـیرخ ار  یندرکنزو  ياهنامیپ و  يالاک  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 14 - ) 192

ینعی  ) شورفب ار  نآ  دوشیمن ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  رگا  یشورفب و  دیرخ  تمیق  هب  هکنآ  رگم  شورفن ، ار  نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ 
دیامن ».) لیکو  نآ  لیوحت  رد  ار  رادیرخ  وا 

. درخیم دوشیم ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  نودب  هک  ار  یسنج  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ روصنم  ( 15 - ) 193
؟ دنک تفایرد  ار  شدوس  دشورفب و  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیم  ضبق  زا  شیپ  ندرک  نزو  هنامیپ و  نودب  ایآ 

یهدـب زا  دـنک ، ضبق  ار  نآ  رگا  یلو  درادـن  لاکـشا  راک  نیا  دوشیمن  هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ».

. دشورفیم ار  نآ  الاک  ندرک  ضبق  زا  شیپ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بهو  نب  ۀیواعم  ( 16 - ) 194
دشورفب ». دیرخ  تمیق  هب  هکنآ  رگم  ینک ، نزو  هنامیپ و  ار  نآ  ات  شورفن  ار  نآ  ندرک  نزو  هنامیپ و  زا  شیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هفولع ای  ییاذغ  داوم  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 17 - ) 195

دنک ». هنامیپ  دریگب و  لیوحت  ات  دشورفن  سپ  دشورفب ، ار  اهنآ  دهاوخب  درخب و  ندرک  رابنا  نودب  ای  دنک  رابنا  ار 
متـساوخ مدیرخ و  تاکز  ییاذغ  داوم  زا  ییاذغ  داوم  يرادقم  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  شردـپ  زا  مازح  نب  میکح  نب  مازح  ( 18 - ) 196
شورفن دومرف : ترضح  نآ  مدرک . لاؤس  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ ، مشورفب . دوس  اب  ار  اهنآ  لیوحت ، زا  شیپ 

ینک ». ضبق  هکنآ  ات 
 169 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، درخب یکاروخ  داوم  شورف ، يارب  سک  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 19 - ) 197
دیرخ تـمیق  هـب  رگا  دـشورفن و  ار  نآ  ندرک  نزو  هناـمیپ و  زا  شیپ  دوـشیم ، هلماـعم  نزو  هناـمیپ و  اـب  هـک  تـسا  یـسانجا  زا  رگا  سپ 

نآ ياهب  تخادرپ  زا  شیپ  نتفرگ و  لیوحت  زا  شیپ  رگید  ياهالاک  نتخورف  درادـن و  لاکـشا  ندرک - نزو  هناـمیپ و  زا  شیپ  دـشورفب -
. درادن لاکشا 

ندرک هنامیپ  نامه  هب  دنک و  قیدـصت  ار  وا  رادـیرخ  تسا و  هدرک  هنامیپ  ار  نآ  دـیوگب  هدنـشورف  درخب و  یکاروخ  داوم  یـصخش  رگا  و 
تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دریگب ،

دشورفن ». نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  ار  نآ  درخب ، یکاروخ  داوم  سک  ره  : » تسا هدمآ  یلاوعلا  باتک  رد  ( 20 - ) 198
ار نآ  هناـمیپ  اـب  نآ  نتفرگ  لـیوحت  زا  شیپ  سپـس  يرخب و  یکاروـخ  داوـم  تسین  زیاـج  : » تـسا هدـمآ  عـنقملا  باـتک  رد  ( 21 - ) 199

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 601 

http://www.ghaemiyeh.com


لاکشا هک  هدش  تیاور  یشورفب و  ار  اهنآ  لیوحت ، زا  شیپ  هک  درادن  لاکشا  دوشیمن ، هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  یـسانجا  یـشورفب و 
دیامن ». لیکو  نآ  لیوحت  رد  ار  رادیرخ  دشورفب و  ار  نآ  لیوحت  زا  شیپ  سپس  درخب  یکاروخ  داوم  یصخش  درادن 

. دشورفیم لیوحت  زا  شیپ  درخیم و  ار  هویم  یکاروخ و  داوم  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 22 - ) 200
زا یخرب  هاـگنآ  دـنرخب . ار  ییـالاک  كرتشم  روط  هب  یهورگ  هکنآ  رگم  دریگب . لـیوحت  ار  نآ  هکنیا  اـت  هن ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درادن ». لاکشا  تروص  نیا  رد  هک  دشورفب  دوس  نودب  ار  دوخ  مهس  وا  ای  درخب  دوس  اب  ار  دوخ  زا  یکی  مهس  اهنآ 
هلاوح ۀـگرب  شورف  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثاـیغ  ( 23 - ) 201

درمشیم ». دنسپان  سنج  لیوحت  زا  شیپ  ار  گربالاک ] ]
هب دنوشیم و  یتشک  دراو  ییاذغ  داوم  دیرخ  يارب  یهورگ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینیادم  قاحسا  ( 24 - ) 202

زا  نارگید  درخیم . ار  یتشک  راب  ۀمه  اهنآ  زا  یکی  ماجنارس  دنزادرپیم . وگتفگ 
 171 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، هتفرگن لیوحت  هک  ییالاک  رب  ندرب  دوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 25 - ) 203
درک ». یهن 

تاعاجرا
: تشذگ

تسه  ثحب  نیا  اب  بسانم  مجنپ ، یس و  مراهچ و  یس و  باب  تایاور  رد 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  اههویم ، شورف  ياهباب  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

نآ تخادرپ  راکهدب و  نْید  نییعت  زاوج  باب 42 

نم هب  يزیچ  دیوگیم : وا  مراکبلط . مهرد  يرادقم  یصخش  زا  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یمرضح  رکبوبا  ( 1 - ) 204
ار مبلط  مرخیم و  رتمک ] تمیق  اـب   ] وا زا  ار  نآ  سپـس  مشورفیم ، وا  هب  هیـسن ] تروـص  هب   ] ییـالاک سپ  مزادرپـب . ار  تـبلط  اـت  شورفب 

. منکیم تفایرد 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نامز سپـس  دنکیم . هلماعم  هنیع  تروص  هب  يرگید  اب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یمرـضح  رکبوبا  ( 2 - ) 205
هب دنک و  هلماعم  هنیع  تروص  هب  رگید  راب  صخـش  نامه  اب  تسا  زیاج  ایآ  درادن . تخادرپ  رب  تردق  وا  دسریمارف و  شایهدب  تخادرپ 

؟ دزادرپب ار  شایهدب  تروص  نیا 
يرآ »! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

شایهدب دیـسررس  مدرک و  هلماعم  هنیع  تروص  هب  یـصخش  اب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هجراخ  نب  نوراه  ( 3 - ) 206
. مزادرپب وت  هب  ات  نک  هلماعم  نم  اب  هنیع  تروص  هب  رگید  راب  مرادن . يزیچ  تفگ : وا  نک . تخادرپ  ار  تایهدب  متفگ : وا  هب  دیسرارف .

دزادرپب ». وت  هب  ات  نک  هلماعم  هنیع  تروص  هب  وا  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  ناتسود  زا  یکی  : » هک دنکیم  تیاور  يدارم  ثیل  ( 4 - ) 207
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ار نآ  تخادرپ  تساوخرد  وا  زا  راکبلط  دـسریمارف ، شایهدـب  تخادرپ  ناـمز  یتقو  دـهدیم . ماـجنا  هنیع  ۀـلماعم  يرگید  اـب  یـصخش 
تخادرپ وت  هب  ار  نآ  ات  نک  هلماعم  هنیع  تروص  هب  نم  اب  رگید  راب  مرادن ! يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : راکهدـب  صخـش  دـیامنیم .

. منک
درادن ». لاکشا  وا  ۀلماعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

« هنیع  » تروص هب  رگیدـکی  اب  یهورگ  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 208
؟ دننکیم ار  راک  نیا  هچ  يارب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  دنهدیم - ماجنا  هلماعم  دوخ  نایم  رد  دندرک ، قفاوت  مه  اب  یتقو  دننکیم - هلماعم 

. دنرامشیم دنسپان  ار  مارح  دش : هتفگ 
جاودزا هب  میمـصت  سپـس  دنک و  انز  ینز  اب  یـصخش  رگا  یتح  درادـن  لاکـشا  تسا ، لالح  راتـساوخ  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». لالح  نانآ  لمع  دنک ، جاودزا  مه  اب  حیحص  روط  هب  دنریگب و 
لیوحت یتخورف ، هنیع  تروص  هب  هچنآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 6 - ) 209

«« 1 . » ریگب لیوحت  وا  زا  یتسه ، راکبلط  يو  زا  هچنآ  سپس  هدن و  ماجنا  هنیع  ۀلماعم  وا  اب  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  ماما  ریگن .
هب هچنآ  ناسنا  تسا  زیاج  هک  میتفگ  ام  اریز  دوشیم  لمح  تهارک  یعون  رب  ثیدـح  نیا  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

دریگب ». لیوحت  هتخورف ، هنیع  تروص 
ور نیا  زا  تسا ؛ تسدگنت  وا  مراکبلط و  یـصخش  زا  نم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 7 - ) 210

. دنک تخادرپ  نم  هب  ار  شایهدب  موش و  يو  نماض  نم  هکنیا  رب  انب  درخیم . هیسن  تروص  هب  یصخش  زا  ار  ییالاک 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

راکهدب دیسررس ، ماگنه  تسا . راکبلط  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رکبوبا  نب  راکب  ( 8 - ) 211
. منک تخادرپ  ار  تایهدب  مشورفب و  ار  نآ  ات  شورفب  نم  هب  هیسن ]  ] ییالاک دیوگیم :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

يو یهدب  زا  نآ  تمیق  درخب ، رگید  راب  دشورفیم  وا  هب  هک  ار  یـسنج  رگا  تسا ، راکبلط  يرگید  زا  هنیع  ۀلماعم  هار  زا  ناسنا  یتقو  (. 1)
. دوشیم مک 
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يالاک ای  دنفـسوگ  ای  واگ  ای  مدـنگ  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 9 - ) 212

. دنک يرادیرخ  يزیچ  يو  زا  ات  دیآیم  راکبلط  دزن  راکهدب  تسا . راکبلط  يرگید 
دشورفب ». وا  هب  دهاوخیم  هچ  ره  دقن  یلو  دشورفن  وا  هب  هیسن  دومرف : ماما 

ضرق نم  هب  رانید  دنچ  دیوگیم : نم  هب  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ تاّیز  رمعم  ( 10 - ) 213
. مشورفب وت  هب  مرخب و  نوتیز  نغور  نآ  اب  ات  هدب 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  موس  تیاور  هژیو  هب  نیشیپ  باب  مجنپ و  یس و  باب  تایاور  رد 
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تمیق ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  باب 43 

. مراکبلط مهرد  يرادقم  یصخش  زا  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  نب  دمحم  ( 1 - ) 214
تسیب ای  مهرد  رازه  هد  هب  هدش  مامت  نم  يارب  مهرد  رازه  هک  ياهّبج  نم  مهدیم . دوس  وت  هب  نم  هدب و  تلهم  نم  هب  دیوگیم : نم  هب  وا 

. مزادنایم بقع  هب  ار  مبلط  مشورفیم و  وا  هب  مهرد  رازه 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تساوخرد نم  زا  مهرد  رازه  دص  لیبسلس ، مان  هب  ینز  متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  نب  دمحم  ( 2 - ) 215
مامت نم  يارب  مهرد  رازه  هک  ار  یشو  سابل  مداد و  ماو  وا  هب  مهرد  رازه  دون  نم  دهدب . دوس  نم  هب  مهرد  رازه  هد  هکنیا  ربانب  درک ، ماو 

. متخورف وا  هب  مهرد  رازه  هد  هب  دوب ، هدش 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هد هب  ار  سابل  هدب و  وا  هب  مهرد  رازه  دـصکی  درادـن . یلاکـشا  راک  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
سیونب ». وا  هیلع  هناگادج  ۀتشون  ود  شورفب و  وا  هب  مهرد  رازه 
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نآ دیـسررس  هک  دراد  بلط  لوپ  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  ( 3 - ) 216

. دزادنایم ریخأت  هب  ار  دوخ  بلط  دشورفیم و  وا  هب  مهرد  رازه  هب  دراد  شزرا  مهرد  دص  هک  يدیراورم  ور  نیا  زا  تسا . هدیسرارف 
ماهداد ». ماجنا  ار  راک  نیا  مردپ  روتسد  هب  زین  نم  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هداد  خساپ  تروص  نیمه  هب  ترضح  نآ  هدیسرپ و  ار  هلأسم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هک  تسا  دقتعم  قاحسا  نب  دمحم 
وا مراد و  بلط  لوپ  يدرف  زا  هنیع »  » ۀلماعم رس  نم  درک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  : » دیوگ هقدص  نب  ةدعـسم  ( 4 - ) 217
زیچ ای  دیراورم  ایآ  دهد . دوس  نم  هب  وا  مزادنیب و  ریخأت  هب  ار  شایهدب  دهاوخیم  سپ  درادن . ار  نآ  تخادرپ  تردـق  دیـسررس ، ماگنه 

؟ مزادنیب ریخأت  هب  ار  شماو  دیسررس  مشورفب و  وا  هب  مهرد  رازه  هب  دراد  شزرا  مهرد  دص  هک  يرگید 
منک ». لمع  تروص  نیمه  هب  شایهدب  ةرابرد  داد  روتسد  زین  نم  هب  داد و  ماجنا  هنوگنیا  مردپ  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تروص هب  يرگید  لوپ  مهاوخیم  مراکبلط و  یلام  یصخش  زا  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هبتع  نب  کلملادبع  ( 5 - ) 218
وا هب  و  مشورفب ؟ وا  هب  مهرد  رازه  هب  تسا  مهرد  دـص  نآ  شزرا  هک  يدـیراورم  مهدـب و  وا  هب  یلوـپ  تسا  زیاـج  اـیآ  مهدـب . وا  هب  هنیع 

. مزادنا ریخأت  هب  هام  دنچ  ار  تایهدب  نآ و  ياهب  هک  طرش  نیا  هب  مشورفیم  وت  هب  مهرد  رازه  هب  ار  دیراورم  نیا  میوگب :
درادن ». لاکشا  دومرف : ماما 

نآ دیسررس  هک  تسا  راکبلط  یلوپ  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 6 - ) 219
هد هب  ار  مهرد  رازه  شزرا  هب  يدیراورم  هناد  راکبلط  ور  نیا  زا  مهدب . دوس  وت  هب  ات  هدب  تلهم  نم  هب  دیوگیم : راکهدب  تسا . هدیسرارف 

. دشورفیم وا  هب  مهرد  رازه  تسیب  ای  مهرد  رازه 
درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  مردپ  قیقحت  هب  و  : » تسا هدـش  هدوزفا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نخـس  نیا  نآ ، نایاپ  رد  هدـش و  تیاور  نآ  دـننام  يرگید  ثیدـح  رد 
مداد ». ماجنا  ار  هلماعم  نیا  لثم  داد ، روتسد 

- درادن شزرا  مهرد  کی  هک  ار  يرتشگنا  ای  دـشورفب  مهرد  تسیب  هب  ار  یمهرد  هد  سابل  رگا  : » تسا هدـمآ  باتک  نامه  رد  ( 7 - ) 220
دوب ». دهاوخن  ابر  دشورفب ، مهرد  هد  هب  تسا - نآ  يور  یشزرایب  نیگن  یتقو  ات 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


 179 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب درآ  یهورگ  هب  نم  درک : لاؤس  وا  زا  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یـصخش  : » دیوگ یملید  نامیلـس  نب  دـمحم  ( 8 - ) 221
درآ فصن  زا  هک  دـننکیم  تساوـخرد  نم  زا  ناـنآ  مربیم و  دوـس  مهرد  ود  نیعم  دیـسررس  اـت  زیفق  ره  رد  مشورفیم و  هیـسن  تروـص 

؟ متفین مارح  رد  نم  هک  تسه  ياهراچ  ایآ  مهدب . اهنآ  هب  مهرد  يرادقم 
.« ازفیب اهنآ  زا  تدوس  رادقم  هب  زیفق  فصن  تمیق  رد  هدب و  ضرق  مهرد  يرادقم  اهنآ  هب  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

درک رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  باب 44 

. تفرگ لیوحت  ار  نآ  فصن  دیرخ و  يرگید  زا  یکاروخ  داوم  يرادقم  یصخش  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 222
زور رد  رگا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هتفای  شهاک  ای  شیازفا  نآ  تمیق  دمآ ، نآ  مود  فصن  لیوحت  يارب  یتقو 
تسوا »! ةدهع  رب  زور  خرن  دناهدرکن ، قفاوت  مه  اب  خرن  رس  رب  رگا  تسا و  نامه  خرن  سپ  دناهدرک ، قفاوت  خرن  رس  رب  هدنشورف  اب  دیرخ 
رگید فصن  لیوحت  يارب  یتدم  زا  سپ  تفرگ ، لیوحت  ار  نآ  فصن  دیرخ و  یکاروخ  داوم  يرادقم  یصخش  : » دیوگ یبلح  ( 2 - ) 223

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هتفای  شهاک  ای  شیازفا  خرن ، یلو  دمآ 
لیوحت ار  یـشخب  خرن  نییعت  نودب  رگا  تسا و  ظوفحم  يو  يارب  خرن  نامه  انامه  دناهدرک ، قفاوت  مه  اب  خرن  رـس  رب  دیرخ  زور  رد  رگا 

تسوا ». ةدهع  هب  دریگیم ، لیوحت  نآ  رد  ار  هدنامیقاب  هک  يزور  خرن  تسا ، هتشاذگ  ار  یشخب  هتفرگ و 
داوم یسک  رگا  و  : » تسا هدش  هدوزفا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هلمج  نیا  نآ  نایاپ  رد  هدش و  تیاور  شیپ  ثیدح  عنقملا  باتک  رد  ( 3 - ) 224

تسا ». ظوفحم  دیرخ  خرن  يو  يارب  دنک ، رییغت  شخرن  لیوحت  زا  شیپ  درخب و  یکاروخ 
يرادـیرخ ینیعم - خرن  هب  ّرک  ره  یکاروخ - داوم  يرادـقم  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ لـیمج  ( 4 - ) 225

دـنکیم و يراددوخ  هیقب  لیوحت  زا  هدنـشورف  دـباییم و  شیازفا  ای  شهاک  تمیق ، سپـس  دریگیم . لیوحت  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنکیم و 
. یتشاد قح  یتفرگ ، لیوحت  هک  ار  نامه  اهنت  وت  دیوگیم :

تمیق ندرک  طرـش  نودب  رگا  تسا و  رادیرخ  ِلام  نآ  ۀیقب  دناهدرک ، قفاوت  نآ  خرن  رـس  رب  دـیرخ  زور  رد  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دراد ». قح  هدرک  تخادرپ  لوپ  هک  ياهزادنا  هب  تسا ، هدیرخ  اهنت 

 181 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ات دـنکیم  ریجا  ار  یـسک  یـصخش  : » تشوـن مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  نسح  نب  دـمحم  ( 5 - ) 226

داوم سپـس  دـهدب . وا  هب  رگید  سانجا  هبنپ و  یکاروخ و  داوم  دـنکیم  عورـش  دـهد و  ماجنا  يرگید  راک  اـی  دزاـسب  وا  يارب  یناـمتخاس 
زور تمیق  هـب  اـی  دـنک  باـسح  هداد  لـیوحت  هـک  يزور  تـمیق  هـب  ار  نآ  اـیآ  دـنکیم . ادـیپ  خرن  شهاـک  اـی  شیازفا  هـبنپ ، یکاروـخ و 

؟ یسرباسح
. هللا ءاش  نا  دنکیم - هبساحم  هتسب  دادرارق  وا  اب  هک  يزور  تمیق  هب  ار  نآ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

خرن سپس  دنکیمن  یعطق  يو  اب  دزادرپیم و  نآ  ربارب  رد  مدنگ  يرادقم  راکهدب  دسریمارف و  یـصخش  یهدب  دیـسررس  درک : لاؤس  و 
. دنکیم رییغت 

دوشیم ». هبساحم  وا  يارب  هداد  لیوحت  ار  مدنگ  هک  يزور  خرن  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ماگنه دراد . بلط  یلام  يرگید  زا  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  : » دیوگ رافص  نسح  نب  دمحم  ( 6 - ) 227

نارفعز و تمیق  هاـم  هس  ود  زا  سپ  دـنکیمن . یعطق  ار  نآ  خرن  دزادرپیم و  نارفعز  اـی  هـبنپ  اـی  مدـنگ  نآ  ربارب  رد  راکهدـب  دیـسررس ،
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؟ دنک هبساحم  وا  اب  خرن  ود  زا  کی  مادک  هب  دباییم . شهاک  ای  شیازفا  هبنپ  مدنگ و 
. هللا ءاش  نا  دراد - قح  مدنگ  تخادرپ  زور  تمیق  ساسا  رب  اهنت  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يرگید سانجا  ای  هبنپ  ای  مدنگ  وا  هب  دنکیم و  ریجا  يرگید  راک  ای  نامتخاس  نتخاس  رب  ار  يدرف  یصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 
؟ یسرباسح زور  خرن  هب  ای  دنک  هبساحم  لیوحت  زور  خرن  هب  ار  نآ  ایآ  دباییم . شهاک  ای  شیازفا  هبنپ  مدنگ و  خرن  سپس  دهدیم .

هللا ». ءاش  نا  دنک - هبساحم  هتسب ، دادرارق  يو  اب  هک  يزور  تمیق  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رییغت نآ  تمیق  نتفرگ ، لـیوحت  زا  شیپ  مرخیم و  مدـنگ  يرادـقم  متفگ : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگ دراـطعوبا  ( 7 - ) 228

. دنکیم
یتفرگیم ». ار  نآ  دوب ، ياهدوزفا  نآ  رد  رگا  هک  هنوگنامه  يزادرپب ؛ يو  هب  لماک  روط  هب  مراد  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». هتفاین  شهاک  تمیق  هک  یتقو  ات  تسا  ربتعم  هلماعم  زور  تمیق  هیسن ، ۀلماعم  ره  رد  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 8 - ) 229
183 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

کلام يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  باب 45 

مهرد هد  ار  سابل  نیا  تفگ : يرگید  هب  هک  یصخش  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 230
درادن »! یلاکشا  دومرف : تدوخ . ِلام  نآ  دازام  شورفب و 

نالف رب  نوزفا  دوشیم : هتفگ  يو  هب  هداد و  شورف  يارب  ییالاک  یـصخش  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 2 - ) 231
. تدوخ يارب  غلبم 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رب نوزفا  دوشیم : هتفگ  يو  هب  هداد و  شورف  يارب  ییالاک  یـصخش  هب  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 3 - ) 232

. تدوخ يارب  غلبم  نالف 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا  مالسالا ، مئاعد  باتک  رد 
يو يارب  دنراذگیم و  یصخش  دزن  ار  دوخ  ياهالاک  رازاب ، لها  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 233

. تدوخ لام  یتخورف ، رتشیب  هچ  ره  دنیوگیم : دننکیم و  نیعم  یخرن 
دشورفن ». هحبارم  تروص  هب  یلو  درادن  لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

نتخورف زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک هتفگ  نیا  نآ ، طیارـش  شورف و  دـیرخ و  ياـهباب  زا  متـسیب  باـب  زا  مهد  تـیاور  رد 
درک ». یهن  تسین ، ناسنا  تنامض  رد  هک  يزیچ 

نک ». یهن  تسین ، نانآ  تنامض  رد  هک  يزیچ  نتخورف  زا  ار  نانآ  : » هک هتفگ  نیا  مکی  یس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
درک ». یهن  تسین ، ناسنا  تنامض  رد  هک  یسنج  دوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » هک هتفگ  نیا  مشش  تیاور  رد  و 

185 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هدنیامن ندوب  نیما  باب 46 

يرگید هب  یصخش  موش ! تیادف  متشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  هنیدم  زا  لاس 231 ق ، رد  : » دیوگ یناساق  دمحم  نب  یلع  ( 1 - ) 234
هچ لام  زا  الاک  نآ  دیابریم . ار  نآ  نزهار  ای  دوشیم  تقرـس  وا  زا  درخیم ، ار  سنج  یتقو  درخب . يرگید  زیچ  ای  الاک  دـهدیم  روتـسد 

؟ رادیرخ لام  زا  ای  هدنهد  روتسد  لام  زا  دوریم ؛ یسک 
هدنهد »! روتسد  لام  زا  تشون : مالسلا  هیلع  ماما 

دـشورفیم و نارگید  يارب  ترجا  ربارب  رد  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ بیعـش  نب  بوـقعی  ( 2 - ) 235
؟] تسا حیحص  راک  نیا  ایآ   ] دریگیم هدهع  رب  ار  نانآ  لاوما  تنامض 

هچنآ زا  شیب  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  یلو  تسا ] مزال  وا  يارب   ] دـهد ماجنا  ار  راک  نیا  رطاخ  تیاضر  اب  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« درادن لاکشا  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رطاخ  تیاضر  اب  هاگ  ره  لاح  نیا  اب  دوش . راکهدب  دروآیم ، تسد  هب 

لاّلد راسمس و  ترجا  زاوج  باب 47 

؛ درادن لاکشا  لّالد  راسمس و  ترجا  : » دندومرف هک  دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نارگید  قداص و  ماما  زا  دّالووبا  ( 1 - ) 236
تسا ». ریجا  دننامه  وا  انامه  دنکیم . دیرخ  مدرم  يارب  زور  هب  زور  نیعم ، تمیق  اب  وا  اریز 

 187 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیا هب  دـنکیم  دـیرخ  دزم  ربارب  رد  راسمـس  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 2 - ) 237

هچ ره  مرادیمرب و  مهاوخب ، هچ  ره  يدـیرخ ، هچنآ  زا  هک  دوشیم  هتـشاذگ  رارق  وا  اـب  هداد و  يو  هب  دـیرخ  يارب  یتـسرهف  هک  تروـص 
. نک اهر  يرادن ، تسود  هچنآ  رادرب و  یهاوخیم ، ار  هچ  ره  دیوگیم  دروآیم و  هدیرخ  هک  ار  یسانجا  زین  وا  منکیم . اهر  مهاوخب ،

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دیرخ ناسنا  يارب  دزم  ربارب  رد  راسمـس  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » تسا هدـمآدمحم  نب  دـمحا  رداون  باـتک  رد  ( 3 - ) 238

: دومرف ماما  نک ! اهر  یهاوخیمن ، هچ  ره  رادرب و  یهاوخیم ، هچ  ره  دیوگیم : دنکیم و 
درادن ». لاکشا 

نم دیوگیم : ياهدنـشورف  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 4 - ) 239
وت زا  هک  یهد  نم  هب  يزیچ  اـی  یهد  رارق  نم  يارب  نآ  رد  يدوس  هک  طرـش  نیا  هب  مرخیم  وت  زا  ار  رگید  ساـنجا  یکاروخ و  داوـم  نیا 

. منک دیرخ 
. درمش دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

هدنشورف هب  دنکیم  دیرخ  نارگید  يارب  هک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دیوگ : جاجح  نب  نامحرلادبع 
زا هکنیا  يارب  دیوگیم : یهدب و  نم  هب  غلبم  نالف  مرخیم ، وت  زا  هک  یـسابل  ره  رد  هک  منکیم  دیرخ  وت  زا  طرـش  نیا  هب  نم  دیوگیم :

. هد رارق  نم  يارب  يدوس  منک ، دیرخ  وت 
درمش ». دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

[ شورفب و   ] رخب نم  يارب  ار  ییالاک  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 5 - ) 240
. مینکیم میسقت  رگیدکی  نایم  میدرب ، دوس  هچ  ره 
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درادن »! لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دریگیم دزم  شراک  يارب  هک  نیمز  هناخ و  لّالد  ةراـبرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  راـشب  نب  نیـسح  ( 6 - ) 241

درادن »! یلاکشا  تسا و  ترجا  نیا  دومرف :
دهاوخیم يرگید  زا  يدرف  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 7 - ) 242

. دهدیم رارق  یترجا  وا  يارب  درخب و  نآ  دننام  ای  اپراهچ  ای  هدرب  ای  هناخ  ای  نیمز  شیارب 
درادن ». لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 189 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ مدـیرخ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يارب  يزینک  : » دـیوگیم هک  دـنکیم  تیاور  ناـشورفهدرب  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نـبا  ( 8 - ) 243

ار نآ  ور  نیا  زا  يریگب ؛ ار  نآ  دـیاب  ًامتح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  نم  داد . نم  هب  رانید  راهچ  ترـضح 
ریگن »! يزیچ  هدنشورف  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  متفرگ .

تاعاجرا
: تشذگ

طیارش عیب و  ياهباب  زا  مشش  لهچ و  باب  زا  مود  تیاور  اوران و  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مود  تصش و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هلاعج  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

عیب کی  رد  لاّلد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  شورف  زاوج  مدع  باب 48 

سک ره  دـشورفیم و  ار  ناش  سانجا  نارگید  يارب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 244
. دنکیم تساوخرد  مه  اب  ار  اهنآ  ۀمه  دیرخ  يدرف  هاگ  نآ  دنتسین . ناسکی  تیفیک  رظن  زا  هک  دروآیم  وا  دزن  شورف  يارب  یسنج 

دیآیمن ». مشوخ  هلماعم  نیا  زا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
کی سک  ره  دشورفیم و  ار  ناش  سانجا  نارگید  يارب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 2 - ) 245

تـساوخرد مه  اب  ار  اهنآ  ۀـمه  دـیرخ  يدرف  هاگ  نآ  دنتـسین . ناسکی  تیفیک  رظن  زا  هک  دراذـگیم  يو  دزن  شورف  يارب  رتشیب  ای  ـالاک 
. دنکیم

دیآیمن ». مشوخ  هلماعم  نیا  زا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
191 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدش يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  باب 49 

هب ار  سابل  زا  ياهعومجم  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 246
تروص هب  ار  اهنآ  کتکت  تسا  زیاج  ایآ  دنکیم . میـسقت  اهنآ  نایم  مادـک  ره  شزرا  ساسا  رب  ار  ّلک  تمیق  هاگ  نآ  درخیم . یتمیق 

؟ دشورفب هحبارم 
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. تسا هداهن  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دیوگب  رادیرخ  هب  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  دناوتیم  ار  اهسابل  زا  کی  ره  ایآ  درخیم . ار  الاک  زا  ياهعومجم  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

تسا ». هداهن  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دیوگب  رادیرخ  هب  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سابل ره  رب  سپس  درخیم ، یغلبم  هب  ار  سابل  زا  ياهعومجم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمحوبا  ( 2 - ) 247

؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  ار  مادک  ره  دناوتیم  ایآ  دوش . ربارب  یتخادرپ  تمیق  اب  اهنآ  عومجم  هک  يروط  هب  دراذگیم ؛ یتمیق 
تسا ». هتشاذگ  تمیق  نآ  رب  شدوخ  دنک  مالعا  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

سپس درخیم ، رایسب  ياهسابل  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 248
؟ دشورفب هحبارم  تروص  هب  تمیق  نامه  هب  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دراذگیم . تمیق  سابل  ره  رب  لک  تمیق  ساسارب 

تسا ». هتشاذگ  خرن  نآ  رب  شدوخ  هک  دنک  مالعا  رادیرخ  هب  هکنیا  رگم  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سابل هد  يدرف  درخیم . یهوق  یتاره و  ياهسابل  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 4 - ) 249

. درخیم رتشیب  ای  رتمک  ای  جنپ  دوس  اب  دشاب ، رتبوغرم  اهسابل  رگید  زا  هکنآ  طرش  هب  ار  اهنآ  زا 
هچ  ] دـشاب ناسکی  هیقب  دـبایب و  بوغرم  ساـبل  جـنپ  اـهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  مرادـن ، تسود  ار  هلماـعم  نیا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

]؟ درک دهاوخ 
وا رب  ار  اهسابل  ررکم  تروص  هب  سپ  درادرب ، سابل  هد  هک  دـناهدرک  طرـش  وا  اب  نانآ  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـنزرف  لیعامـسا 

[. دنک باختنا  ار  سابل  هد  ات   ] دننکیم هضرع 
هیقب دشاب و  رتهب  سابل  جنپ  اهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  دنک . باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  طرش  وا  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. مرادن تسود  ار  هلماعم  نیا  نم  درک ] دیاب  هچ   ] دنشاب مه  لثم 
تسناد ». دنسپان  نآ ، نبغ  یگدنبیرف و  لیلد  هب  ار  هلماعم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
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یهوق اـی  يورم  اـی  يورک  اـی  یتاره  ياـهسابل  یهورگ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ روـصنم  یبا  نب  یـسیع  ( 5 - ) 250

. درخیم رتشیب  ای  رتمک  ای  مهرد  جنپ  دوس  اب  ار  اهنآ  نیرتهب  زا  سابل  هد  یصخش  دنرخیم .
همه رگید  ياهسابل  یتفای و  هیقب  زا  رتهب  سابل  جـنپ  اهنت  رگا  هک  وگب  نم  هب  مرادـن . تسود  ار  هلماـعم  نیا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

]؟ يدرکیم هچ   ] دندوب ناسکی 
هـضرع وا  رب  ررکم  ار  سابل  سپ  دنک ، باختنا  سابل  هد  هک  دـناهدرک  طرـش  وا  اب  اهنآ  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  لیعامـسا 

[ دنک باختنا  ار  سابل  هد  ات   ] دننکیم
تفاین و رتهب  ِسابل  جنپ  زا  رتشیب  رگا  هک  وگب  نم  هب  دنک . باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  طرش  وا  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.]؟ دهد ماجنا  دیاب  هچ   ] دندوب ناسکی  رگید  ياهسابل 
مرادن ». تسود  ار  هلماعم  نیا  نم  دومرف : سپس 

. میرخیم بوغرمان  بوغرم و  سابل  دص  لماش  سابل  لدع  کی  ام  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ملاس  نب  طابسا  ( 6 - ) 251
هنوگ نیمه  زین  ار  هیقب  هک  تسا  راوازـس  ام  يارب  ایآ  درخیم . مهرد  ره  رد  مهرد  کی  دوس  اب  ار  سابل  داـتفه )  ) دون دـیآیم و  یـصخش 

؟ میشورفب
درخب ». نیعم ] روط  هب   ] ییاهنت هب  ار  سابل  کی  هکنیا  رگم  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
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: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مشش ، یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

دوش انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  باب 50 

؛ تسا دنسپان  مهرد  کی  يانثتسا  هب  رانید  کی  هب  سابل  ندیرخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 252
تسین ». مولعم  مهرد  هب  رانید  تبسن  نوچ 
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يانثتسا هب  رانید  کی  هب  ار  سابل  ندیرخ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رسیم  نب  دامح  ( 2 - ) 253

تسین ». مولعم  مهرد  هب  رانید  تبسن  نوچ  درمشیم ؛ دنسپان  مهرد ، کی 
کی يانثتـسا  هب  رانید  کی  هب  ندـیرخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  ( 3 - ) 254

مشش و کی  مراهچ و  کی  موس و  کی  يانثتـسا  هب  يرانید  تروص  هب  ار  نآ  هکلب  درمـشیم  دنـسپان  هیـسن  روط  هب  ار  مهرد  ود  ای  مهرد 
دادیم ». رارق  رانید  يازجا  رگید 

دیرخ ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 4 - ) 255
دوش ». ربارب  مهرد  اب  رانید  دیاش  اریز  تسا ؛ لطاب  هلماعم  نیا  : » دومرف هیسن  تروص  هب  مهرد  کی  يانثتسا  هب  رانید  کی  هب  الاک 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مجنپ ، تسیب و  موس و  تسیب و  مهدزاود و  باب  تایاور  رد 

هحبارم عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  باب 51 

هک میتسرفیم  زاوها  هب  الاک  دیرخ  يارب  مهرد  يدادعت  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ قلاخلادبع  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 256
(. دوشیم هتـشون   ) مینکیم ربص  دـیرخ ، ییالاک  ام  يارب  اهنآ  اب  هکنآ  زا  سپ  تسا . رگید  یخرب  زا  رترب  یخرب  توافتم و  مه  اب  اـهنآ 

نایب مهرد  عون  دـیاب  هحبارم  تروص  هب  هلماعم  رد  دوشیم . بصن  نآ  يور  هدـش ، يرادـیرخ  الاک  نآ  اب  هک  یمهرد  عون  شورف ، ماگنه 
؟ دنکیم زاینیب  مهرد  عون  نایب  زا  ار  ام  الاک  يور  رب  هتشون  نآ  بصن  ایآ  دوش .

دیرخ تمیق  رکذ  نودـب  رگا  نک و  ربخاـب  نآ  زا  ار  رادـیرخ  دوش ، هلماـعم  هحبارم  تروص  هب  هاـگ  ره  هکلب  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درادن ». لاکشا  دوشیم ، هلماعم 
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توافتم مه  اب  هک  میتسرفیم  زاوها  هب  مهرد  يرادقم  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ قلاخلادـبع  نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 257

رد مینکیم ، بصن  نآ  يور  رب  میـسیونیم و  هدـش  يرادـیرخ  سنج  نآ  اب  هک  ار  یمهرد  عون  سپـس  میرخیم . سنج  اهنآ  اـب  تسا و 
مهرد عون  نایب  زا  ار  اـم  ساـنجا ، يور  رب  هتـشون  بصن  اـیآ  مینک . ناـیب  رادـیرخ  يارب  ار  مهرد  عون  دـیاب  اـم  هحبارم  تروص  هب  نتخورف 

؟ دنکیم زاینیب 
، درک هلماعم  تمیق  رکذ  نودـب  رگا  نک و  نایب  رادـیرخ  يارب  ار  نآ  يدرک ، هلماعم  هحبارم  تروص  هب  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
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.« درادن لاکشا 

نزو هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  باب 52 

مینکیم و هنامیپ  ار  نآ  سپس  میرخیم . یکاروخ  داوم  یتشک  زا  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هیطع  نب  یلع  ( 1 - ) 258
. دیآیم هفاضا  يرادقم 

؟ دیآیم مک  زین  یهاگ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ متفگ :

؟ دنهدیم امش  هب  ار  نآ  دیایب ، مک  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! هن متفگ :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مدرک لاؤس  وزارت  هنامیپ و  ياهيدایز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 259

درادن ». لاکشا  تسین ، رتشیب  لومعم  ّدح  زا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مدرک لاؤس  رگید  ياهالاک  هفولع و  تشوگ ، نزو  يدایز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 3 - ) 260

دننکیم نزو  رتشیب  هراومه  دنرخیم و  مهرد  دنچ  هب  ار  تشوگ  لطر  دنچ  مهرد و  هد  هب  ار  هنزو  دنچ  نانآ  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  و 
. تخانش ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  یصخشم  رادقم  يدایز  نآ  يارب  و 

نکن ». زواجت  نآ  زا  ریگب و  ار  طسو  ّدح  تسا ، هنوگنیا  رهش  لها  ۀلماعم  ةویش  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هنامیپ و اب  هک  یکاروخ  داوم  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 261

. دباییم هدیرخ  هک  ینزو  هنامیپ و  زا  رتشیب  ار  نآ  درخیم و  دوشیم ، هلماعم  نزو 
فالتخا نآ  اب  رگا  یلو  درادـن . لاکـشا  دـننکیم ، یـشوپمشچ  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  يرادـقم  هب  يداـیز  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». هتفرگ  لیوحت  شیارب  هک  تسا  یسک  يوس  زا  ملظ  ای  هابتشا  یهاگ  اریز  دنادرگیمزاب ؛ تسین و  يریخ  نآ  رد  دراد ، يدایز 
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هضرع نم  رب  شورف  يارب  مدنگ ، هک  منکیم  رادید  یـصخش  اب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نیزر  نب  ءالع  ( 5 - ) 262

. مهدیم دوس  وت  هب  غلبم  نـالف  ّرک  رد  رواـیب و  ار  اـهنآ  میوگیم : وا  هب  مدروآ ! تسد  هب  یتساوخیم  هک  یمدـنگ  دـیوگیم : دـنکیم و 
. منکیم اهر  ار  نآ  دروخن ، مدرد  هب  رگا  مریگیم و  ار  نآ  مدوب  لیام  رگا  دروآیم ، ار  مدنگ  یتقو 

. درادن لاکشا  تسا ، هلماعم  زا  شیپ  يوگتفگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رتشیب دـیآیم و  دایز  ای  مک  يرادـقم  دـهدیم  لیوحت  ار  نآ  یتقو  نک . ادـج  ار  نآ  زا  رتشیب  رتمک و  ای  ّرک  هاجنپ  میوگیم : وا  هب  متفگ :

؟ تسیک ِنآ  زا  رادقم  نآ  دیآیم . دایز 
ةزادنا هب  سپ  درخب . مدـنگ  ات  منکیم  هناور  ار  مالـس  ای  ّبتعم  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسوت ! لام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. میهدیم رارق  نامهداوناخ  ياذغ  ار  نآ  میسانشیم ، هک  ياهنامیپ  اب  ام  دیآیم و  دایز  نآ  زا  رانید  ود 
؟ یسانشیم ار  نآ  بحاص  متفگ :

! مینادرگیم زاب  شبحاص  هب  ار  نآ  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هک مدیمهف  نم  سپ  ینادرگیمزاب . ار  نآ  وت  تسا و  نم  لام  يدایز  يرادقم  هک  یهدیم  اوتف  نم  هب  دنک . تمحر  ار  وت  دنوادخ  متفگ :
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! تسا هدنشورف  لام  نآ ،
ۀنامیپ نم  یلو  دومرف : سپس  میاهدیرخ . مهرد  هن  ای  تشه  ةزادنا  هب  ام  اریز  تسا ؛ مدرم  تاهابتـشا  زا  نآ  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

منکیم ». باسح  ار  نآ 
مریگیم لیوحت  نزو  تروص  هب  ار  مهرد  یصخش  زا  میتفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دنیوگ نارگید  رامع و  نب  قاحـسا  ( 6 - ) 263

؟ تسا هدرکن  نزو  قیقد  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مباییم . دوخ  قح  دادعت  زا  رتشیب  ار  نآ  شرامش  زا  سپ  و 
! هلب متفگ :

درادن »! لاکشا  دومرف : ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  مکی  لهچ و  باب  زا  مراهچ  تسیب و  تیاور  رد 

عیب رد  تخادرپشیپ ] « ]/ 1  » نوبَرَع مکح  باب 53 

هب يزیچ  تخادرپ   ] نوبَرَع : » دومرفیم هراومه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  ( 1 - ) 264
دشاب ». الاک  ياهب  تخادرپ  ناونع  هب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هدنشورف ]

______________________________

رگا دـیآ و  رامـش  هب  الاک  ياهب  زا  نآ  دوش ، ماجنا  هلماعم  رگا  هک  دـهدیم  هدنـشورف  هب  يزیچ  رادـیرخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  نوبَرَع  (. 1)
. تسا هدرب  الاک  زا  هک  دشاب  ياهدافتسا  لباقم  رد  دریگن و  سپ  ار  نآ  رادیرخ  دروخ ، مه  هب  هلماعم 

201 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  باب 54 

دودـح اب  ار  ینیمز  يرگید  زا  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 1 - ) 265
هدـماین نایم  هب  نآ  زا  یمان  اهنآ  دادرارق  رد  هک  دراد  دوجو  رگید  ناتخرد  امرخ و  تخرد  تعارز ، نیمز  نآ ، رد  دـیرخ . شاهناگراهچ 

ایآ تسا . هدـیرخ  تسا ، نآ  جراـخ  لـخاد و  رد  هک  یقوـقح  ۀـمه  اـب  ار  نیمز  نآ ، رادـیرخ  هک  تسا  هدـمآ  نآ  دادرارق  رد  هـکلب  تـسا 
؟ هن ای  تسا  لخاد  نیمز  قوقح  رد  ناتخرد  رگید  امرخ و  تخرد  تعارز و 

لخاد هچ  ره  درخب ، دوشیم  هتسب  نآ  يور  رب  شرد  هچنآ  ره  شدودح و  مامت  اب  ار  نیمز  یتقو  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.« هللا ءاش  نا  تسا - رادیرخ  ِلام  تسا ، نآ 

لزنم فک  فقس و  دیرخ  مکح  باب 55 

ۀمه اب  ار  يرگید  ۀناخ  زا  قاتا  کی  یصخش  : » دیسرپ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ياهمان  رد  رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 266
؟ هن ای  دوشیم  لخاد  نییاپ  قاتا  قوقح  رد  الاب ، قاتا  ایآ  تسا . يرگید  قاتا  قاتا ، نآ  يالاب  درخیم . شقوقح 
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هللا » ءاش  نا  تسین - وا  يارب  يرگید  زیچ  نآ ، لحم  تسا و  هدیرخ  مان  اب  هچنآ  زا  ریغ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
زا ار  یتنوکـس  لحم  ای  قاـتا  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  ياهماـن  رد  رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 2 - ) 267

؟ هن ای  دیآیم ، رامش  هب  نییاپ  تنوکس  لحم  قاتا و  قوقح  زا  نآ  يور  تنوکس  لحم  قاتا و  ایآ  درخیم . شقوقح  مامت  اب  ياهناخ 
هللا ». ءاش  نا  تسین - وا  يارب  يرگید  زیچ  تسا ، هدیرخ  نآ  زا  هک  یقح  زا  ریغ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

203 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

امرخ لوصحم  تیکلام  باب 56 

ةویم هک  درک  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 1 - ) 268
دنک ». طرش  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدننکحیقلت  هب  قلعتم  نآ ] ۀلماعم  رد   ] امرخ تخرد 

ار ییامرخ  تخرد  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 2 - ) 269
: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دنک . طرـش  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  شاهویم  تسا ، هدرک  حیقلت  ار  نآ  هک  دشورفب 

درک ». مکح  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
حیقلت ار  نآ  هک  دـشورفب  ار  ییاـمرخ  تخرد  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوش  یم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد 

هب قلعتم  يو  لاـم  دراد ، یلاـم  هک  درخب  ار  ياهدرب  سک  ره  دـنک و  طرـش  رادـیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  نآ  ةویم  هدرک ،
دنک ». طرش  ار  نآ  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنشورف 

ار نآ  هک  دـشورفب  ار  ییامرخ  تخرد  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ءـالع  یبا  نب  ییحی  ( 3 - ) 270
.« درک مکح  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک . طرش  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا  هدنشورف  هب  قلعتم  نآ  ةویم  هدرک ، حیقلت 

تخرد دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  باب 57 

تخرد و نآ  رد  هک  یغاـب  یـصخش  : » درک لاؤس  يرکـسع ] نسح   ] مالـسلا هیلع  ماـما  زا  ياهماـن  رد  رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 1 - ) 271
. درادیم هگن  دوخ  يارب  ار  تخرد  کی  غاب  نآ  زا  دشورفیم و  دراد ، دوجو  روگنا  تخرد 

هب ای  نآ  ياههخاش  ةزادـنا  هب  ایآ  تسا ؟ تخرد  نآ  هب  قلعتم  نیمز  زا  رادـقم  هچ  و  تسوا ؟ هب  قلعتم  غاب  نآ  زا  تخرد  هب  رذـگ  هار  اـیآ 
؟ تسا هدییور  نآ  رد  هک  ياهزادنا 

دوخ قح  زا  سپ ، دراد ؛ ّقح  هتـشاد ، هگن  دوخ  يارب  ار  تخرد  هتخورف و  ار  غاب  هک  هنوگ  ره  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللا ». ءاش  نا  دنکن - زواجت  نآ  رد 
 205 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هگن دوخ  يارب  ار  لخن  کی  تخورف و  ار  یناتسلخن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 272
داد ».] رارق  و   ] درک مکح  وا  يارب  ار  تخرد  نآ  ياههخاش  ةزادنا  هب  جورخ و  دورو و  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشاد .

تاعاجرا
: دیآیم

هب اـهنآ  زا  ییاـمرخ  تخرد  ره  يارب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوـمرف  تاوـم  ءاـیحا  ياـهباب  زا  مهن  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد 
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.« دسرب نآ  هب  تلاح  نیرتدنلب  رد  شیاههخاش  زا  یکی  هک  تسا  نیمز  زا  ياهزادنا 

نمث رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 58 

: دومرف تمیق  رـس  رب  هدنـشورف  رادیرخ و  فالتخا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 1 - ) 273
دشاب ». دوجوم  تروص  نامه  هب  الاک  هاگ  ره  تسا ، هتفریذپ  يو  دنگوس  اب  هارمه  هدنشورف  نخس  »

تاعاجرا
: دیآیم

الاک بحاص  نخـس  دـندومن ، فـالتخا  مه  اـب  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  راـیخ  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  متفه  تیاور  رد 
تسا ». هتفریذپ 

207 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمث تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 59 

نآ دننام  یسانجا  كاشوپ و  كاروخ و  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 274
. دریگیم لیوحت  ار  سنج  درخیم و  دنسیونیمن - دادرارق  نآ  ةرابرد  مدرم  هک  ار -

يرتشم تسد  رد  سنج  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . نآ  نتفرگ  رکنم  هدنـشورف  هتخادرپ و  ار  نآ  ياـهب  هک  تسا  دـقتعم  يرتشم 
دوشیم هتفریذپ  هدنشورف  نخس  تسا ، هدشن  جراخ  هدنشورف  تسد  زا  سنج  رگا  یلو  تسا . هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  وا  نخس  تسا ،

. دشاب هتشاد  تخادرپ  رب  هنّیب  رادیرخ  هکنآ  رگم  تسا ، هدرکن  تفایرد  ار  نآ  ياهب  هک  دنک  دای  دنگوس  دیاب  و 
هدنشورف و نآ و  ریظن  رتش و  ناویح و  دننام  دنریگیم ؛ دهاش  دنسیونیم و  هقیثو  نآ  لاثما  ةرابرد  مدرم  هک  تسا  یـسانجا  زا  الاک  رگا  و 

رادیرخ هچ  يدرکن ! تخادرپ  دیوگب : هدنشورف  و  مدرک ! تخادرپ  وت  هب  دیوگب : رادیرخ  دننک و  فالتخا  نآ  تمیق  تخادرپ  رد  رادیرخ 
رب دیاب  هدنـشورف  دـنکیم و  اعدا  هک  هنوگنآ  دروایب  هنّیب  نآ  تخادرپ  يارب  دـیاب  دـشاب ، هتفرگن  لیوحت  ای  دـشاب  هتفرگ  لیوحت  ار  سنج 

. دنکیم راکنا  هک  هنوگنامه  دنک ، دای  دنگوس  نتفرگن  لیوحت 
؟ تسا هدشن  ادج  زین  هدنشورف  هتفاین و  لماک  طلست  يرتشم  زونه  تساهنآ و  يود  ره  تسد  رد  الاک  رگا  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

تمیق تخادرپ  دروم  رد  دوخ  ياعدا  يارب  هنّیب  دیاب  رادیرخ  تسا و  هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  هدنشورف  نخس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دروایب

نمث ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  باب 60 

نآ زا  یلو  درخیم  یـسابل  هدنـشورف  اب  یطرـش  چیه  نودـب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 1 - ) 275
. تمیق شهاک  اب  رگم  دنکیم  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  زین  وا  دنادرگیمزاب و  هدنشورف  دزن  ار  نآ  ور  نیا  زا  دیآیمن . ششوخ 

تمیق هب  تفرگ و  ار  نآ  دوب و  ربـخیب  هلأـسم  نیا  زا  رگا  دریگب . سپ  تمیق  شهاـک  اـب  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنادرگزاب ». تسخن  رادیرخ  هب  دیاب  ار  نآ  رب  دازام  تخورف ، يرتشیب 
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تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رجات ، تابحتسم  ياهبابزامتفه  تسیب و  باب  تایاور  رد 
209 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شدوخ يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  باب 61 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

209 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
رتشیب ای  رتمک  ای  رانید  کی  هب  یسابل  نم  يارب  دیوگیم : نم  هب  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ نامیلـس  نب  یلع  ( 1 - ) 276

ار وا  مربیم ، دوس  نم  هلماعم  نیا  رد  هکنیا  زا  میوگیم و  رتشیب  وا  هب  ار  دیرخ  تمیق  یلو  مرخیم  ار  سابل  تمیق ، نامه  هب  زین  نم  رخب .
يزیچ ای  زیاج  دوس ، طرـش و  ایآ  منادرگیمزاب . ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دزادرپب ؛ ار  غلبم  نآ  هک  منکیم  طرـش  وا  اب  منکیمن و  هاـگآ 

؟ مربب دوس  نآ  زا  هک  تسا  لالح  نم  يارب  منک ، مزال  یعطق و  هدنشورف  اب  ار  هلماعم  هک  یتروص  رد  ایآ  و  تسا ؟ لالح  نم  يارب  نآ  زا 
!« هدن ماجنا  ار  نآ  سپ  تسین ، لالح  وت  يارب  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تساهدرک تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  باب 62 

هکنآ اب  نانآ - زا  یکی  دنرخیم . رانید  هب  ار  مهرد  يرادقم  فارـص  رفن  ود  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 277
سپس دزادرپیم . ار  نآ  زین  وا  زادرپب . زین  نم  بناج  زا  دیوگیم : يرگید  هب  دزادرپب - ار  دوخ  مهس  دناوتیم  دهاوخب  رگا  تسا و  رگناوت 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  درخب . يو  زا  دوس  اب  ار  نآ  دریگیم  میمصت  هتخادرپ ، ار  شقیفر  مهس  هک  یسک 
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دشابن وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  باب 63 

زا ار  يرگید  يـالاک  اـی  یکاروخ  داوم  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ هبتع  نب  کلملادـبع  ( 1 - ) 278
؟ تسا هنوگچ  نآ  هار  حیحص و  هلماعم  نیا  ایآ  دشابن . نم  رب  نآ  نایز  هک  مرخیم  طرش  نیا  اب  یصخش 

تسین ». هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تمرح ». هن  مینک  لمح  تهارک  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

تاعاجرا
: دیآیم
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. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رایخ ، ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد 
211 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

طرش تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  باب 64 

درخیم و نآ  دننام  مهرد و  رازه  هب  ار  یکاروخ  داوم  يرادقم  یـصخش  موش ! تیادـف  متفگ : ماما  هب  : » دـیوگ دـشار  نب  یلع  ( 1 - ) 279
. يرگید مهرد  ای  دشاب  حیحص  مهرد  هک  دنکیمن  نیعم  ار  مهرد  عون 

ياهمهرد تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  لمع  طرش  نامه  هب  دیاب  تسا ، هدرک  طرش  ار  مهرد ] زا  یصاخ  عون   ] رگا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسوا ةدهع  رب  مدرم  نایم  جیار 

مهرد زا  ریغ  دنیوگیم : نانآ  نوچ  مراد ! ياهفیظو  هچ  هیرهم ، تخادرپ  رد  منادـب  متـساوخیم  شـسرپ  نیا  اب  دـیوگیم : دـشار  نب  یلع 
ياـهمهرد هن  ماهدروآ و  ناـیم  هب  حیحـص  مهرد  زا  یماـن  هن  ماهدرک و  جاودزا  جـیار  ياـهمهرد  رب  اـنب  نم  اـنامه  مـیریگیمن و  حـیحص 

.« رگید

ملظ زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  باب 65 

هباتفآ کشم و  ام  زا  مکاح  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روعا  صفح  هک  مدینـش  : » دیوگ یفریـص  میکح  نب  مکح  ( 1 - ) 280
. دنکن متس  ام  هب  ات  میهدیم  هوشر  يو  هب  ام  دنکیم . لیکو  سانجا  نتفرگ  لیوحت  يارب  ار  یصخش  درخیم و 

: تفگ درک و  توکس  یتدم  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  درادن . لاکشا  یشخب ، ناماس  تلاوما  هب  نآ  ۀلیسو  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دنکیم تفایرد  دادرارق  زا  رتمک  یهد ، هوشر  وا  هب  رگا  وگب : نم  هب 

! يرآ تفگ : صفح 
تسا ». دساف  تاهوشر  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

213 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شورف رد  هابتشا  زاوج  مدع  باب 66 

تسین ». زیاج  شورف  رد  هابتشا  ناملسم ، يارب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماماهک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 281
تاعاجرا

: دیآیم
يرگید هب  ییـالاک  یـصخش ، دوشیم : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  : » هک نخـس  نیا  راـیخ  ياـهباب  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 

رد ار  نآ  ياهب  زا  يرادـقم  مدـید  مدرک ، هعجارم  دوخ  رتفد  هب  تفگ : تسا و  هدرک  هابتـشا  نآ  تمیق  رد  هک  درک  اعدا  هاـگنآ  تخورف .
. ماهدید نایز  يدایز  رادقم  هب  هتفرگن و  رظن 
 ....« دنکیم تقد  الاک  تیفیک  رد  دومرف : ماما 
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رفن ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  باب 67 

ود  نآ  زا  یکی  طسوت  الاک  لوپ  ندروآ  و 
يارب دـنرخیم و  ار  ییـالاک  رفن  ود  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 282

. دیآیم لوپ  اب  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ  دنوریم . نآ  لوپ  ندروآ 
يو کیرـش  نآ  زا  سپ  رگا  دریگب و  لیوحت  ار  الاک  دناوتیم  دنک ، تخادرپ  لماک  روط  هب  ار  نآ  ياهب  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

.« دنک تخادرپ  دوخ  کیرش  هب  ار  نآ  ياهب  زا  یمین  هک  دراد  قح  یتروص  رد  اهنت  دنک ، تساوخرد  ار  نآ 

سکعلاب دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  باب 68 

مهرد درخب و  رانید  هب  ار  یـسابل  سک  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 283
هب دـناوتیم  دزادرپب ، رانید  درخب و  مهرد  هب  رگا  نینچمه  دـنک و  هلماـعم  راـنید  هب  دـیرخ  رب  هحبارم  تروص  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دزادرپب ،

دنک ». هلماعم  ار  نآ  مهرد  هب  دیرخ  رب  هحبارم  تروص 
215 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

چیه ضوع  هب  لام  عیب  مکح  باب 69 

. درک لاؤس  دریذپیمن ، ار  نآ  ریغ  دنوادخ  هچنآ  و  ءیـشال »  » و ءیـش »  » ةرابرد هفینحوبا  زا  نسح  نب  دـمحم  : » دـیوگ هعامـس  ( 1 - ) 284
ار نآ  نک و  تکرح  نایضفار  ياوشیپ  يوس  هب  رطاق  نیا  اب  تفگ : دنامرد و  ءیـشال »  » هب خساپ  رد  یلو  داد  حیـضوت  ار  ءیـش »  » هفینحوبا

. دمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  تفرگ و  ار  رطاق  راسفا  دمحم  نک . تفایرد  ار  شیاهب  شورفب و  ءیشال »  » هب يو  هب 
! ریگب ار  رطاق  نیا  شورف  روتسد  هفینحوبا  زا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدرک  رداص  نم  هب  ار  نآ  شورف  روتسد  هفینحوبا  تفگ : دمحم 
؟ یغلبم هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

«. ءیش ال   » هب تفگ : دمحم 
؟ ییوگیم هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. میوگیم ار  تقیقح  تفگ : دمحم 
. دربب لبطصا  هب  ار  نآ  داد  روتسد  شمالغ  هب  مدیرخ و  وت  زا  ءیشال »  » هب ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ وک شیاهب  موش ! تیادف  تفگ : ماما  هب  دیشک  لوط  یتقو  دنام ، رطاق  ياهب  رظتنم  یتدم  نسح  نب  دمحم 
! حبص ادرف  ام  ةدعو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درک تیاضر  راـهظا  وا  زا  دـش و  لاحـشوخ  ربخ  نیا  زا  هفینحوبا  درک . وگزاـب  يو  يارب  ار  ارجاـم  تشگزاـب و  هفینحوبا  يوس  هب  دـمحم 
: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفر . مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هفینحوبا  ادرف  حبص 

؟ ینک تفایرد  ار  رطاق - ياهب  ءیش -» ال   » ات ياهدمآ 
. تسا ءیشال  نآ  ياهب  و  يرآ ! تفگ : هفینحوبا 
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! يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنتفر ارحص  هب  مه  اب  دش و  يرگید  بکرم  راوس  زین  هفینحوبا  دش و  رطاق  رب  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

! هفینحوبا يا  تفگ : هفینحوبا  هب  هاگنآ  دوب . هدمآ  الاب  يراج  بآ  دننامه  هک  تسیرگن  بارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـمآ ، الاب  زور  یتقو 
؟ دراد نایرج  ایوگ  هک  تسه  يزیچ  هچ  تسدرود  نآ  رد 

. تسا بآ  نآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : هفینحوبا 
. دندید تسدرود  رد  دوخ  ربارب  ار  بارس  مه  زاب  دندیسر  اجنآ  هب  یتقو  دنتفر ، نآ  يوس  هب  مه  اب 

بآ ار  نآ  هنـشت  هک  راومه  نابایب  رد  یبارـس  دـننامه  : » دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  نک ! تفایرد  ار  رطاق  ياـهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
 ...«. دباییم نآ  دزن  ار  دنوادخ  دباییمن و  يزیچ  ار  نآ  دوریم ، نآ  دزن  هکنیا  ات  درادنپیم 

؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  هفینحوبا ! يا  دنتفگ : يو  هب  تفر . شنارای  دزن  نیگمغ  تحاران و  هفینحوبا  اجنآ  زا 
تفر ». مگنچ  زا  هدوهیب  مدوب - هتخادرپ  شیارب  لوپ  مهرد  رازه  هد  هک  يرطاق - تفگ : هفینحوبا 

217 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشاب هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  باب 70 

شیوخ هارمه  يراوس  شکراب و  رتش  يدادـعت  دـمآ و  اـجنآ  هب  يدرگناـبایب  برع  هک  مدوب  رمع  هارمه  ینم  رد  : » دـیوگ سنا  ( 1 - ) 285
؟ دشورفیمن ار  اهنآ  ایآ  هک  سرپب  يو  زا  تفگ : نم  هب  رمع  تشاد .

. درک یگدامآ  مالعا  شنارتش  شورف  يارب  درم  نآ  مدرک . لاؤس  وا  زا  متفر و  يو  دزن  نم 
! ریگب لیوحت  ار  نارتش  سنا ! يا  تفگ : نم  هب  سپس  دیرخ . يو  زا  رتش  هدراهچ  دمآ و  يو  دزن  رمع  هاگنآ 

! ریگب لیوحت  هنهرب  تروص  هب  ار  نارتش  راذگب و  ار  نآ  لحر  زادناور و  تفگ : برع  درم 
. مدیرخ ناشلحر  زادناور و  اب  ار  اهنآ  نم  تفگ : رمع 

. دندناوخارف دوخ  نایم  تواضق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  رد  عازن  نانآ  نایم  هراب ، نیا  رد 
؟ يدرک طرش  هلماعم  رد  ار  اهنآ  لحر  زادناور و  وت  ایآ  تفگ : رمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

! هن تفگ : رمع 
! دنتسه وت  هب  قلعتم  نارتش  اهنت  نک ، ادج  دنراد  هچ  ره  زا  ار  اهنآ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

!« نک قحلم  نامنارتش  رگید  هب  ار  اهنآ  هدب و  لیوحت  برع  درم  هب  ار  اهنآ  لحر  زادناور و  نک و  هنهرب  ار  نارتش  سنا ! يا  تفگ : رمع 
219 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تراجت رد  رجات  تاهورکم  تامرحم و  تابحتسم ، تابجاو ، ياهباب  مود : شخب 

رجات هورکم  مارح و  بحتسم ، بجاو ، ماکحا  زا  یضعب  باب 1 

زا قیقد  یهاگآ  تسخن  نارجات ! هورگ  يا  دومرفیم : ربنم  زارف  رب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » دیوگ هتابن  نب  غبصا  ( 1 - ) 286
ادـخ هب  تراجت ! سپـس  ماکحا و  زا  قیقد  یهاگآ  تسخن  تراجت ! سپـس  ماـکحا و  زا  قیقد  یهاـگآ  تسخن  تراـجت ! سپـس  ماـکحا و 
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مهرد یتساراـب  ار  ناتياهدـنگوس  تسا . تخـس  گنـس  يور  رب  هچروـم  تکرح  زا  رتناـهنپ  نیقی  هب  تما ، نـیا  ناـیم  رد  اـبر  دـنگوس !
دهدب ». قح  دریگب و  ّقح  هک  یسک  رگم  تسا  شتآ  رد  راکهبت  تسا و  راکهبت  رجات ، دیزیمآ !

. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  ینایاپ  شخب 
! ماهتفرگ تراجت  هب  میمصت  تفگ : نانمؤمریما  هب  یصخش  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 287

؟ ياهدرک كرد  تقد  اب  ار  ادخ  نید  ماکحا ]  ] ایآ دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
! ار نآ  زا  یشخب  تفگ :

 221 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
سپـس و  ماـکحا ] زا   ] قیقد یهاـگآ  تسخن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 3 - ) 288

دوریم ». ورف  سپس  دوریم و  ورف  ابر  رد  ًامتح  دنک ، تراجت  ماکحا ] هب   ] قیمع شناد  نودب  سکره  سپ  تراجت !
تراجت یهاگآ  نودب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  هحلط  ( 4 - ) 289

. دوریم ورف  سپس  دوریم و  ورف  ابر  رد  دنک ،
دنیشنب »! رازاب  رد  دیابن  دنکیمن ، كرد  ار  شورف  دیرخ و  هک  یسک  دومرفیم : هتسویپ  زین  و 

زا  ] قیقد یهاگآ  نودـب  سکره  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ناـنمؤمریما  زا  هغـالبلا  جـهن  ملکلا و  ررد  مکحلا و  ررغ  باـتک  رد  ( 5 - ) 290
دتفایم ». ابر  بادرگ  رد  ًامتح  دنک ، تراجت  ماکحا ]

ورف ابر  رد  تدـش  هب  دـنک ، تراجت  ماکحا  قیمع  كرد  یهاگآ و  نودـب  سکره  : » هک دوشیم  تیاور  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 6 - ) 291
دوریم ».

دتفایم ». ورف  تاهبش  رد  دنک ، تراجت  ماکحا  هب  قیمع  یهاگآ  نودب  سکره  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 7 - ) 292
ار شنید  دـیاب  دراد ، تراجت  هب  میمـصت  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هعنقملا  باـتک  رد  ( 8 - ) 293

ورف تاهبـش  رد  دـنک ، تراجت  دـسرن و  قیمع  یهاگآ  هب  نید  رد  سکره  دسانـش و  زاب  مارح  زا  ار  لالح  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـمهفب  ًاـقیمع 
دتفایم ».

. دندشیم هدیمان  هرسامس  نارجات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  : » هک تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 294
ار امـش  هکلب  ممانیمن  هرـسامس  ار  امـش  نم  هک  دـینادب  دومرف : نانآ  هب  تشذـگ و  نارجات  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زور  کـی 

. شتآ رد  راکهبت  تسا و  راکهبت  رجات  ممانیم و  رجات 
نانآ دیسرپ : دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دعب  زور  دندیـشک . تراجت  زا  تسد  دنتـسب و  ار  ناشياههزاغم  ياهرد  نانآ 

؟ دنتسه اجک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندیشک ! تراجت  زا  تسد  دندینـش ، ار  امـش  نانخـس  یتقو  زورید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

دهدب ». قح  دریگب و  قح  هک  یسک  رگم  منکیم :] هفاضا  یلو   ] میوگیم ار  نامه  زین  زورما  نم  دومرف : هلآ 
یلـص ربمایپ  میدشیم و  هدیمان  راسمـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هنیدم  رد  ام  : » دیوگ يرافغ  هزرغ  یبا  نب  سیق  ( 10 - ) 295
شیپ دنگوس  غورد و  هدوهیب و  نانخـس  شورف ، دیرخ و  رد  نارجات ! هورگ  يا  دومرف : دـیمان و  يرتابیز  مان  هب  ار  ام  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

دیزیمآ ». مه  رد  هقدص  اب  ار  نآ  سپ  دیآیم ،
یسک رگم  دیراکهبت ؛ امش  نارجات ! هورگ  يا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هعافر  نب  دیبع  ( 11 - ) 296

تسا ». هنوگنیا  هنوگنیا و  لام  نیا  دیوگب  دیوگب و  تسار  دیامن و  یکین  دنک و  هشیپ  اوقت  هک 
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راک هب  ار  ایند  نید و  يابیز  راتفر  یقالخا و  ةدیدنـسپ  تافـص  شیوخ ، تراجت  رد  و  : » هک تسا  هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 12 - ) 297
ریگ ».

رگم تسا  راکهبت  رجات ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  بل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 13 - ) 298
دهدب ». قح  دریگب و  قح  هک  یسک 

ینابرهم و يارب  ارم  مراگدرورپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 14 - ) 299
شنید ظـفح  رب  هک  یـسک  رگم  دنتـسه  نازرواـشک  نارجاـت و  تما  نیا  نیرتدـب  دادـن . رارق  زرواـشک  رجاـت و  ارم  تخیگنارب و  تـمحر 

دشاب ». صیرح 
، مدرم نیرتدـب  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تاـیاغلا  باـتک  رد  یمق  دـمحا  نـب  رفعج  ( 15 - ) 300

: دومرف دنشاب و  صیرح  ناشنید  ظفح  رب  تدش  هب  هک  ییاه  نآ  رگم  دنتسه  نارجات  نازرواشک و 
دنتسه ». راکتنایخ  نارجات  مدرم ، نیرتدب 

رازاـب هب  دوز  حبـص  زور  ره  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  رباـج  ( 16 - ) 301
هک يرازاب  ره  هب  درکیم و  شدرگ  هفوک  ياهرازاب  کت  کت  رد  تشاذـگیم و  هناـش  يور  هبیبس  ماـن  هب  رـس  ود  ياهناـیزات  وا  تفریم .

يادص ندینـش  اب  نایرازاب  دینک ! اورپ  لج  زع و  يادخ  زا   ) نارجات هورگ  يا  دادیم : ادـن  هاگنآ  داتـسیایم و  نآ  لها  رـس  رب  دیـسریم ،
ار شنانخـس  ناـشیاهشوگ  اـب  دـندروآیم و  يور  يو  هـب  بـلق  اـب  دنتـشاذگیم و  راـنک  دنتـشاد ، تـسد  رد  هـچ  ره  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

دییوج تکرب  يریگناسآ ، لهس و  اب  دینک و  یکین  ریخ و  تساوخرد  ادخ  زا  راک ، ره  زا  شیپ  دومرفیم :) مالـسلا  هیلع  ماما  دندینـشیم .
( دینک يرود  غورد  زا  دیرادزاب و  دنگوس  زا  ار  رگیدکی  و   ) دیدرگ هتسارآ  يرابدرب  اب  دیوش و  کیدزن  نایرتشم  هب  و 
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تیاعر لماک  روط  هب  ار  وزارت  هنامیپ و  دیوشن و  کیدزن  ابر  هب  دینک و  راتفر  فاصنا  هب  ناگدیدمتس  اب  دییوشب و  تسد  متـس  ملظ و  زا  و 
هاگنآ تشگیم ، هفوک  ياهرازاب  ۀـمه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـینکن )! داسف  یهابت و  نیمز  رد  دـیراذگن و  مک  مدرم  سانجا  زا  و  . ) دـینک

تسشنیم ». مدرم  ياهراک  هب  یگدیسر  يارب  تشگیمزاب و 
رد مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  : » تسا هدش  هدوزفا  تالمج  نیا  نآ ، نایاپ  رد  هدش و  تیاور  رخآ  ۀلمج  نودب  قودص  یلاما  رد  ثیدح  نیا 

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  شنانخس  ۀمادا 
دنام  دهاوخ  یقاب  نآ  گنن  هانگ و  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  دبای / تسد  صلاخ  تاذل  هب  رگا  یتح  مارح  هار  زا  سکره 

تسین ». يریخ  تسا ، شتآ  نآ  زا  سپ  هک  یتذل  رد  و  دنام / دهاوخ  یقاب  نایاپ  رد  دب  ياهراک  ۀجیتن 
زا حبـص  زور  ره  هفوک  رد  امـش  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 17 - ) 302

ماما نایرازاب  یتقو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  تسا  نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  ۀمادا  تخادرپیم ». شدرگ  هب  دمآیم و  نوریب  رـصق 
دندرپسیم و شوگ  يو  هب  دندیـشکیم و  راک  زا  تسد  همه  مدرم ! يا  دـیوگیم : دـیآیم و  ناشيوس  هب  هک  دـندیدیم  ار  مالـسلا  هیلع 

نانمؤمریما »! يا  درک ، میهاوخ  يوریپ  میدینش و  دنتفگیم : مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  سپ  دبای و  نایاپ  شنانخس  ات  دنتخودیم  مشچ 
شورف دـیرخ و  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 18 - ) 303

، بیع ندناشوپ  دنگوس ، ابر ، درادرب ؛ شورف  دیرخ و  زا  تسد  ًامتح  ًامتح  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  تیاعر  دـیاب  ار  راک  جـنپ  دـنکیم ،
دیرخ ». ماگنه  نآ  شهوکن  شورف و  ماگنه  الاک  ندوتس 
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شدـمآرد بسک و  دـشاب  هک  ره  رد  زیچ  راهچ  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دـیوگ هماما  وبا  ( 19 - ) 304
دروخن ». دنگوس  نایم  نیا  رد  دناشوپن و  ار  شیالاک  بیع  دیاتسن ، شورف  ماگنه  دریگن ، بیع  دیرخ  ماگنه  تسا : لالح  كاپ و 

ناتياهرس نارجات ! هورگ  يا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 20 - ) 305
دشاب ». تسار  شراتفگ  هک  یسک  رگم  دیوشیم  روشحم  راکهبت  تمایق  زور  رد  تسا . نشور  ناتيارب  هار  قیقحت ، هب  دیروآ . الاب  ار 

ات دـیزیمآ  مهرد  هقدـص  اب  ار  ناتلاوما  نارجات ! هورگ  يا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 21 - ) 306
دنادرگ ». كاپ  امش  يارب  ار  ناتتراجت  دناشوپب و  امش  رب  دینکیم ، دای  هک  ار  ییاهدنگوس  ناتناهانگ و 

دنگوس زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  رازاب ! لها  يا  دومرفیم : دمآیم و  رازاب  هب  هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دیوگ دیعـس  وبا  ( 22 - ) 307
مالسلاو دهدب  قح  دریگب و  قح  هک  یسک  رگم  تسا  راکهبت  رجات  انامه  دََربیم . ار  تکرب  دنکیم و  داسک  ار  الاک  نآ  هک  ارچ  دیزیهرپب !

. مکیلع
رازاب هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تقوره  سپ  درکیم . رارکت  ار  نانخـس  ناـمه  دـمآیم و  رازاـب  هب  هراـبود  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  هاـگنآ 

: دومرفیم تشگیمزاب ، هناخ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دمآ . هبنکش  درم  دنتفگیم : دمآیم ،
! دمآ هدنگ  مکش  درم  دنیوگیم  دش : هتفگ  تسیچ ؟ هلمج  نیا  زا  ناشدوصقم  دمآ . هبنکش  درم  دنتفگ : مدمآ ، نم  یتقو 

ملع »! نآ  يالاب  تساذغ و  نآ  نییاپ  دومرفیم : مالسلا  هیلع  ماما 
نتفرگ يارب  دوز   ] دیورن رازاب  لابقتـسا  هب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 23 - ) 308

دنکن ». داسک  قافنا و  ار  رگید  یضعب  يالاک  امش  زا  یضعب  دیروخن و  دنگوس  و  دیورن ] رازاب  هب  ندرک  طاسب  يارب  اج 
دراو یـسرباسح  نودـب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنهورگ  هس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نـالجع  ( 24 - ) 309

تـشهب هب  یـسرباسح  نودب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  دنکیم . خزود  لخاد  یـسرباسح  نودب  دنوادخ  ار  هورگ  هس  دـنکیم و  تشهب 
یهورگ هس  دنتـسه و  دنک ، يرپس  ادخ  زا  يوریپ  هار  رد  ار  شرمع  هک  يدرمریپ  راکتـسرد و  وگتـسار و  رجات  رتسگداد ، ياوشیپ  دربیم :

دنتسه ». راکانز  درمریپ  وگغورد و  رایسب  رجات  رگمتس ، ياوشیپ  دربیم : خزود  هب  یسرباسح  نودب  دنوادخ  هک  ار 
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تاعاجرا
: تشذگ

[ دّـمحم نب  دـمحا   ] نم هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  : » هک هتفگ  نیا  هراختـسا  ياهباب  زا  جـنپ  باب  زا  تشه  تیاور  رد 
تروشم منک ، رادـید  امـش  اب  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  منکن  تکرح  هک  ماهتـسب  نامیپ  دوخ  اب  هتفرگ و  تراجت  يارب  ترفاسم  هب  میمـصت 

! میامن اعد  تساوخرد  مهاوخب و 
ار دوخ  هب  هدـننک  دامتعا  ناشوپن و  ار  تیـالاک  بیع  راـتفگ ! رد  ییوگتـسار  هب  داـب  وت  رب  دومرف : درک و  اـعد  يو  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

رجات اریز  نکن ؛ متس  ملظ و  ریگب و  ّقح  هدب و  ّقح  دنسپب و  نارگید  يارب  يدنـسپیم ، دوخ  يارب  هچنآ  تسابر . وا  بیرف  اریز  هدن ؛ بیرف 
شبحاص يارب  غورد ، دنگوس  هک  ارچ  نک ؛ يرود  دـنگوس  زا  تسا و  راکوکین  راوگرزب و  ناریفـس  اب  تمایق  زور  راکتـسرد ، وگتـسار و 

یمهم راک  اـی  ترفاـسم  هب  میمـصت  هک  یماـگنه  دریگب و  ّقح  دـهد و  ّقح  هکنآ  رگم  تسا  راـکهبت  رجاـت ، دروآیم و  ناـغمرا  هب  شتآ 
 ...« نک یکین  ریخ و  تساوخرد  دنوادخ  زا  هدرک و  اعد  رایسب  یتفرگ ،

باسح ملق و  نتشون و  تمعن  هب  یهلا  نانتما  باب 2 
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: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«1 . » تسنادیمن هچنآ  تخومآ  ناسنا . هب  تخومآ  ملق  هب  هک  سک  نآ  تسا . رتراوگرزب  تراگدرورپ  هک  ناوخب 

يرگباسح نتـشون و  هب  راکهبت - راکوکین و  مدرم - رب  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیمج  ( 1 - ) 310
دنداتفایم ». هابتشا  طلغ و  هب  دوبن ، نینچ  رگا  داهن و  تنم 

: تسا هدمآ  تخومآ » ملق  هب  هکنآ  تسا . رتراوگرزب  تراگدرورپ  هک  ناوخب  : » هیآ نیا  حیضوت  رد  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  ( 2 - ) 311
دبای ». ناماس  نیمز  برغم  قرشم و  رد  ایند  ياهراک  نآ ، ۀلیسو  هب  هک  تخومآ  ناسنا  هب  ار  نتشون  »

______________________________

3 - 5 قلع 96 / (. 1)
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. مرادن نتشون  زج  ياهراچ  منکن ، شومارف  ار  امش  تایاور  هکنآ  يارب  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  نب  هللادبع  ( 3 - ) 312
. تخومآ ملق  هب  دنوادخ  اریز  سیونب ! درادن ؛ لاکشا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تشادن ». دوجو  ياهتسیاش  یگدنز  دوبن و  اجرب  اپ  نید  ییاورنامرف و  دوبن ، ملق  رگا  تسادخ و  بناج  زا  یگرزب  تمعن  ملق ، دومرف : و 
هب تسا - كاپ  شیاه  مان  هک  يدنوادخ - لضفم ! يا  شیدنیب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  ( 4 - ) 313

رابخا نآ  اب  هک  نتـشون ، تروص  نیمه  هب  و  دـنکیم ...  راکـشآ  ار  دوخ  ناـهن  نآ  اـب  هک  داد  ناـسنا  هب  یگرزب  تمعن  هچ  نتفگ ، ۀلیـسو 
نوگانوگ مولع  ياهباتک  نآ ، ۀلیسو  هب  درادیم و  هگن  دشکیم و  دنب  هب  ناگدنیآ  يارب  ار  نانآ  رابخا  زورما و  لسن  يارب  ار  ناگتشذگ 

، دوبن نتـشون  رگا  دـنکیم . ظفح  نارگید  اب  ار  دوخ  ياهباسح  تالماعم و  ناسنا ، نآ ، ۀلیـسو  هب  دوشیم و  هنادواج  نآ  ریغ  بادآ و  و 
بادآ دوبان و  مولع ، دـندوب . ربخیب  شیوخ  نطو  زا  دـنربیم ، رـسب  تبرغ  رد  هک  یناسک  دیـسریمن و  مه  هب  نوگانوگ  ياهنامز  رابخا 

دیاش دشیم و  داجیا  یگرزب  للخ  فاکش و  ناسنا ، يرورض  ثیداحا  تقد و  دنمزاین  ینید  روما  تالماعم و  اهراک و  رد  دشیم و  عیاض 
تسا هدش  هتشاذگ  هعیدو  هب  يو  تشرس  تقلخ و  رد  هکنیا  هن  هدیـسر  ّلح  هار  نیا  هب  یکریز  یـشیدنا و  هراچ  اب  ناسنا  هک  ینک  نامگ 

هب هک  تسا  یـششخب  لّضفتو و  دـنوادخ  شنیرفآ  نآ ، هشیر  لصا و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  ات  تسین ] هنوگ  نیا  هک  یلاـحرد  ]
هک یتـسرد  هب  دـنک ، یـساپسان  سکره  دریگیم و  شاداـپ  دـنک ، يرازگـساپس  سکره  سپ  تـسا . هدوـمرف  تیاـنع  شیوـخ  تاـقولخم 

تسا ». زاینیب  نایناهج  زا  دنوادخ 
هیلع نینمؤملاریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  یلفون  میهاربا  نب  دمحم  ( 5 - ) 314

فذح نم  هب  تبسن  ار  دیاز  تافراعت  تاملک و  دینک و  کیدزن  مه  هب  ار  اهرطس  كزان و  ار  ناتیاهملق  : » تشون شنارازگراک  هب  مالـسلا 
دنکیمن ». لمحت  ار  نایز  ناناملسم ، لاوما  اریز  دیزیهرپب  يور  هدایز  زا  دینک و  دصق  ار  یناعم  اهنت  و 

: دومرف عفار  یبا  نب  هللا  دیبع  شاهدنسیون  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  ( 6 - ) 315
شور نیا  اریز  سیونب  مه  هب  کـیدزن  ار  فورح  زادـنیب و  هلـصاف  اهرطـس  ناـیم  ریگ و  دـنلب  ار  ملق  كون  نک و  يراذـگ  هقیل  ار  تتاود  »

تسا ». رتهب  طخ  ییاناوخ  ییابیز و  يارب 
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: هک دـناهدروآ  سوماقلا  باتک  ةدنـسیون  بوقعی  نب  دـمحم  لاح  حرـش  رد  رگید  یهورگ  ةاحنلا و  تاقبط  باتک  رد  یطویـس  ( 7 - ) 316
هب مکحم  ار  دوخ  هاگنمیشن  دومرف : دوخ  ةدنـسیون  هب  هک  دش  لاوس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبیلع  نخـس  نیا  ینعم  ةرابرد  يو  زا  مور  رد  »

یهد ». ياج  تبلق  يادیوس  رد  متفگ  وت  هب  هک  ار  ياهملک  ره  ات  زودب  ار  تنامشچ  ریگب و  تناتشگنا  اب  ار  ملق  نابسچب و  نیمز 
. داد حیضوت  ار  نآ  يرگید  ظافلا  اب  بوقعی  نب  دمحم 
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تاعاجرا
: تشذگ

هب دـنداد ، لـیوحت  يو  هب  ار  كدوـک  یتـقو  هک  هدـب  روتـسد  وا  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  هدوـمرف  هس  یـس و  باـب  زا  هس  تیاور  رد 
ات منکیم  ادـخ ] اـب   ] تراـجت يو ، هب  نآرق  میلعت  اـب  مزوـمآیم و  يو  هب  ار  باـسح  نتـشون و  نم  هـک  یتـسرد  هـب  دـیوگب : شاهداوناـخ 

دشاب ». لالح  كاپ و  شدمآرد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  تسا  عوضوم  نیا  اب  بسانم  هچنآ  دنزرف ، ماکحا  ياهباب  زا  کی  تصش و  باب  تایاور  رد 

ماو دادرارق  نتشون  بابحتسا  باب 3 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دسیونب و امش  نایم  یلداع  ةدنسیون  دیاب  دیسیونب و  ار  نآ  دیداد  ماو  رگیدکی  هب  نیعم  دیسر  رس  ات  هاگره  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

دیاب دنک و  الما  دیاب  راکهدب  دسیونب و  دیاب  سپ  تخومآ . يو  هب  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنکن ، يراددوخ  نتـشون  زا  ياهدنـسیون  چـیه 
هب دیاب  وا  تسرپرس  سپ  تسالما ، زا  ناوتان  ای  فیعض  ای  هیفس  راکهدب ، رگا  دهاکن و  نآ  زا  يزیچ  دنک و  اورپ  شراگدرورپ  زا  راکهدب 

. دنک هتکید  ار  وا  یهدب  تلادع ،
يارب دـیراد ؛ تیاضر  ناشیا  زا  هک  یناهاوگ  زا  نز  ود  اب  يدرم  هاگنآ  دـندوبن ، درم  ود  رگا  سپ  دـیریگ . هاوگ  ار  ناتنادرم  زا  رفن  ود  و 

يراددوخ دـیابن  دـندش ، هدـناوخارف  ناهاوگ  هک  یماگنه  دـنک و  يروآدای  يو  هب  يرگید  درک ، شومارف  نز  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هکنیا 
تداهـش يارب  رتکیدزن و  تلادع  هب  ادخ  دزن  نیا  دیوشن . هتـسخ  گرزب - ای  دـشاب  کچوک  شدیـسررس - ات  یهدـب  نتـشون  زا  دـننک و 

یکاب امـش  رب  سپ  دینکیم . تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  هک  دشاب  يدقن  ۀـلماعم  هکنآ  رگم  تسا  رتکیدزن  ندرکن  دـیدرت  هب  رتراوتـسا و 
. دیریگب هاوگ  دیدرک ، هلماعم  هاگره  دیسیونن و  ار  نآ  هک  تسین 
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هـشیپ یهلا  ياوقت  دیاهدش و  جراخ  ادخ  تعاطا  زا  امـش  دینک ، نینچ  رگا  دریگ و  رارق  راشف  انگنت و  رد  دیابن  یهاوگ  هدنـسیون و  چـیه  و 

. تسا هاگآ  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دزومآیم و  امش  هب  دنوادخ  دینک و 
«. 1 [ » دیهد رارق   ] هدش تفایرد  ياهقیثو  سپ  دیتفاین ، ياهدنسیون  دیدوب و  ترفاسم  رد  رگا  و 

هیلع مدآ  نادنزرف  هک  یماگنه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درب ، مان  هک  یصخش  زا  رایزهم  نب  یلع  ( 1 - ) 317
ار شیوخ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  ور  نیا  زا  دمآ . ششوخ  رایسب  وا  زا  داتفا و  مالـسلا  هیلع  دواد  هب  شهاگن  دندادیم ، ناشن  يو  هب  ار  مالـسلا 

. تشون هراب  نیا  رد  يدنس  گرم  ۀتشرف  دندمآ و  دورف  لیئاکیم  لیئربج و  دیشخب و  وا  هب 
. تسا یقاب  نم  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زونه  تفگ : مالسلا  هیلع  مدآ  دمآ . دورف  گرم  ۀتشرف  دیسر ، ارف  مالسلا  هیلع  مدآ  گرم  یتقو 

شومارف ار  نآ  ای  دـیوگیم : توملا  کلم  هچ ؟ يدیـشخب ، مالـسلا  هیلع  دواد  تدـنزرف  هب  هک  یلاس  هاـجنپ  نآ  سپ  تفگ : گرم  ۀتـشرف 
مدآ ناج  گرم  ۀتشرف  دنداد و  یهاوگ  مالسلا  هیلع  مدآ  نایز  هب  دندمآ و  دورف  لیئاکیم  لیئربج و  ور  نیا  زا  درکیم . راکنا  ای  دوب  هدرک 

. تفرگ ار  مالسلا  هیلع 
دش ». هتشون  ایند  رد  هک  دوب  یکچ )  ) يدنس نیتسخن  نیا  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نب یـسیع  ندید  يارب  زور  کی  تفر ، سابعوبا  دزن  هریح ، رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 318
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يا تفگ : یـسیع  درک . دروخرب  یـضاق  ۀـمربش  نبا  یهارمه  هب  یـسوم  نب  یـسیع  اـب  هفوـک  هریح و  هار  رد  دـش . جراـخ  لزنم  زا  یـسوم 
؟ یتفریم اجک  هب  هللادبعوبا !

! مدمآیم وت  رادید  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ خساپ  رد  نم  هک  درک  یلاوس  نم  زا  ریما  تفگ : ماما  هب  همربش  نبا  دـندرک . تکرح  مه  اب  هاگنآ  دـش . کیدزن  تهار  تفگ : یـسیع 
رد هک  ياهتـشون  نیتسخن  ةرابرد  نم  زا  تفگ : همربش  نبا  تسیچ ؟ نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـییوگیم ؟ هچ  نآ  ةرابرد  امـش  مدـنام .

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک  لاوس  دش ، هتشون  نیمز 
ناـشیاهیگژیو اـب  هچروم  زا  رتکـچوک  یتادوجوم  تروص  هب  ار  اـهنآ  وا  داد و  ناـشن  يو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  لـسن  دـنوادخ  يرآ !

هب یتقو  رفاک . تروص  هب  ار  رفاک  نمؤم و  تروص  هب  ار  نمؤم  هاـشداپ ، تروص  هب  ار  هاـشداپ  ربماـیپ ، تروص  هب  ار  ربماـیپ  درک . هدـهاشم 
لاح نیا  اـب  راوگرزب و  فیرـش و  مرظن  رد  يداد و  رارق  ربماـیپ  ار  نآ  هک  تسیک  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع  مدآ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  دواد 

؟ تسا هاتوک  شرمع 
تدـم نم  انامه  تسا و  لاس  لهچ  شرمع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  دواد  تدـنزرف  نیا  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  لج  زع و  دـنوادخ 

سپ تسا . باتکلا  ما  نم  دزن  منکیم و  تباث  وحم و  مهاوخب ، ار  هچ  ره  نم  منکیم و  میـسقت  ار  اـهيزور  مسیونیم و  ار  زیچ  ره  ناـمز 
ار دوخ  رمع  زا  لاس  تصـش  اراـگدرورپ ! تفگ : مالـسلا  هیلع  مدآ  میازفایم . وا  رمع  رب  یهد ، رارق  یتقو  يارب  ار  دوخ  رمع  زا  يزیچ  رگا 

! دوش لماک  لاس  دصکی  شرمع  ات  مهدیم  رارق  يو  يارب 
شومارف يدوز  هب  يو  اریز  دیسیونب ؛ بلطم  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هیلع  ياهتـشون  دومرف : توملا  کلم  لیئاکیم و  لیئربج و  هب  دنوادخ 

. دندرک رهم  ار  نآ  نییّلع  لِگ  ناشیاهلاب و  اب  دنتشون و  مالسلا  هیلع  مدآ  هیلع  ياهتشون  نانآ  سپ  درک ! دهاوخ 
؟ ياهدمآ روظنم  هچ  يارب  گرم ، ۀتشرف  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  مدآ  دمآ . يو  دزن  گرم  ۀتشرف  دیسر ، ارف  مالسلا  هیلع  مدآ  تافو  یتقو 

______________________________

282 - 283 هرقب 2 / (. 1)
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! ماهدمآ تناج  نتفرگ  يارب  تفگ :
! تسا هدنام  نم  رمع  زا  لاس  تصش  تفگ : مالسلا  هیلع  مدآ 

. داد ناشن  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  هتشون  نآ  دمآ و  دورف  لیئربج  و 
هتفرگ شناج  هدش و  میلست )  ) هدنامرد يو  دوشیم ، هداد  ناشن  راکهدب  هب  كردم  هتشون و  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

«1 .« » دوشیم
هب ار  نانآ  یناگدنز  تدـم  ناربمایپ و  ياهمان  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  ( 3 - ) 319

: تفگ تسا ، لاس  لهچ  ناهج  نیا  رد  شایناگدنز  درک  هدهاشم  دیسر و  مالسلا  هیلع  دواد  مان  هب  يو  یتقو  داد . ناشن  مالـسلا  هیلع  مدآ 
هیلع دواد  رب  دوخ  رمع  زا  لاس  یـس  نم  رگا  اراگدرورپ  دـنلب ! نم  رمع  ردـقچ  تسا و  هاتوک  مالـسلا  هیلع  دواد  رمع  ردـقچ  اراـگدرورپ ،

؟ ینکیم تبث  يو  يارب  ار  نآ  میازفیب ، مالسلا 
! مدآ يا  يرآ ، دومرف : دنوادخ 

! رادرب نم  رمع  زا  نک و  تبث  دوخ  دزن  راذگ و  يو  يارب  ار  نآ  مدوزفا . مالسلا  هیلع  دواد  رمع  هب  ار  مرمع  زا  لاس  یس  نم  تفگ : مدآ 
نیا دیدرگ و  راوتسا  تباث و  ادخ  دزن  درک و  تبث  مالسلا  هیلع  دواد  يارب  هدوزفا  رمع  لاس  یس  دنوادخ  دنیامرفیم : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تسوا ». دزن  باتکلا  ما  دنکیم و  تابثا  وحم و  دهاوخب ، ار  هچنآ  دنوادخ  : » تسارجام نیمه  اب  طابترا  رد  دنوادخ  نخس 
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. دوبن تباث  يو  دزن  هچنآ  درک  تابثا  مالسلا  هیلع  دواد  يارب  درک و  وحم  دوب ، تباث  مدآ  يارب  هچنآ  دنوادخ  سپ 
: تفگ يو  هب  مدآ  دمآ . دورف  يو  ناج  نتفرگ  يارب  گرم  ۀتشرف  دیسر و  نایاپ  هب  مدآ  یناگدنز  هاگنآ 

. تسا هدنام  یقاب  نم  رمع  زا  لاس  یس  توملا ! کلم  يا 
ار دوخ  رمع  زا  لاس  یـس  رگم  دـش ، هداد  ناشن  وت  هب  نانآ  یناگدـنز  تدـم  تربمایپ و  نادـنزرف  مان  یتقو  مدآ ! يا  تفگ : گرم  ۀتـشرف 

! يدوب ءایخد »  » يداو رد  زور  نآ  وت  و  يدیشخب ؟ مالسلا  هیلع  دواد  تدنزرف  هب  یتشادنرب و 
! مروآیمن دای  هب  تفگ : مدآ 

سپ دنک ؟ وحم  وت  رمع  زا  تباث و  مالـسلا  هیلع  دواد  يارب  هک  يدرکن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  رگم  نکن . راکنا  مدآ ، يا  تفگ : لیئارزع 
. منادب ار  نآ  هکنیا  ات  تفگ : مدآ  درک . وحم  وت  رمع  زا  رکذ ، رد  تابثا و  مالسلا  هیلع  دواد  يارب  روبز  رد  دنوادخ 

ناگدنب هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زور  نآ  زا  سپ  درکیمن . راکنا  تشادن و  دای  هب  تفگیم . تسار  مدآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
شراکنا مدآ و  ندومن  شومارف  رطاخ  هب  دنسیونب . دننکیم ، هلماعم  ینیعم  دیسررس  ات  ای  دنهدیم  ماو  رگیدکی  هب  هک  یماگنه  داد  روتسد 

دوب ». هداد  رارق  دوخ  نایز  هب  هچنآ 
______________________________

: دراد دوجو  لاکشا  ود  ارجام  نیا  رد  : » دیامرفیم یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
رد لاس و  لهچ  یـضعب  رد  لاس و  تصـش  تاـیاور  یخرب  رد  هک  دیـشخب  دواد  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  يرمع  رادـقم  رد  فـالتخا  لوا :

. تسا هدمآ  لاس  هاجنپ  ياهراپ 
دوـب و هدرکن  شوـمارف  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  مییوـگب  رگا  تسا و  ناربماـیپ  يارب  یـشومارف  ناـکما  هعیـش و  لوـصا  اـب  تفلاـخم  مود :

 .... دمآ دهاوخ  دوجو  هب  يرتگرزب  لاکشا  درکیم ، راکنا  ار  نآ  هناهاگآ 
تآرم دناهدرک ». لقن  نارگید  يذمرت و  تسا و  روهـشم  تنـس  لها  نایم  رد  هکنآ  لیلد  هب  دوش  لمح  هیقت  رب  ارجام  نیا  هک  تسین  دیعب 

218 - 217 لوقعلا 24 /
 239 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فئاط نایم  ءاحور - مان  هب  يايداو  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  ( 4 - ) 320
تروص هب  هک  ار - وا  لسن  و  دیـشک ) تسد  ار  مدآ  تشپ  هاـگنآ  . ) داتـسرف يو  رب  ار  ناگتـشرف  زا  ییاـههورگ  دـنوادخ  هک  دوب  هکم - و 

. دنیآیم نوریب  ناشخاروس  زا  اههچروم  هک  هنوگنامه  دندمآ  نوریب  نانآ  دناوخارف . دندوب - هچروم  زا  رتکچوک  یتادوجوم 
؟ ینیبیم هچ  رگنب  دومرف : مدآ  هب  دنوادخ  دندش . عمج  يداو  بل  رب  هاگنآ 

! يداو بل  رب  یناوارف  ياههچروم  تفگ : مدآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  شیوخ و  تیبوبر  رب  ات  مدرک  جراخ  وت  تشپ  زا  ار  اهنآ  دنتـسه . وت  لسن  اهنیا  مدآ ! يا  دومرف : دنوادخ 

! متفرگ نامیپ  نانآ  زا  نامسآ  رد  هک  هنوگنامه  مریگب  نامیپ  نانآ  زا 
؟ دنتفرگ ياج  نم  تشپ  رد  نانآ  هنوگچ  اراگدرورپ ! تفگ : مدآ 

! نم ذوفن  اب  تردق  فیطل و  قیقد ، شنیرفآ  رطاخ  هب  مدآ ! يا  دومرف : دنوادخ 
؟ یهاوخیم هچ  اهنآ  زا  نامیپ  رد  اراگدرورپ ! تفگ : مدآ 

! دنهدن رارق  کیرش  ار  يزیچ  نم  يارب  هکنیا  دومرف : دنوادخ 
؟ تسیچ ششاداپ  دنک ، يوریپ  وت  زا  نانآ  زا  کی  ره  تفگ : مدآ 

! منکیم نکاس  دوخ  تشهب  رد  ار  وا  دومرف : دنوادخ 
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؟ تسیچ دنک ، یچیپرس  تنامرف  زا  سکره  رفیک  تفگ : مدآ 
! منکیم نکاس  ار  وا  دوخ  شتآ  رد  دومرف : دنوادخ 

. دننکیم ینامرفان  وت  زا  نانآ  رتشیب  ینکن  ظفح  ار  نانآ  رگا  يدرک و  راتفر  تلادع  هب  نانآ  نایم  رد  اراگدرورپ ! تفگ : مدآ 
مالـسلا هیلع  دواد  مان  هب  مدآ  یتقو  داد . ناشن  مدآ  هب  ار  ناشیگدـنز  تدـم  ناربمایپ و  مان  سپـس  دومرف : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  دیسر »... 
تاعاجرا

: دیآیم
یـسک ةدـهعرب  یقح  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  رجات ، تابحتـسم  ياـهباب  زا  مهن  لـهچ و  باـب  زا  متفه  تیاور  رد 

 ...« دسیونب ینالف  یسیونب و  دیاب  وگب : وا  هب  یتشاد ،

 ... رازاب و رد  بسک  لحم  هب  تبسن  تیولوا  قح  باب 4 

دجـسم دننام  ناناملـسم  رازاب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 1 - ) 321
تساجنآ ». هب  رتراوازس  بش  ات  درک ، فرصت  ار  یلحم  نارگید  زا  شیپ  سکره  سپ  تسا . نانآ 

 241 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
.( تفرگیمن هراجا  رازاب  ياهناکد  يارب  مالسلا  هیلع  یلعو  )

. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  تسخن  شخب 
سکره تسا . نانآ  دجسم  دننامه  ناناملـسم  رازاب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 322

دنک ». بورغ  دیشروخ  ای  دزیخرب  اجنآ  زا  هک  ینامز  ات  تسا  شیوخ  ناکم  هب  رتراوازس 
ناشدجـسم دننامه  ناناملـسم  رازاب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  ( 3 - ) 323

دجسم ». لثم  تسوا ؛ هب  صتخم  لحم  نآ  دنک ، فرصت  ار  یلحم  نارگید  زا  شیپ  سکره  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  تسا .
زا هک  تشادن  تسود  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  ( 4 - ) 324

دنک »! تفایرد  یترجا  ناناملسم  رازاب 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  دجاسم ، ياهباب  زا  مود  هاجنپ و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  بسانم  یبلاطم  زین  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  متفه  مشش و  باب  تایاور  رد  و 

رازاب هب  دورو  ماگنه  اعد  بابحتسا  باب 5 

رد هک  يراد  ار  ییاج  رازاب  رد  ایآ  لضفلاوبا ! يا  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  ناـنح  ( 1 - ) 325
؟ ینک هلماعم  مدرم  اب  ینیشنب و  اجنآ 
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! يرآ متفگ :
نیا نآ  زا  تشگزاب  ماگنه  بش  ره  راک و  لحم  هب  نتفر  ماگنه  حبـص ، زور  ره  هک  تسین  ینموم  چـیه  نادـب ) : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

هکنآ رگم  مربیم ؛) هاـنپ  وت  هب  شلها  ّرـش  نآ و  ّرـش  زا  و   ) مهاوخیم وت  زا  ار  نآ  لـها  ریخ  رازاـب و  ریخ  نم  ادـنوادخ ! دـناوخب : ار  اـعد 
ار وت  قیقحت ، هب  دیوگیم : يو  هب  ددرگرب و  شاهناخ  هب  ات  دنک  ظفح  ار  شلاوما  وا و  هک  دـنادرگ  لیکو  ار  ياهتـشرف  لج  زع و  دـنوادخ 

.( مدرک وت  يزور  زورما  ار  شلها  ریخ  نآ و  ریخ  و   ) مداد هانپ  زور  نیا  رد  شلها  ّرش  رازاب و  ّرش  زا 
 243 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک مهدیم  یهاوگ  درادـن و  یکیرـش  تساهنت و  تسین ، هللا  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیوگیم : دوخ  ياـج  رد  نتـسشن  ماـگنه 
لالح و يزور  نم  انامه  ادنوادخ ! تسرفب .) دورد  شنادناخ  وا و  رب  ادـنوادخ !  ) تسادـخ ةداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
رابنایز و ۀلماعم  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  مریگ و  رارق  متس  دروم  ای  منک  متـس  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  منکیم و  تساوخرد  وت  زا  ار  تکاپ 

. غورد دنگوس 
تیوس هب  اهیکین  ! ) تسین وت  زا  رتدـنمهرهب  یـسک  رازاب  رد  زورما  وت ! رب  تراشب  دـیوگیم : وا  لـکوم  ۀتـشرف  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  یتقو 

هب تکرباـب - كاـپ و  لـالح ، لـماک ، روطهب  هدرک - نیعم  تیارب  دـنوادخ  هچنآ  يدوز  هب  و  دـنوشیم ) وحم  وت  زا  ناـهانگ  دنباتـشیم و 
دروآ ». یهاوخ  تسد 

نم ایادخ ! ناوخب : ار  اعد  نیا  رازاب ، هب  دورو  ماگنه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀـیواعم  ( 2 - ) 326
هکنیا زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  نم  ایادـخ ! مربیم . هاـنپ  وت  هب  شلها  ّرـش  نآ و  ّرـش  زا  منکیم و  تساوخرد  وت  زا  ار  شلها  ریخ  رازاـب و  ریخ 

. دوش زواجت  مقوقح  هب  ای  منک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  ای  مریگ  رارق  متس  دروم  ای  منک  متس  ای  مریگ  رارق  ملظ  دروم  ای  منک  ملظ 
وا زج  ییادـخ  هک )  ) تسا سب  ارم  دـنوادخ  مجع و  برع و  ناقـساف  ّرـش  زا  شنایرکـشل و  سیلبا و  ّرـش  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  نم  ایادـخ !

تسا ». گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  منکیم و  لکوت  وا  رب  تسین .
- مدرم عامتجا  لحم  دجسم - ای  رازاب  هب  دورو  ماگنه  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 3 - ) 327

یکیرـش تساتکی و  تسین ، هللا  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا : ياهدیدنـسپ  جـح  ربارب  يو  يارب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  هبترم  کی 
زا یگتـساریپ  یکاپ و  هب  ار  دـنوادخ  ماـش  حبـص و  ره  تسادـخ و  يارب  ناوارف  شیاتـس  تسا و  نیرتگرزب  گرزب و  دـنوادخ  درادـن و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  ادنوادخ ! گرزب . هبترم و  دنلب  دنوادخ  ۀلیـسو  هب  رگم  تسین  یتردـق  ورین و  چـیه  منکیم و  دای  اهبیع 
تسرفب ». دورد  شنادناخ 

 245 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، درگنب ار  نآ  یشرت  نیریش و  خلت و  دور و  رازاب  هب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فاّفخ  دعـس  ( 4 - ) 328

هللا یلـص  دمحم  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرـش  تسا و  هناگی  تسین ، اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  دیوگب : دـیاب  سپ 
مربیم ». هانپ  وت  هب  ناهانگ  نایز و  ملظ ، زا  منکیم و  تساوخرد  وت  ششخب  لضف و  زا  نم  ایادخ ! تسوا . ةداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و 

ار اعد  نیا  رازاب  هب  دورو  ماگنه  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینهج  دیلو  نب  راّکب  نب  دـیز  ( 5 - ) 329
يدوبعم هک  مهدیم  یهاوگ  دنکیم : تبث  یکین  هنـسح و  يو  يارب  مجع - برع و  زا  رازاب - رد  دوجوم  دارفا  دادعت  هب  دنوادخ  دـناوخب ،

مربیم ». هانپ  وت  هب  نایز  ناهانگ و  ملظ ، زا  نم  انامه  ایادخ ! تسوا . ةداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  تسین و  ادخ  زج 
نیا ّرش  زا  قوسف و  ّرش  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  دومرفیم : تفریم و  رازاب  هب  ياهنایزات  اب  مالسلا  هیلع  یلع  : » دیوگ دعس  نب  نامعن  ( 6 - ) 330

رازاب ».
! ایادخ : » دومرفیم رازاب  هب  دورو  ماگنه  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 7 - ) 331
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مربیم ». هانپ  وت  هب  قوسف  رفک و  زا  منکیم و  تساوخرد  وت  زا  ار  رازاب  نیا  ریخ  نم 
يدوبعم وگب : رازاب  هب  دورو  ماگنه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  یلهاک  ییحی  نب  هللادبع  ( 8 - ) 332

. ناگدننیرفآ نیرتهب  ادخ ، رب  نیرفآ  نایوگنخس . دادعت  هب  هناگی  يادخ  زج  تسین 
دادـعت هب  میوگیم  حـیبست  ار  دـنوادخ  ناگدـننک .) هلماعم   ) نایوگهدوهیب دادـعت  هب  میوگیم  حـیبست  ار  دـنوادخ  وگب : هبترم  هس  هاـگنآ 

نایناهج »! راگدرورپ  ادخ  رب  نیرفآ  نارگهلماعم . دادعت  هب  میوگیم  حیبست  ار  دنوادخ  نایوگنخس .
: دومرف هناگدصراهچ ) ثیدح  زا  یشخب  رد   ) هک دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لاصخلا  باتک  رد  ( 9 - ) 333

درادن و کیرـش  تساتکی و  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  دـییوگب : شیوخ  جاتحیام  دـیرخ  يارب  رازاب  هب  دورو  ماگنه  »
هانپ وت  هب  ایادخ ! دتسرف - دورد  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  هک  تسادخ - ةداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 

تسرپرسیب ». نانز  راک  يداسک  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  غورد و  دنگوس  رابنایز و  ۀلماعم  زا  مربیم 
 247 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تساتکی و تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  وگب : ناناملـسم  رازاـب  زا  يرازاـب  هب  دورو  ماـگنه  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 10 - ) 334
هب ریخ  دریمیمن . هک  تسا  ياهدنز  وا  دناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  تسوا . صوصخم  شیاتـس  تسوا . يارب  ییاورنامرف  درادـن ، کیرش 

يزور شلها  ریخ  رازاب و  ریخ  زا  ایادـخ ! تسوا . ةداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تساناوت و  يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد 
نادرگ ». نم 

شاهزاغم هب  دورو  ماگنه  زور  لوا  رد  بساک  : » تسا هدش  لقن  رجات  رفاسم و  يارب  زرح  نیا  هرس  سدق  دیهش  موحرم  طخ  هب  ( 11 - ) 335
هب تسین ، وا  لثم  يدـحا  هک  یـسک  يا  اتمهیب ، يا  هناگی ، يا  ایادـخ ! دـیوگب : سپـس  دـنک . توالت  صالخا  هروس  هبترم  کـی  تسیب و 

ینک ». فرطرب  نم  زا  ار  همه  ّرش  یهد و  تکرب  مايزور  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  دحا  هّللا  وه  لق  تلیضف 
ندـش فرطرب  باتفآ و  عولط  زا  سپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  قـالخالا  مراـکم  باـتک  رد  ( 12 - ) 336

روآ و اجب  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  ةروس  دحا و  هللا  وه  لق  ةروس  دمح و  اب  زامن  تعکر  ود  یتفرگ ، نتفر  راکرس  هب  میمـصت  هک  نآ ، یخرس 
زا سپ ، موریم ، نوریب  يداد - روتـسد  هک  هنوگنآ  وت - يزور  لضف و  يوجتـسج  هب  ناهاگحبـص  نم  ایادـخ ! وگب : زاـمن  ناـیاپ  زا  سپ 

ورین و اب  هد . تیفاع  نم  هب  یهدیم ، يزور  نم  هب  هچنآ  رد  نک و  تیانع  نم  هب  كاـپ  لـالح و  ناوارف ، هدیدنـسپ ، يزور  شیوخ  لـضف 
تردق ورین و  زا  موشیم و  جراخ  وت  يورین  تردق و  اب  هکلب  دوخ  زا  ورین  تردق و  نودب  حبص  موشیم . جراخ  ناهاگحبص  ادخ ، تردق 

. میوجیم يرازیب  وت  يوس  هب  شیوخ 
رب دـنوادخ  دورد  و  ناـنابرهم ! نیرتناـبرهم  يا  هد ؛ تکرب  نم  هب  میاـهراک  همه  رد  سپ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  زور  نیا  تکرب  نم  ایادـخ !

. داب شکاپ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
شیاتس تسوا و  يارب  ییاورنامرف  درادن ، یکیرش  تساتکی و  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  وگب : رازاب  هب  ندیـسر  ماگنه 

رد یبوخ  ریخ و  همه  درادـن . گرم  هک  تسا  ياهدـنز  وا  دـنکیم و  هدـنز  دـناریمیم و  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  تسوا . صوصخم 
رازاب و ریخ  نم  ایادخ ! تسوا . ةداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تساناوت و  زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  رایتخا 

رارق متـس  دروم  ندرک و  متـس  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  مربیم ! هانپ  وت  هب  شلها  ّرـش  نآ و  ّرـش  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ار  رازاب  لـها  ریخ 
وت هب  مجع  برع و  ناقـساف  شنایرکـشل و  سیلبا و  زا  نتفرگ و  رارق  زواجت  دروم  ای  ندرک  زواجت  ای  ندش  مولظم  ای  ندرک  ملظ  ای  نتفرگ 

. مربیم هانپ 
. تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  مدومن و  لکوت  وا  رب  اهنت  تسین ، وا  زج  ییادخ  تسا ، سب  ارم  دنوادخ 

يراـی و هب  مهاوخیم  وت  زا  ناـبرهم ، يا  فوؤر ! يا  نادواـج ! يا  رادـیاپ ! وا  هب  زیچ  همه  يا  هدـنز ! يا  وـگب : يزیچ ، ندـیرخ  ماـگنه  و 
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. ینک نم  بیصن  ار  تراجت  نیرتماجرف  وکین  نیرتهب و  نیرتدوس ، رپ  زورما  هتفرگارف ، تشناد  ار  هچنآ  تتردق و 
. امرفب نم  يزور  ار  اهنآ  نیرتماجرف  وکین  نیرتدوسرپ و  نیرترمع ، دنلب  ادنوادخ ! وگب : ناویح  ای  بسا  دیرخ  ماگنه  و 
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هب دورو  ماگنه  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  بل  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 13 - ) 337

.« دوشیم هدیزرمآ  شناهانگ  دیوگب ، هللا  مسب  رازاب 

رازاب رد  نیتداهش  ادخ و  حیبست  بابحتسا  باب 6 

، دنک دای  ار  دنوادخ  رازاب  رد  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 338
دوشیم ». هدیزرمآ  شناهانگ  زا  رازاب  لها  دادعت  هب 

ییاهزیچ هب  هاوخ  دنرازاب  رد  هک  ییاهزیچ  دادعت  هب  دنک ، دای  ار  ادـخ  رازاب  رد  سک  ره  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 339
دوشیم ». هدیزرمآ  شناهانگ  زا  دنناوتیمن  هاوخ  دننک ، ملکت  دنناوتیم  هک 

مدرم و تلفغ  ماگنه  رازاب  رد  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یعادلا  ةدع  باتک  رد  ( 3 - ) 340
ار وا  ياهنوگ  هب  تمایق  زور  دـنکیم و  تبث  شیارب  هنـسح  رازه  دـنوادخ  دـنک ، داـی  ار  ادـخ  صـالخا  اـب  ناـشياهراک  هب  ناـنآ  لاغتـشا 

دوب ». هدرکن  ار  شرکف  سکچیه  هک  دزرمآیم 
زا سپ  دومرف : هناگدـصراهچ ) ثیدـح  زا  یـشخب  رد  : » ) هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  لاـصخلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 341

رامش هب  ببس  تانسح و  ةدنیازفا  ناهانگ و  ةدنناشوپ  راک  نیا  هک  ارچ  دینک ؛ دای  ار  ادخ  رایسب  مدرم ، ندوب  مرگرس  ماگنه  رازاب  هب  دورو 
تسا ». ناربخیب  زا  ندماین 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  زاس ] نیتسوپ   ] اّرف نامیلس  نب  دواد  ( 5 - ) 342
وا زج  يدوبعم  تسادخ و  صوصخم  شیاتـس  تسا و  هتـساریپ  كاپ و  دنوادخ  دیوگب : رازاب  هب  دورو  ماگنه  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و 

هدـنز دـناریمیم و  و   ) دـناریمیم دـنکیم و  هدـنز  تسوا ، ةژیو  شیاتـس  تـسوا و  يارب  ییاورناـمرف  درادـن ، یکیرـش  تساـتکی ، تـسین ،
زور ات  ادخ ، ياههدیرفآ  دادعت  هب  تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  رایخ  رد  اهیبوخ  ۀمه  درادـن . گرم  هک  تسا  ياهدـنز  وا  و  دـنکیم )

دوشیم ». تیانع  شاداپ  رکذ  نیا  ةدنیوگ  هب  تمایق 
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يدوبعم هک  مهدیم  یهاوگ  دیوگب : رازاب  رد  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءاّذح  هدیبع  وبا  ( 6 - ) 343
يارب دنوادخ  تسادخ ، ةداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادـن و  یکیرـش  تساتکی ، تسین ، ادـخ  زج 

دسیونیم ». هنسح  رازه  رازه  نآ  ةدنیوگ 
: دیوگب رازاب  رد  هک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 7 - ) 344
، تساـناوت زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  صوـصخم  شیاتـس  تسوا و  يارب  ییاورناـمرف  درادـن ، یکیرـش  تساـتکی ، تسین ، ادـخ  زج  يدوـبعم 

دیادزیم ». وا  زا  اطخ  رازه  رازه  دنکیم و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  رازه  دسیونیم و  هنسح  رازه  رازه  نآ  ةدنیوگ  يارب  دنوادخ 
تاعاجرا

: تشذگ
تلالد ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  رجاـت ، تابحتـسم  ياـهباب  زا  مجنپ  باـب  تاـیاور  رد  رکذ و  ياـهباب  زا  مکی  باـب  تاـیاور  رد 
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. دنکیم
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  يدعب ، باب  تایاور  رد 

دیرخ ماگنه  اعد  بابحتسا  باب 7 

هبترم هس  ار  اعد  نیا  هاگنآ  وگب و  ریبکت  يزیچ ، دـیرخ  زا  سپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زیرح  ( 1 - ) 345
دورد شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  سپ   ) موش دـنمهرهب  نآ  رد  وت  شـشخب  لضف و  زا  ات  مدـیرخ  ار  نآ  نم  ایادـخ ! ناوخب :

. هد رارق  ششخب  نآ  رد  نم  يارب  ایادخ )! تسرفب .
هد ». رارق  يزور  نآ  رد  نم  يارب  ایادخ ]!  ] موش دنمهرهب  نآ  رد  وت  يزور  زا  ات  مدیرخ  ار  نآ  نم  ایادخ !

هـس يدیرخ ، یـسنج  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 346
ۀمادا هد »...  رارق  ریخ  نآ  رد  نم  يارب  سپ  موش ، دنمهرهب  نآ  رد  وت  ریخ  زا  ات  مدیرخ  ار  نآ  نم  ایادخ ! ناوخب : سپس  وگب و  ریبکت  هبترم 

نیا تشونیم : الاک  يور  رب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  و  : » تسا هدش  هدوزفا  هلمج  نیا  نایاپ ، رد  تسا و  نیـشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا 
تسا »! تکرب  ام  يارب 
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: وگب هبترم  هس  يدیرخ ، یناویح  ای  زینک  ای  الاک  ای  عاتم  هاگره  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 347

. هد رارق  يزور  نآ  رد  نم  يارب  مدیرخ ، ار  نآ  وت  شـشخب  يوجتـسج  هب  نم  ایادخ ! مدـیرخ ، ار  نآ  تايزور  يوجتـسج  هب  نم  ایادـخ !
يزور نآ ، رد  نم  يارب  مدـیرخ ، ار  نآ  تناوارف  يزور  تکرب و  ریخ و  يوجتـسج  هب  نم  ایادـخ ! هد . رارق  نـم  يارب  نآ  رد  ار  تشـشخب 

 ... هد رارق  شخب  تذل  اراوگ و  كاپ ، دوس  ناوارف و 
هچ ره  تسوت . تسد  رد  مراـیتخا  متـسه . وت  زینک  دـنزرف  وت ، ةدـنب  دـنزرف  وت ، ةدـنب  نم  اـنامه  ایادـخ ! وـگب : دیـسر ، وـت  هب  یلاـم  هاـگره 

. تاهدیدنسپ ياهتمعن  ریدقت و  رب  ساپس  ار  وت  ایادخ ! یهدیم . ماجنا  یهاوخب ، هچ  ره  ینکیم و  مکح  نم  ةرابرد  یهاوخب ،
نآ و زا  يرازگساپس  سپ  ایادخ ! يدیشخب . نم  هب  نم ، هب  نداد  يزور  ماگنه  هک  متـسه  وت  ةدنب  نم  تسوت و  قزر  وت و  لام  نیا  ایادخ !
زا ار  همه  دوخ ، یتشاد و  ینازرا  نم  هب  ار  نآ  دوخ  وت  ایادخ  یتفرگ ، نم  زا  ار  نآ  يدرک و  دراو  یتبیصم  هک  یماگنه  ار  نآ  رب  يرادیاپ 
هب ارم  ترخآ  ایند و  رد  نآ  ندرک  نیزگیاج  زا  زاسن و  مورحم  نآ  شاداپ  زا  ارم  ایادخ ! يدـناسر . وت  يدیـشخب و  وت  ایادـخ ! یتفرگ . نم 

دوس و چیه  رایتخا  متسه و  وت  زا  وت و  يوس  هب  وت ، ۀلیسو  هب  وت ، يارب  نم  ایادخ ! ییاناوت . زیچ  ره  رب  وت  هک  ارچ  راپـسم ؛ یـشومارف  تسد 
مرادن ». دوخ  يارب  ار  ینایز 

يا هدـنز ، يا  وگب : يرخب ، يزیچ  یتساوخ  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راـمع  نب  ۀـیواعم  ( 4 - ) 348
وت زا  هتفرگ ، ارف  تشناد  ار  هچنآ  تايدـنمورین و  تايریذـپان ، تسکـش  هب  میحر ! يا  ناـبرهم ، يا  نادواـج ، يا  رادـیاپ ، وا  هب  زیچهـمه 

، درادـن یماجنا  هچنآ  رد  هک  ارچ  ینادرگ ؛ نم  بیـصن  ار  تراجت  نیرتماجرفکین  نیرتشـشخبرپ و  نیرتيزوررپ ، زورما  هک  مهاوخیم 
. تسین يریخ 

.« نادرگ رّدقم  نم  يارب  ار  اهنآ  نیرتماجرفکین  نیرتدوسرپ و  نیرترمعدنلب ، ایادخ ! وگب : يدیرخ ، یناویح  ای  بسا  هاگره  دومرف : زین  و 
نیا رگا  ایادخ ! وگب : هبترم  هس  ناویح ، دیرخ  ماگنه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀـیواعم  ( 5 - ) 349
رود نآ  زا  ارم  تروص ، نیا  ریغ  رد  نادرگ و  ناسآ  نم  رب  ار  نآ  دـیرخ  تسا ، كرابم  یناشیپ  داـیز و  دوس  ناوارف ، تکرب  ياراد  ناویح 
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اههدیـشوپ زا  وت  مناوتیمن و  نم  یناوتیم و  وت  منادیمن و  نم  ینادیم و  وت  اریز  تسا ؛ نیا  زا  رتـهب  نم  يارب  هک  یناوـیح  يوـس  هب  نک 
یتسه ». هاگآ  رایسب 

اب دتـسیاب و  نآ  پچ  فرط  رد  دیرخ ، یناویح  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  میهاربا  نب  رمع  ( 6 - ) 350
رشح ةروس  نایاپ  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  سانلا و  برب  ذوعا  لق  دحا و  هللا  وه  لق  دمح و  ةروس  دریگب و  ار  شایناشیپ  يوم  تسار  تسد 
تسا ». تافآ  زا  ناویح  نآ  شخبینمیا  نیا ، اریز  دناوخب ؛ نآ  رس  رب  ار  یسرکلا  ۀیآ  و  نمحرلا - اوعدا  ای  هللا  اوعدا  لق  لیئارسا - ینب  و 
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تروشم وت  زا  نم  انامه  ایادخ ! وگب : يدـیرخ ، يزینک  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیذـه  ( 7 - ) 351

منکیم »! ریخ  تساوخرد  مهاوخیم و 
مالـسلا هیلع  ماما  زا  ار  نخـس  نیا  همادا ، رد  دنکیم و  تیاور  ار  نیـشیپ  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نومیم  نب  ۀـبلعث  ( 8 - ) 352

.« نک ردقم  نم  يارب  ار  اهنآ  نیرتماجرف  کین  نیرتدوسرپ و  نیرترمع ، دنلب  ایادخ ! وگب : يدیرخ ، یناویح  ای  بسا  هاگره  و  : » دیازفایم

الاک زا  تظافح  يارب  اعد  بابحتسا  باب 8 

هراومه سپ  تسام ! يارب  یتکرب  نیا  سیونب : الاک  يور  رب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّرز  دـیز  ( 1 - ) 353
دوب ». دهاوخ  شیازفا  تکرب و  نآ  رد 

ار یسرکلا  ۀیآ  ینک ، ظفح  یهاوخب  ار  ییالاک  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّرز  دیز  زین  و  ( 2 - ) 354
رارق یششوپ  نانآ  رب  میداد و  رارق  يدس  ناشرـس  تشپ  يدس و  نانآ  ربارب  رد  و  سیونب : راذگب و  نآ  طسو  رد  سیونب و  ار  نآ  ناوخب و 

يدوبعم تسا ، یفاک  نم  يارب  دنوادخ  وگب : دنتـشگرب ، رگا  سپ  دوشیمن . هابت  دـنک ، ظفح  دـنوادخ  هچنآ  دـننیبیمن . نانآ  سپ  میداد ،
. تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  تسین و  وا  زج 

دیسر ». دهاوخن  نآ  هب  یبیسآ  هللاءاشنا  ياهدرک و  ظفح  ار  نآ  ًامتح  وت  سپ 
نآ نم  ایادخ ! وگب : ینک ، ظفح  ار  ییالاک  یهاوخب  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسرن  دیز  ( 3 - ) 355

يارب ار  نآ  سپ  منکیم ، تساوخرد  وت  زا  ار  نآ  زا  ینابهگن  دزاسیمن و  هابت  ار  شاهعیدو  هک  یـسک  يا  مراذـگیم . هعیدو  هب  وت  دزن  ار 
تردـق اب  تاهنادواج و  تّزع  اب  تریذـپان ، لاوز  يورین  تردـق و  اب  ترادـیب ، هشیمه  نامـشچ  اب  نک ؛ يرادـساپ  نآ  زا  نک و  ظفح  نم 

زیچ ». ره  رب  ترهاق  بلاغ و 
نآ  ] دشاب هتشاد  هارمه  ار  رجح  ةروس  سکره  : » دیوگ رجح  ةروس  راثآ  ةرابرد  قئارلا  عومجم  باتک  رد  يدنوار  هللا  ۀبه  دیـس  ( 4 - ) 356

تبغر وا  اب  شورف  دیرخ و  رد  همه  درادیمن و  رب  تسد  يو  اب  هلماعم  زا  یـسک  دوشیم و  دایز  شدمآ  رد  ددنب ،] راک  هب  دنک و  ظفح  ار 
دننکیم ».

هیلع قداص  ماما  زا  تسا ، هدرک  رکذ  اـههروس  راـثآ  ةراـبرد  يو  هچنآ  : » هک هدرک  حیرـصت  دوخ  ۀـعومجم  رد  هرـس  سدـق  دیهـش  موحرم 
تسا ». هدش  تیاور  مالسلا 
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دوس زا  تشذگ  هلماعم و  رد  یکین  بابحتسا  باب 9 
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يارب ییالاک  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 357
تسا ». حبر  دوس و  زا  هلماعم ] رد   ] يریگناسآ یگدنشخب و  دومرف : درک و  شرافس  يو  هب  ترضح  نآ  تشاد . هارمه  شورف 

يریگناسآ یگدنشخب و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد 
 ... هک دومرف  يدرم  هب  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا ». حبر  دوس و  یعون  دوخ  هلماعم ] رد  ]

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  ۀمادا 
زا یکی  هب  دـنوادخ  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ملـسم  نـب  لیعامـسا  ( 2 - ) 358
مرن قـالخا  دـب ، لـیخب و  ربارب  رد  نک و  یگدنـشخب  هدنـشخب ، يارب  نک و  يراوگرزب  راوگرزب ، ناـسنا  ربارب  رد  درک ؛ یحو  شناربماـیپ 

شاب ». میالم  هتشاد و 
تاعاجرا

: تشذگ
رد اریز  نکن ؛ گنرین  تنایخ و  نک و  یکین  شورف ، ماگنه  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مجنپ  لهچ و  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد 

دنامیم ». رترادیاپ  لام  دوشیم و  تیاعر  رتشیب  اوقت  تروص  نیا 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  یبلاطم  ثحب ، نیا  اب  بسانم  مهدراهچ  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

تفایرد تخادرپ و  شورف و  دیرخ و  رد  يریگناسآ  بابحتسا  باب 10 

صخـش هب  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردـپ  زا  نانح  ( 1 - ) 359
دهدیم ». تکرب  ریگبناسآ  هدب و  ناسآ  رخبناسآ و  شورفناسآ و 

ةدـنب یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  : » دوـمرف هـک  دوـشیم  تـیاور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـیقفلا  هرـضحی  ـال  نـم  باـتک  رد 
دراد ». تسود  ار  ریگبناسآ  هدبناسآ و  رَِخبناسآ ، شورفناسآ ،

هک دزرماـیب  ار  امـش  زا  یـصخش  دـنوادخ  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هللادـبع  نب  رباـج  ( 2 - ) 360
دشاب ». ریگناسآ  تفایرد  ماگنه  تخادرپ و  ماگنه  دیرخ ، ماگنه  شورف  ماگنه  دشاب . ریگناسآ 
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هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم  ( 3 - ) 361

دریگیم ». ناسآ  دهدیم و  ناسآ  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  : » دومرف هلآ 
تاعاجرا

: تشذگ
.« دییوج كربت  يریگناسآ ، هب  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد 

نتفرگ مک  نداد و  نوزفا  بابحتسا  باب 11 

لاـح رد  هک  تشذـگ  يزینک  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 362
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شیازفا ببـس  نآ  اریز  ازفیب ؛ شیارب  دومرف : باصق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ازفیب . نآ  رب  تفگیم : بترم  دوب و  باـصق  زا  تشوگ  ندـیرخ 
تسا ». تکرب 

ات دـش  دـهاوخن  تخادرپ  لماک  روط  هب  نارگید  قح  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـشب  نب  داـمح  ( 2 - ) 363
دوش ». فرحنم  لداعت  لاح  زا  وزارت  هکنیا 

دهاوخن تخادرپ  لماک  روط  هب  نارگید  قح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یهورگ  زا  ریمع  یبا  نبا  ( 3 - ) 364
دوش ». هداد  حیجرت  هکنیا  ات  دش 
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لماک روطهب  شدوخ  يارب  دـهاوخب  رگا  راد  وزارت  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  ( 4 - ) 365

داد ». دهاوخ  رتمک  ًامتح  دهد ، ناسکی  ار  نارگید  قح  دهاوخب  رگا  تفرگ و  دهاوخ  رتشیب  ًامتح  دریگب ،
ازفیب »! نک و  نزو  : » دومرف رادوزارت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 5 - ) 366

قح تخادرپ  ّدـح  زا  ارم  اـمرخ ؛] شورف  يارب   ] مراد لـخن  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ قاحـسا  نب  دـیبع  ( 6 - ) 367
! نک هاگآ  نارگید 

تتـسد زا  یفداصت ] روط  هب   ] رگا تروص  نیا  رد  شاب ، هتـشاد  لـماک  روط  هب  نارگید  قح  تخادرپ  هب  میمـصت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا يدومن ، تخادرپ  لماک  یفداصت ] روط  هب   ] هاگنآ یتفرگ ، یـشورفمک  هب  میمـصت  رگا  دوب و  یهاوخ  افو  لها  زا  دـش ، رداص  یـشهاک 

دوب ». یهاوخ  ناشورفمک 
تاعاجرا

: تشذگ
رگم تسا  راکهبت  رجات ، ریگب و  قح  هدب و  ّقح  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  هراختـسا  ياهباب  زا  جنپ  باب  زا  تشه  تیاور  رد 

دریگب ». قح  دهدب و  قح  هک  یسک 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  طیارش  ياهباب  زا  هدراهچ  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم
تـسا شتآ  رد  راکهبت  تسا و  راکهبت  رجات  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

دهدب ». قح  دریگب و  قح  هک  يرجات  رگم 
ماما دنکیمن . هنامیپ  یبوخ  هب  یلو  دراد ؛ نارگید  قح  تخادرپ  هب  میمصت  یصخش  : » هک هتفگ  نیا  راهچ  لهچ و  باب  زا  کی  تیاور  رد 

مالـسلا هیلع  ماما  دـنکیمن . تخادرپ  لماک  روط  هب  دـنیوگیم  متفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  دنتـسه ، شفارطا  هک  یناـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع 
.« تسین راوازس  شیارب  ندرک  لیک  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دومرف :

يرتشم يوس  زا  هدوزفا  تساوخرد  زاوج  باب 12 

هب مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هدنـشورف ، يوس  زا  رادـیرخ  قح  تخادرپ  زا  سپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 368
. دیازفین تساوخن ، رگا  دیازفیب و  تساوخ ، هدنشورف  رگا  هاگنآ  دنک . شیازفا  تساوخرد  هک  داد  هزاجا  رادیرخ 

تاعاجرا
: تشذگ
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؛ ازفیب شیارب  دومرف : باصق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  درکیم و  شیازفا  ياضاقت  باصق  زا  زینک  : » هک هتفگ  نیا  نیشیپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دیازفایم ». تکرب  رب  نآ  اریز 
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هلماعم رد  نمؤم  نداد  بیرف  زاوج  مدع  باب 13 

ناسحا  یکین و  هب  هدعو  و 
ایب دیوگب : يرگید  هب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  زا  میحرلادبع  نب  یلع  ( 1 - ) 369

تسا ». مارح  دوس ، يو  يارب  منک ، یکین  وت  هب  شورف  رد  ات 
تاعاجرا

: تشذگ
وا بیرف  اریز  هدن ؛ بیرف  ار  دوخ  هب  هدننک  دامتعا  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  هراختسا  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  متشه  تیاور  رد 

تسین ». لالح 
: دیآیم

. دینک هظحالم  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  رایخ ، ياهباب  زا  مهدزای  باب  تایاور  رد  و 

 ... درخب و تراجت  يارب  هکنیا  رگم  نمؤم  زا  ندرب  دوس  تهارک  باب 14 

زا رتشیب  یسک  هکنآ  رگم  تسابر ، نمؤم  زا  نمؤم  ندرب  دوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لبش  یبا  ( 1 - ) 370
رد درخب ؛ تراجت  يارب  یـسک  هکنیا  ای  دریگب ، دوس  يوزا  دوخ  زور  کی  كاروخ  ةزادنا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  دیرخ  مهرد  دـص 

دینک ». ارادم  ینابرهم و  نانآ  اب  دیریگب و  دوس  نانآ  زا  تروص  نیا 
يو زا  مهرد  دـص  زا  شیب  هکنیا  رگم  تسابر  شردارب  زا  نمؤم  ندرب  دوس  هدـش  تیاور  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 2 - ) 371
دربیم ». یکدنا  دوس  يو  زا  سپ  درخب ، يو  زا  تراجت  يارب  ار  ییالاک  ای  دربیم ، دوس  يو  زا  شزور  ياذغ  ةزادنا  هب  سپ  دنک ؛ دیرخ 
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تسابر ». نمؤم  زا  نمؤم  ندرب  دوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فنحا  نب  تارف  ( 3 - ) 372

يارب دنتـسه . مناردارب  زا  دننکیم ، دیرخ  نم  زا  هک  یناسک  ۀمه  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ رـسیم  نب  روصنم  ( 4 - ) 373
. مورن رتارف  زرم  نآ  زا  هک  نک  نییعت  نم  يارب  يزرم  نانآ ، اب  هلماعم 

شورفب »! قیقد  هاگآ و  صخش  دننامه  تروصنیا  ریغ  رد  تسوکین ؛ یشورفب ، تردارب  هب  دیرخ  تمیق  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
داد نم  هب  رانید  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش ، رارقرب  ناشورف  لام  رازاب  هک  یماگنه  : » دیوگ یقراب  دعج  نب  ةورع  ( 5 - ) 374

ار نادنفـسوگ  زا  یکی  نم  دیـسر و  نم  هب  يدرم  هاگنآ  مدـیرخ . دنفـسوگ  ود  رانید  کی  نآ  اب  نم  رخب . دنفـسوگ  کی  نآ  اب  دومرف : و 
کی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  متشگزاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دنفـسوگ  کی  رانید و  کی  اب  متخورف و  وا  هب  رانید  کی 

! دهد تکرب  تشورف ] دیرخ و  هب   ] هلماعم ماگنه  رد  تنداد  تسد  هب  دنوادخ  دومرف : داد و  نم  هب  ار  رانید 
مدربیم ». دوس  رازه  لهچ  زور  کی  رد  مداتسیایم و  هفوک ) ای   ) هسانک رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياعد  زا  سپ 
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تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  تفه  لهچ و  تشه و  یس و  شش ، تسیب و  باب  تایاور  رد 

نایرتشم ۀمه  اب  ناسکی  دروخرب  بابحتسا  باب 15 

ره دنکیم و  صخـشم  یخرن  دوخ  يالاک  يارب  ياهدنـشورف  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعاذـج  نب  رماع  ( 1 - ) 375
يو  اب  سکره  دشورفیم و  يو  هب  تمیق  نامه  هب  دنک ، توکس  هک  نایرتشم  زا  کی 
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، دیازفیب رفن  هس  ود  يارب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیازفایم . سنج  رادقم  رب  دنک ، دیرخ  يو  زا  خرن  نآ  هب  دوشن  رـضاح  دَنَز و  هناچ 

دنکن نینچ  هک  یسک  ره  دنک و  راتفر  هنوگ  نیا  دَنَز  هناچ  يو  اب  دنک و  يراددوخ  دیرخ  زا  هک  سکره  هب  تبسن  رگا  یلو  درادن  لاکـشا 
.« دشورفب اج  کی  تروص  هب  ار  شیالاک  ۀمه  هکنآ  رگم  دیآیمن  مشوخ  راک  نیا  زا  نم  سپ  دهدن ، فیفخت  يو  هب 

 ... يراذگ و خرن  رد  الاک  بحاص  مدقت  باب 16 

يراذگ خرن  هب  الاک  بحاص  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 376
تسا ». رتراوازس 

ریظن هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  ( 2 - ) 377
. تسا هدرک  تیاور  ار  نیشیپ  ثیدح 

رجف عولط  زا  سپ  شورف  يارب  الاک  ۀضرع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  طابـسا  نب  یلع  ( 3 - ) 378
.« درک یهن  دیشروخ  عولط  ات 

 ... رازاب و يادتبا  رد  شورف  بابحتسا  باب 17 

میمصت هک  یصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 379
رازاب »! يادتبا  هب  داب  وت  رب  : » دومرف تشاد ، ییالاک  شورف  هب 
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تیلهاج نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 380

بناج زا  دنوادخ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صخـش  نآ  دـید . ار  وا  يزور  دـیدرگ ، ثوعبم  يربمایپ  هب  یتقو  تشاد . یتسود 
! يدرکیمن لادج  يدوب و  راگزاس  قفاوم و  وت  هک  ارچ  دهد ؛ ریخ  شاداپ  وت  هب  تسود 

زاـب ار  يدوـس  چـیه  وـت  هک  ارچ  دـهد . ریخ  شاداـپ  تـسود  بناـج  زا  زین  وـت  هـب  دـنوادخ  و  دوـمرف : وا  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یتشادیمن »! هگنار  ینادند  چیه  يدنادرگیمن و 

باختنا رد  وت  ینعی  یگدنـشخب ؛ هب  تسا  ياهراشا  : » دیامرفیم یتشادیمن ،» هگن  ار  ینادند  چیه  : » هلمج نیا  حیـضوت  رد  یـسلجم  همالع 
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يزروب »؟ لخب  نم  توعد  شریذپ  رب  هنوگچ  سپ  يدوبن ، لیخب  دوب ، وت  دوس  هب  هچنآ 
نم متفگ : يو  هب  دـمآ . نوریب  باهـش  مالغ  مدوب . ّهبر  دـبع  نب  باهـش  ۀـناخ  رد  کـیدزن  : » دـیوگ یـشغد  دیعـس  نب  هللادـبع  ( 3 - ) 381

 ... مسرپب یناندیص  مشاه  زا  ار  هیامرس  الاک و  ثیدح  مهاوخیم 
هیلع ماما  مدرک ! لاوس  هیامرـس  الاک و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : مشاه  مدیـسرپ . ثیدح  ةرابرد  يو  زا  متفر و  مشاه  دزن 
رگا سپ  دناسر . دوس  وا  هب  هک  دنکیم  رّدقم  ار  یـصخش  دنوادخ  هکنآ  رگم  درادن ، ییالاک  هیامرـس و  سکچـیه  يرآ ! دومرف : مالـسلا 

اب دوـخ ، راـک  نیا  اـب  يو  اریز  دتـسرفیم ؛ يرگید  دزن  ار  صخـش  نآ  دـنوادخ  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛] هدیـسر  نآ  هب  هک   ] تفریذـپ
.« تسا هدرک  تفلاخم  دنوادخ  تساوخ 

 ... رجات و يارب  تقو  لوا  زامن  بابحتسا  باب 18 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
يزور زا  نانآ  درادیمن ، زاب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  نتـشاداپ  رب  ادـخ و  داـی  زا  ار  ناـنآ  یـشورف  دـیرخ و  تراـجت و  چـیه  هک  ینادرم 

«1 . » دنوشیم نوگرگد  نآ  رد  اهمشچ  اهلد و  هک  دنکانمیب 
! دینک اهر  ار  دتـس  داد و  دیباتـشب و  ادخ  يوس  هب  دوشیم ، هداد  ادن  زامن  يارب  هعمج  زور  رد  هک  یماگنه  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
ار ادخ  دییوجب و  ادخ  يزور  زا  دیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  زامن  نتفای  نایاپ  ماگنه  سپ  دـیتسنادیم . رگا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نآ  اریز 

. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، دای  رایسب 
______________________________
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زا رتهب  تسادخ ، دزن  هچنآ  وگب : دندرک . اهر  هداتـسیا  لاح  رد  ار  وت  دنتفاتـش و  نآ  يوس  هب  یمرگرـس  ای  تراجت  ةدهاشم  ماگنه  نانآ  و 
«1 . » تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  تسا و  تراجت  یمرگرس و 

سپ تسا ، تراجت  زا  رتهب  قلطم  روط  هب  زامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  یلو  تسا  هدـش  دراو  هعمج  زاـمن  ةراـبرد  تاـیآ  نیا  دـنچره 
. تسا بحتسم  نآ ، رب  زامن  نتشاد  مدقم 

یـصخش زا  راّشب  نب  نیـسح  درادیمن ،» زاب  ادخ و ...  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  تراجت و  چیه  هک  ینادرم  : » هیآ ریـسفت  رد  ( 1 - ) 382
هک یماگنه  درادیمن . زاب  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  دتس  داد و  تراجت و  هک  دنتسه  ینارجات  نانآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  تیاور 

دنزادرپیم ». نآ  رد  ار  دنوادخ  قح  دیسر ، ارف  زامن  تقو 
دنوادخ اریز  درادن ، زاب  زامن  زا  ار  وت  تراجت ، دیـسر ، ارف  زامن  تقو  هاگره  تراجت  ماگنه  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 383
ینارجات نانآ  درادیمن . زاب  ادـخ  داـی  زا  ار  ناـنآ  دتـس  داد و  هن  تراـجت و  هن  هک  ینادرم  دومرف : دومن و  شیاتـس  فیـصوت و  ار  یهورگ 

زامن هک  تسا  یناسک  زا  شیب  نانآ  شاداپ  دنداتـسیایم . زامن  هب  دـندرکیم و  اهر  ار  تراجت  زامن ، ناـمز  ندیـسر  ارف  ماـگنه  هک  دـندوب 
دننکیمن ». تراجت  دنناوخیم و 

: تسا هدمآ  رطاوخلا  هیبنت  باتک  رد  درادیمنزاب »، ادخ  دای  زا  ار  نانآ  دتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  : » هیآ ریـسفت  رد  ( 3 - ) 384
درکیم و ورف  مرچ  خاروس  رد  ار  نزوس  ای  دربیم  الاب  ار  يرگنهآ  کـتپ  ناـنآ  زا  یکی  هاـگره  هک  دـندوب  ینازود  مرچ  رگنهآ و  ناـنآ  »

داتسیایم ». زامن  هب  درکیم و  اهر  ار  نآ  هکلب  دروآیمن  دورف  ار  کتپ  دروآیمن و  نوریب  ار  نزوس  دینشیم ، ار  ناذا  يادص 
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نآ دزن  الاک  يرادـقم  ینز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  : » هک دـنکیم  تیاور  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 4 - ) 385
. تسا مجنر  تسد  زا  تسا و  لالح  نیا  دییامرفب ! تفگ : دروآ و  ترضح 

وضو ات  دوش ، مامت  راک  نیا  ییوگیمن : ایآ  یـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ناذا  ماگنه  یمامت  همین  راک  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟ مناوخب زامن  مریگب و 

! يرآ تفگ : نز  نآ 
تسین ». ییوگیم ، هک  هنوگنآ  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رایسب تسدگنت  نمؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 5 - ) 386
مرکا ربمایپ  دروآیم . اجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  انثتسا - نودب  ار - شیاهزامن  ۀمه  هک  دوب  دعس  مان  هب  هفـص  لها  زا  يدنمزاین 

: دومرفیم تخوسیم و  يو  لاح  هب  شلد  وا ، یبیرغ  یتسدیهت و  ةدهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
! درک مهاوخ  زاینیب  ار  وت  دیسر ، متسد  هب  يزیچ  رگا  دعس ! يا 

اب ناحبس  دنوادخ  دوزفا . دعس  هب  تبـسن  يو  هودنا  رب  تیعـضو  نیا  دیـسرن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هب  يزیچ  تشذگ و  یتدم 
ترضح نآ  هب  داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مهرد  ود  اب  ار  لیئربج  دعس ، هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هودنا  زا  یهاگآ 

؟ ینک زاینیب  ار  وا  يراد  تسود  ایآ  تسا . هاگآ  دعس  يارب  وت  هودنا  زا  دنوادخ  انامه  دمحم ! يا  تفگ :
______________________________
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! يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دنک تراجت  اهنآ  اب  هدب  روتسد  وا  هب  شخبب و  دعس  هب  ریگب ، ار  مهرد  ود  نیا  تفگ : لیئربج 

رظتنم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ۀناخ  ِرد  کیدزن  دعـس  دمآ . نوریب  رهظ  زامن  يارب  تفرگ و  ار  مهرد  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ات دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دعس  ینک ؟ تراجت  بوخ  یناوتیم  ایآ  دعس ! يا  دومرف : دعـس  ةدهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . يو 

! منک تراجت  نآ  اب  هک  ماهتشادن  یلام  نونک 
! نک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ادخ  يزور  تراجت و  مهرد  ود  نیا  اب  دومرف : داد و  يو  هب  ار  مهرد  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع ، زامن  زا  سپ  دروآ . اجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تفرگ و  ار  مهرد  ود  دعس 
! منیگهودنا وت  هب  تبسن  نم  هک  زیخاپ ، هب  يزور  يوجتسج  رد  دعس ! يا  دومرف : يو  هب  هلآ 

مهرد راـهچ  هب  دـیرخیم  مهرد  ود  هب  ار  هچ  ره  تخورفیم و  مهرد  ود  هب  دـیرخیم  مـهرد  کـی  هـب  ار  هـچ  ره  دـش . رازاـب  دراو  دـعس 
ار ییاج  دجـسم  کـیدزن  يو  تفرگ . ـالاب  شتراـجت  دـش و  داـیز  شتورث  لاـم و  دروآ ، يور  دعـس  هب  اـیند  تروص  نیا  هب  تخورفیم .
رب دعس  یلو  دمآیم ؛ نوریب  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگیم ، ناذا  لالب  یتقو  دیدرگ . تراجت  لوغـشم  اجنآ  رد  تفرگ و 
يا دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . هدـشن  زامن  ةداـمآ  دوب و  هتفرگن  وضو  زونه  دوب و  اـیند  لوغـشم  هتـشذگ  فـالخ 

. تشادزاب زامن  زا  ار  وت  ایند  دعس !
ماهدیرخ سنج  یکی  نآ  زا  مریگب و  ار  شلوپ  مهاوخیم  ماهتخورف و  سنج  یکی  نیا  هب  منک ؟ هابت  ار  ملام  ایآ  منک ؟ هچ  تفگیم : دعس 

. مزادرپب يو  هب  ار  شلوپ  مهاوخیم  و 
رب لیئربج  ور  نیا  زا  دوب . هتشذگ  رد  يو  رقف  یتسدگنت و  ةدهاشم  زا  رترابهودنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  دعس  تیعـضو  ةدهاشم 

تیعضو تسا . هاگآ  دعس  هب  تبـسن  وت  هودنا  زا  دنوادخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
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؟ وا ینونک  عضو  ای  تسا  رتبوبحم  وت  يارب  يو  ۀتشذگ 
! داد داب  رب  ار  شترخآ  دعس  يایند  تسا ! رتبوبحم  نم  يارب  يو  هتشذگ  عضو  هکلب  لیئربج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

وت هب  يداد  يو  هب  هک  ار  یمهرد  ود  وگب : دعـس  هب  تسا . ترخآ  یـشومارف  ثعاب  هدـنبیرف و  لاوما ، ایند و  یتسود  انامه  تفگ : لـیئربج 
. دنادرگیمزاب هتشذگ  تیعضو  هب  تعرس  هب  ار  شراک  هک  ارچ  دنادرگزاب ؛

مداد وت  هب  هک  ار  یمهرد  ود  یهاوخیمن  ایآ  دعس ! يا  تفگ : يو  هب  درک ، رادید  دعس  اب  تفر و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
؟ ینادرگزاب نم  هب 

! مهدیم مهرد  تسیود  مهرد ، ود  نآ  ياج  هب  هکلب  يرآ ؛ تفگ : دعس 
! مهاوخیم ار  مهرد  ود  نآ  طقف  نم  دعس ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ناـمه هب  تفر و  تسد  زا  شلاوـما  ۀـمه  اـت  دـنادرگ  يور  دعـس  زا  اـیند  نآ  زا  سپ  داد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  مـهرد  ود  دـعس 
تشگزاب ». نیشیپ  تیعضو 

 275 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هبلعث يزور  : » تسا نینچ  نآ  ۀـصالخ  هک  درک  تیاور  ینـالوط  ثیدـح  یلهاـب  هماـما  وبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  حوـتفلاوبا  ( 6 - ) 387

اعد نم  يارب  ادخ  هاگـشیپ  رد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يراصنا  بطاح  دنزرف 
! دیامرف تیانع  نم  هب  یلام  ات  نک 

دنمتورث ناسنا  زا  رتهب  رازگساپس  ناسنا  هک  ارچ  نک ! تعانق  يراد  هچنآ  هب  ورب و  وترب ! ياو  هبلعث ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. تسا ساپسان 

! دنک اطع  نم  هب  یلام  هک  هاوخب  ادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  زور  دنچ  زا  سپ  تفر و  هبلعث 
نیمز ياههوک  متـساوخیم ، نم  رگا  هک  دـنگوس ! دـنوادخ  شرع  تزع  هب  متـسین ؟ وت  يوگلا  نم  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

! دیدرگیم هرقن  الط و  میارب 
رد هک  ارچ  دهد ؛ نم  هب  یلام  هک  هاوخب  ادخ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  موس  راب  يارب  سپـس  تفر ، هبلعث 

! دومن مهاوخ  یکین  منادنواشیوخ  هب  درک و  مهاوخ  تخادرپ  ار  نارگید  قوقح  ادخ و  قح  نم  تروص  نیا 
! نک تیانع  یناوارف  لام  هبلعث  هب  ایادخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ندش دایز  هب  عورش  هچروم  دننامه  داد و  تکرب  اهنآ  هب  دنوادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  اب  تشاد . دنفسوگ  یکدنا  دادعت  هبلعث 
. دروآیم اجب  ترضح  نآ  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هارمه  ار  هناگجنپ  ياهزامن  شلاوما ، شیازفا  زا  شیپ  هبلعث  دندرک .

ماجنا ار  شنادنفـسوگ  ياهراک  ًاصخـش  نوچ  دزاسب و  اـهنآ  يارب  هنیدـم  زا  جراـخ  یلحم  دـش  راـچان  يو  هبلعث ، نادنفـسوگ  شیازفا  اـب 
اجب لحم  نامه  رد  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  درکیم و  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رهظ و  زامن  رد  سپ  نآ  زا  دادیم ،

. دروآیم
تعامج ياهزامن  زا  کی  چـیه  رد  سپ  نآ  زا  دـش و  لقتنم  هنیدـم  جراخ  رد  يرتگرزب  ۀـناخ  هب  اجنآ  زا  شنادنفـسوگ  شیازفا  اب  سپس 

دیدرگ مورحم  زین  هعمج  زامن  زا  شلاوما ، شیازفا  اب  درکیم . تکرش  هعمج  زامن  رد  اهنت  درکیمن و  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. درکیم لاوس  هنیدم  ثداوح  زا  نارذگهر  زا  و 

؟ درک هچ  هبلعث  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هب ور  نیا  زا  درادن ؛ ار  اهنآ  شیاجنگ  اههرد  زا  کی  چیه  هک  دراد  دنفـسوگ  يردق  هب  يو  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ :

! تسا هدرک  تماقا  هتخاس و  یلزنم  اجنآ  رد  هتفر ، هرد  نالف 
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! هبلعث رب  سوسفا  دومرف : هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  يو  يوس  زا  تاکز  تخادرپ  مدع  یماجرفدب و  زا  نآ  رد  تسا و  ینالوط  ثیدح  نیا 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  زامن ، تاقوا  ياهباب  زا  مود  باب  تایاور  رد 
: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  يزور  بلط  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  زا  مجنپ  یس و  تیاور  رد 

هک تسا  یـسک  شاداپ  زا  رتگرزب  نانآ  شاداپ  دنتفریم . زامن  يوس  هب  دندرکیم و  اهر  ار  تراجت  زامن  ماگنه  سپ  دندوب ، رجات  نانآ  »
دنکن ». تراجت 

 277 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تـسد رد  هچنآ  زامن  ماگنه  هدـب و  ناسکیو  ریگب  ناـسکی  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مراـهچ  هاـجنپ و  باـب  زا  مهد  تیاور  رد  و 

.« تسیاب زامن  هب  نک و  اهر  يراد 

بوغرم سنج  شورف  دیرخ و  بابحتسا  باب 19 

بوغرمان  سنج  شورف  دیرخ و  تهارک  و 
! مشورفیم یکاروخ  داوم  متفگ : یلوغشم ؟ يراک  هچ  هب  تفگ : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ دیمح  نب  مصاع  ( 1 - ) 388

هب وت و  هب  دنوادخ  دوشیم : هتفگ  نآ  هب  یشورفب  بوغرم  سنج  یتقو  اریز  نک ؛ شورف  دیرخ و  بوغرم  سنج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دهد »! تکرب  تاهدنشورف 

ود بوغرم  سنج  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درب  مان  ار  يو  هک  یـصخش  زا  دـیبع  نب  كورم  ( 2 - ) 389
: دوشیم هتفگ  بوغرم  سنج  بحاص  هب  تساعد . ود  بوغرمان  سنج  رد  اعد و 

.« دهدن تکرب  تاهدنشورف  هب  وت و  هب  دنوادخ  دوشیم : هتفگ  بوغرمان  سنج  بحاص  هب  دهد و  تکرب  تاهدنشورف  وت و  هب  دنوادخ 

یتسدگنت زا  زیرگ  هار  باب 20 

سکره : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  میهاربا  نب  هللادبع  ( 1 - ) 390
دروآ ». يور  کچوک  هایگ ] ناویح و   ] شرورپ هب  تسا  هدش  هتسب  وا  رب  یشیدنا  هراچ  هار  ریدقت و 

سپ ددرگ ، تخـس  وا  رب  يزور ) ای   ) یگدـنز سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّنثم  نب  ماشه  ( 2 - ) 391
دشورفب ». دنک و  گرزب  ار  نانآ  درخب و  کچوک  هایگ ] ناویح و  ]

يور هبنپ  هب  هدش ، هتسب  وا  رب  یشیدناهراچ  هار  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ( 3 - ) 392
دروآ ».

279 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نان درآ و  مدنگ ، شورف  دیرخ و  مکح  باب 21 
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، درآ دـیرخ  دربیم و  نیب  زا  ار  رقف  مدـنگ ، دـیرخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بیبـح  نب  داـّبع  ( 1 - ) 393
هچ درادن ، مدنگ  دیرخ  رب  تردق  سکره  دنادرگ ! رادیاپ  ار  وت  دنوادخ  تفگ : داّبع  تسا . هدننک  دوبان  نان ، دیرخ  دروآیم و  یتسدگنت 

؟ دنک
دهدیمن ». ماجنا  دراد و  تردق  هک  تسا  یسک  ةرابرد  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

سکره دوشیم و  دایز  شلام  درخب ، مدنگ  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  میهاربا  ( 2 - ) 394
دوریم ». تسد  زا  شلام  درخب ، نان  سکره  دوشیم و  دوبان  شلام  فصن  درخب ، درآ 

هک ارچ  رخب ؛ مدنگ  نآ  اب  یتشاد ، مهرد  کی  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیـضف  نب  دمحم  ( 3 - ) 395
تسا ». درآ  رد  يدوبان 

تزع مدنگ ، دیرخ  تسا ، تلذ  درآ ، دیرخ  حابـصلاوبا ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 396
! رقف زا  ادخ  هب  میربیم  هانپ  سپ  تسا . رقف  نان ، دیرخ  تسا و 

ار نان  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب . نان  شرامش  لاح  رد  يو  تفر . هشیاع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : و 
دوشیم ». هتشاذگ  تباسح  هب  هک  نکن  شرامش 

تاعاجرا
: دیآیم

. رگنب ار  يدعب  باب 
281 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مدنگ تراجت  تهارک  هچراپ و  تراجت  بابحتسا  باب 22 

تشاد و تسود  ار  هحلـسا  هچراپ و  تراـجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک هدـش  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 397
نآ تراجت  دشابن ، نآ  رد  راکتحا  رگا  دناسریم و  نایز  ناناملـسم  هب  هک  تسا  راکتحا  نآ  رد  اریز  درمـشیم ؛ دنـسپان  ار  مدنگ  تراجت 

تسین ». مارح 
نآ زا  رتهب  ینک  رادید  ادخ  اب  یـشاب و  دزد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 2 - ) 398

ینک »! رادید  وا  اب  یشاب و  شورفمدنگ  هک  تسا 
تاعاجرا

: تشذگ
. رگنب ار  نیشیپ  باب 

ندروخن بیرف  ندز و  هناچ  بابحتسا  باب 23 

رتریذـپلد نآ  اریز  نزب ؛ هناچ  رادـیرخ  اب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 1 - ) 399
دریگیم ». شاداپ  هن  ددرگیم و  شیاتس  هن  شورف ، دیرخ و  رد  هدروخ  بیرف  انامه  دنک . تخادرپ  يدایز  غلبم  دنچره  تسا ،
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رّرضتم : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اّرف  نامیلـس  نب  دواد  ( 2 - ) 400
دربیم ». باوث  هن  دوشیم و  شیاتس  هن  هلماعم  رد 

. تسا هدش  تیاور  زین  نانمؤم  ریما  زا  ثیدح  نیا 
 283 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بترم شیوخ  دیرخ  لوئسم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 401
نزن ». هناچ  يرخب ، نم  يارب  ار  جح  ياهزاین  زا  يزیچ  یتساوخ  هاگره  تفگیم :

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  ینابرق  ياهباب  زا  مهد  باب  تیم و  طونح  ياهباب  زا  متشه  باب  تایاور  رد 

فیفخت نتفریذپ  هلماعم و  زا  سپ  ندز  هناچ  تهارک  باب 24 

، مورب نآ  لوپ  تخادرپ  يارب  متساوخ  یتقو  مدیرخ . يزینک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  : » دیوگ یخرک  دایزیبا  نب  میهاربا  ( 1 - ) 402
هلماعم زا  سپ  ندز  هناچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه  هن ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منزب ؟ هناچ  نانآ  اب  اـیآ  مدیـسرپ : ماـما  زا 

درک ». یهن 
. تسا هدرک  لمح  تهارک  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

اب مالسلا  هیلع  ماما  نم و  منک . هضرع  يو  هب  شورف  يارب  ات  مدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ار  يزینک  : » دیوگ ماّحـش  دیز  ( 2 - ) 403
ار متسد  زین  ماما  متخورف ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  زینک  نم  میدرک . قفاوت  یتمیق  رـس  رب  ات  میتخادرپ  ینزهناچ  هب  نآ  تمیق  رـس  رب  رگیدکی 
ات متخادرپ  ینزهناچ  هب  امـش  اب  هزیگنا  نیا  هب  اهنت  مدرگ ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ماگنه  نیا  رد  درـشف . هلماعم  ماجنا  ۀـناشن  هب 

! مداد فیفخت  امش  هب  رانید  هد  نآ  تمیق  زا  اوران . ای  تساور  ندز  هناچ  منیبب 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  ایآ  دوب . نداد  تسد  زا  شیپ  نآ ، هک  یتروص  رد  رگم  مریذپب  هک  تسا  لاحم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا »؟ مارح  تسد  ندرشف  زا  سپ  فیفخت  دومرف : هک  تسا  هدیسرن  وت  هب  هلآ 
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زا یکی  هب  دمآ و  ناشورف - سابرک  رازاب  تارفلاراد - هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ  دیوگ ...« : يدنلب  ثیدح  رد  رطم  وبا  ( 3 - ) 404
هیلع ماما  درمریپ  هلماعم  ماجنا  زا  شیپ  یلو  شورفب  نم  هب  ابیز  هدیدنـسپ و  روط  هب  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  درم ! ریپ  يا  دومرف : ناگدنـشورف 
یلع تخانش و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  زین  وا  یلو  تفر ؛ يرگید  غارس  هب  دیرخن و  يزیچ  يو  زا  دش ، هتخانش  ماما  یتقو  تخانـش . ار  مالـسلا 

ياهنیتسآ درک . نت  رب  دیرخ و  يو  زا  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  تفر ، ياهتـسرون  ناوج  دزن  درخب ، يزیچ  يو  زا  هکنیا  نودـب  مالـسلا  هیلع 
 ... دوب مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  يور  ات  نآ  يدنلب  تسد و  چم  ات  نهاریپ  نآ 

شدنزرف هب  يو  تخورف . مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  تدـنزرف  زورما  دـش : هتفگ  يو  هب  دـمآ ، ناوج  نآ  ردـپ  یتقو 
رد مالسلا  هیلع  ماما  درک . تکرح  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب  تشادرب و  مهرد  کی  هاگنآ  یتفرگن ؟ مهرد  ود  يو  زا  ارچ  تفگ :

ار مهرد  کی  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناوج  نآ  ردپ  دـندوب . شفارطا  رد  ناناملـسم  دوب و  هتـسشن  هبحر  رد  رانک 
! ریگب

؟ تسیچ مهرد  کی  نیا  نایرج  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
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! تسین شیب  مهرد  ود  تنهاریپ  ياهب  تفگ : درم 
متفرگ ». وا  زا  يو  تیاضر  اب  نم  تخورف و  نم  تیاضر  اب  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم فیفخت  تساوخرد  هاگنآ  درخیم و  ییالاک  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ سینخ  نب  یلعم  ( 4 - ) 405
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

میوگب ». نخس  يدرم  اب  يو  يارب  تمیق  شهاک  ةرابرد  ات  داد  روتسد  نم  هب  و 
دنکیم فیفخت  تساوخرد  هدنشورف  زا  يزیچ  ندیرخ  زا  سپ  یصخش  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بوقعی  نب  سنوی  ( 5 - ) 406

؟ تسا لالح  يو  يارب  ایآ  دشخبیم ، يو  هب  یغلبم  هدنشورف  و 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتفرگ  نآ  ندوبن  مارح  لیلد  ار  نیشیپ  ثیدح  ثیدح و  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
تـساوخرد هدنـشورف  زا  دـیرخ  زا  سپ  درخیم و  ییـالاک  یـصخش  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  بوقعی  نب  سنوـی  ( 6 - ) 407

. دنک روبجم  راک  نیا  هب  ار  وا  هکنآ  نودب  دنکیم ، فیفخت 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

: تفگ دمآ و  ناوج  ردپ  هک ...« : هتفگ  نیا  كاشوپ  ماکحا  ياهباب  زا  هدزاود  باب  زا  تشه  تیاور  رد 
. درب دوس  ار  مهرد  ود  نیا  تخانشن و  ار  وت  مدنزرف 

میدرک ». قفاوت  مه  اب  تیاضر  اب  میدز و  هناچ  تمیق  رس  رب  رگیدکی  اب  وا  نم و  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. نآ دننام  مهد  تیاور  رد  و 

. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
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: دیآیم
رد هک  مریذپیم  ار  يراک  نم  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » هک هتفگ  نیا  هراجا  ياهباب  زا  مهدزناش  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 

فیفخت نم  هب  دادرارق  غلبم  زا  هک  مهاوخیم  يو  زا  باـسح  ماـگنه  مدـنبیم و  دادرارق  شاـقن  اـب  تسه . شقن  داـجیا  يرگهتخیر و  نآ 
. دهد

؟ دهدیم ماجنا  لماک  تیاضر  اب  ار  راک  نیا  وا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

درادن » لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. نآ دننام  متفه  تیاور  رد  و 

غورد دنگوس  تمرح  شورف و  دیرخ و  رد  تسار  دنگوس  تهارک  باب 25 

: دنکفایمن تمحر ]  ] رظن هورگ  هس  هب  تمایق  زور  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مظاک  ماما  زا  دـیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 1 - ) 408
دشورفن ». دنگوس  نودب  درخن و  دنگوس  نودب  دهد  رارق  شیوخ  ۀیامرس  ار  دنوادخ  هک  تسا  یصخش  اهنآ  زا  یکی 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنکیمن هاگن  تمحر ] يور  زا   ] هورگ هس  هب  تمایق  زور  دنوادخ  : » تفگیم هک  دوشیم  تیاور  ناملس  زا  یشایع  ریـسفت  رد  ( 2 - ) 409
دنگوس نودب  درخن و  دنگوس  نودب  دهد ؛ رارق  دوخ  ۀیامرـس  ار  دـنگوس  هک  یـسک  ربکتم و  ِتوافتیب  ۀتـسکشرو  ناسنا  راکانز ، درمریپ 

دشورفن ».
ال  » زا نم  تما  نارجات  رب  ياو  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 410

ندرک »! ادرف  زورما و  زا  نم  تما  نارگتعنص  ناگدنزاس و  رب  ياو  هللاو » یلب   » و هللاو »
: درادیم نمـشد  دـنوادخ  ار  هورگ  راـهچ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 411

رگمتس ». ياوشیپ  راکانز و  درمریپ  دنسپ ، دوخ  رورغم و  دنمزاین  روخ ، دنگوس  رایسب  ةدنشورف 
دنگوس اب  ار  شیالاک  هک  تسا  یسک  نمشد  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راتخم  نب  نیسح  ( 5 - ) 412

دنکیم ». ّدر 
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: تسا نمشد  هورگ  هس  اب  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راتخم  نب  نیسح  ( 6 - ) 413
دنک ». ّدر  دنگوس  اب  ار  شیالاک  هک  یسک  دوشیم و  هدیشک  نیمز  رب  شسابل  هک  یسک  دچیپب ، ار  شندرگ  ربکت  يور  زا  هک  یسک 

دشکیم ». نیمز  رب  يدنسپ  دوخ  يور  زا  ار  شسابل  هک  یسک  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
: دـنکیمن هاگن  ینابرهم ] اب   ] هورگ هس  هب  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـتخم  نب  نیـسح  ( 7 - ) 414
. دنکیم ّدر  دـنگوس  اب  ار  شیالاک  هک  یـسک  دـشکیم و  نیمز  رب  ار  شـسابل  ربکت  يور  زا  هک  یـسک  دـچیپیم ، ار  شندرگ  هک  یـسک 

تسا ». نایناهج  راگدرورپ  ِنآ  زا  یگرزب ، انامه 
- رازگتنم رایسب  دیوگیمن : نخس  هورگ  هس  اب  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رذوبا  ( 8 - ) 415
ّدر ار  شیالاک  غورد ، دنگوس  اب  هک  یسک  دشکیم و  نیمز  رب  ار  شسابل  هک  یـسک  دشخبیمن ،- ار  يزیچ  نداهن  تنم  اب  زج  هک  یـسک 

دنکیم ».
نانآ دیوگیمن ، نخس  هورگ  هس  اب  تمایق  زور  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رذوبا  ( 9 - ) 416

. تسا یکاندرد  باذع  ناشیارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار 
؟ دناتخبدب راکنایز و  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانآ  تفگ : رذوبا 

دنگوس اب  هک  یـسک  رازگتنم و  رایـسب  دـشکیم ، نیمز  رب  ربکت  يور  زا  ار  شـسابل  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. درک رارکت  هبترم  هس  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنکیم ». ّدر  ار  شیالاک  غورد ،

الاک هک  ارچ  دیزیهرپب ؛ دنگوس  زا  : » دومرفیم هتسویپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هطـساو  اب  لیعامـسا  وبا  ( 10 - ) 417
دربیم ». نایم  زا  ار  تکرب  دنکیم و  هابت  ار 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا 
نیمز  ] هبحر رد  مدـیباوخیم ، هفوک  دجـسم  رد  ار  اـهبش  مدوب ،] هفوک  رد  یتـقو  : » ] دـیوگ دوب - هرـصب  لـها  هک  رطم - وـبا  ( 11 - ) 418

زا یکی  يوس  هب  یتقو  زور  کی  مدروخیم . اذـغ  اهشورفيزبس  رازاب  رد  مدرکیم و  تجاح  ياـضق  دوب ] یلاوح  نآ  رد  هک  ياهدرتسگ 
رتراگدـنام سابل  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  ریگب ؛ ـالاب  ار  تساـبل  درم ! يا  تفگیم : نم  هب  هک  مدینـش  ییادـص  ناـهگان  متفریم ، اـهرازاب 

. تسا رتبسانم  راگدرورپ  يارب  يراگزیهرپ  اب  دوشیم و 
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؟ تسیک نیا  مدرک : لاوس 
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ناشورف رتش  رازاب  فرط  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مداتفا . هار  هب  ترضح  لابند  هب  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  وا  دش : هتفگ 
هابت ار  الاک  نآ  اریز  دیزیهرپب ؛ غورد  دنگوس  زا  نارجات ! هورگ  يا  دومرف : داتـسیا و  رازاب  طسو  رد  دیـسر ، اجنآ  هب  یتقو  دوب . تکرح  رد 

دزاسیم »...  دوبان  ار  تکرب  دنکیم و 
: داد ادن  مرـس  تشپ  زا  یـصخش  ناهگان  مدـمآ . نوریب  دجـسم  زا  : » تفگ رطم  وبا  هک  تسا  هدروآ  بقانملا  فشک  باتک  زا  راونالا  راحب 

نییاپ ار  ترـس  یتسه ، ناملـسم  رگا  دوب و  یهاوخ  رتراگزیهرپ  تدوخ  رتراگدـنام و  تساـبل  تروص  نیا  رد  اریز  ریگب ؛ ـالاب  ار  تساـبل 
. ریگب

بارعا زا  یکی  اـیوگ  دراد . تسد  هب  ياهناـیزات  هتخادـنا و  شود  رب  ییادر  هتـسب و  رمک  هب  یگنل  هک  مدـید  ار  يدرم  مدرک ، هاـگن  یتـقو 
: مدیسرپ یصخش  زا  مداتفا و  هار  وا  لابند  هب  تسا . درگنابایب 

؟ تسیک نیا 
! یتسه بیرغ  رهش  نیا  رد  منیبیم  تفگ : درم  نآ 

. متسه هرصب  لها  زا  يدرم  يرآ ! متفگ :
. تسا نانمؤم  ریما  مالسلا ، هیلع  یلع  وا  تفگ : درم  نآ 

دنگوس هک  ارچ  دیروخن  دنگوس  دینک و  هلماعم  دومرف : اجنآ  رد  دیسر و  ناشورف - رتش  رازاب  طیعم - ینب  ۀناخ  هب  ات  تفر  مالسلا  هیلع  ماما 
دربیم »...  ار  تکرب  دنکیم و  هابت  ار  الاک 

داتسیا و ناشورفرتش - رازاب  طیعم - وبا  دنزرف  ۀناخ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  شرازگ  هطساو  اب  هزمح  وبا  ( 12 - ) 419
دنکیم ». دوبان  ار  دوس  هابت و  ار  الاک  هک  ارچ  دیهد ؛ شهاک  ار  دنگوس  ناراسمس ! هورگ  يا  : » دومرف

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قالخالا  مراکم  باتک  رد  ( 13 - ) 420
: تسا یکاندرد  باذع  ناشيارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار  نانآ  دیوگیمن ، نخس  هورگ  هس  اب  دنوادخ  : » دومرف هلآ 

اب وت  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یسک  دیاتسب و  ار  شیالاک  غورد  هب  هک  یـسک  دشک ، نیمز  رب  ار  شـسابل  ینیب  گرزب  دوخ  يور  زا  هک  یـسک 
تسوت ». هب  گنرین  تنایخ و  ۀشیدنا  زا  رپ  شلد  هک  یلاح  رد  دهد ، هولج  نشور  كاپ و  ۀنیس 

: تسا نینچ  نآ  ینایاپ  ۀلمج  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدش  شرازگ  زین  يرگید  دنس  اب  ثیدح  نیا 
یتسود »...  تبحم و  زا  رپ  ۀنیس  اب  وت  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یسک  »
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بکرم  ابهـش - رب  راوس  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دوشیم  شرازگ  تایرفعج  باـتک  رد  ( 14 - ) 421
زا شیپ  ندیرب  رس  رد  ناباصق ! هورگ  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  اجنآ  رد  دیسر . ناباصق  رازاب  هب  ات  دز  رس  اهرازاب  کت  کت  هب  دش و  هلآ -
رد ندیمد  زا  دوش و  ادـج  شندـب  زا  حور  ات  دـینکن  باتـش  ناویح  ناج  نتفرگ  رد  دـینکن و  ادـج  ار  رـس  تکرح ، زا  ناویح  نداتـسیا  زاب 

. درکیم یهن  راک  نیا  زا  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  نم  هک  ارچ  دیزیهرپب ؛ شورف  يارب  تشوگ 
زین ار  نآ  بوغرمان  شخب  دـینکیم ، راکـشآ  رهاظ و  ار  بوغرم  سانجا  هک  هنوگناـمه  دومرف : تفر و  ناـشورف  اـمرخ  رازاـب  هب  هاـگنآ 

. دینک راکشآ 
يرود دـنریمیم ، بآ  رد  هک  ییاهیهام  زا  دیـشورفن و  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهیهام  زج  دومرف : دـمآ و  ناـشورف  یهاـم  رازاـب  هب  هاـگنآ 

. دینک
، یفارص یشورف ،) رتش  ، ) یگدنزود يزاسهراوهگ ، يرگرز ، يرگـسم ، لیبق  زا  نوگانوگ  ياهتراجت  اجنآ  رد  هک  دمآ  هسانک  هب  سپس 

ناتياهدنگوس سپ  دباییم ، نایرج  دنگوس  ناتیاهرازاب  رد  : » داد ادن  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  تشاد . دوجو  یشورفهچراپ  یـشورفمدنگ و 
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كاپ دنکیم ، دای  غورد  دنگوس  وا  مان  هب  هک  ار  یـسک  دنوادخ  هک  ارچ  دـینک ؛ يراددوخ  ندروخ  مسَق  زا  دـیزیمآ و  مه  رد  یتسار  اب  ار 
دنادرگیمن »

. تسا هدش  شرازگ  زین  يرگید  ياهدنس  اب  توافت  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  ینایاپ  شخب 
تاعاجرا

: تشذگ
اب تمایق  زور  راکتسرد ، وگتسار و  رِجات  یتسار  هب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  هراختسا  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 

دراذگیم ». ياج  رب  شتآ  شبحاص  يارب  غورد ، دنگوس  هک  ارچ  نک ؛ يرود  دنگوس  زا  دوب و  دهاوخ  راکوکین  راوگرزب و  ناریفس 
هاـگن هورگ  هس  هب  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هـیلع  موـصعم  هدوـمرف  شورف  دـیرخ و  طیارـش  ياـهباب  زا  متـشه  باـب  زا  مـهد  تـیاور  رد  و 

( تسا هدیرخ  ار  نآ  غلبم  نالف  ای   ) هدش يرادیرخ  غلبم  نالف  هب  شیالاک  هک  دنک ، دای  دنگوس  غورد  هب  رصع  زا  دعب  هک  یـسک  دنکیمن ؛
درخب ». ار  نآ  يو  نخس  دامتعا  هب  يرگید  و 

هـشیپ یهلا  ياوقت  نارجات ! هورگ  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهدزناـش  تیاور  رد  و 
دینک ». يرود  غورد  زا  دیرادرب و  تسد  دنگوس  زاو  دینک ... 

تروص نیا  ریغ  رد  دنک ، تیاعر  ار  زیچ  جنپ  دیاب  دـنک ، شورف  دـیرخ و  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهدـجه  تیاور  رد 
تسا ». دنگوس  ابر و  اهنآ  زا  دروم  ود  دشورفن ؛ درخن و  زگره 

 .. ددرگیم لالح  كاپ و  شدمآرد  دشاب ، سکره  رد  تلصخ  راهچ  : » هک هتفگ  نیا  مهدزون  تیاور  رد  و 
دروخن ». دنگوس  نایم  نیا  رد  و 

هک یـسک  رگم  دـیوشیم  روشحم  راکهبت  تمایق  زور  رد  نارجات ! هورگ  يا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  متـسیب  تیاور  رد  و 
دشاب ». تسار  شراتفگ 

 295 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دیزیمآ مهرد  هقدص  اب  دینکیم ، دای  هک  ار  ییاهدـنگوس  نارجات ! هورگ  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مکی  تسیب و  تیاور  رد  و 

دوش ». لالح  كاپ و  ناتتراجت  ات 
دربیم ». ار  تکرب  دنکیم و  داسک  ار  الاک  نآ  هک  ارچ  دیزیهرپب ، دنگوس  زا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 
دای دـنگوس  دـیورن و  رازاب  هب  طاـسب ] ياـج  نتفرگ  يارب   ] باتـش اـب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  موس  تسیب و  تیاور  رد  و 

دینکن ».
: دیآیم

هورگ هس  اب  تمایق  زور  دنوادخ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  تاوم  ءایحا  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
هدیرخ غلبم  نالف  هب  ار  نآ  هک  دنک  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  غورد  هب  دشورفب و  ار  شیالاک  رصع  زا  سپ  هک  يدرم  و  دیوگیمن ...  نخس 

تسا ». هتخادرپن  ار  غلبم  نآ  نآ ، ربارب  رد  هک  یلاح  رد  درخب  وا  زا  دنک و  قیدصت  ار  وا  يرتشم  تسا و 
. دمآ دهاوخ  نیا ، اب  بسانم  دنگوس ، تهارک  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

تسار دنگوس  هک  مهدیم  روتسد  امش  هب  نم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مّرحم  حاکن  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« دینکن دای  غورد  و 

اهتمیق ندادن  شهاک  يارب  نارجات  ندش  نامیپمه  تهارک  باب 26 
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داد يو  هب  رانید  رازه  دناوخارف ، ار  فداصم - مان  هب  شنارادتسود - زا  یکی  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ يرازف  رفعج  وبا  ( 1 - ) 422
نارجات هارمه  درک و  هدامآ  ییالاک  فداصم  دناهدش . دایز  نم  ناروخنان  هک  وش ، هدامآ  تراجت ] يارب   ] رصم هب  ترفاسم  يارب  دومرف : و 

رـصم رد  ناشیالاک  تیعـضو  ةرابرد  دـندرک و  دروخرب  تشگیمزاب ، اجنآ  زا  هک  ياهلفاق  اب  رـصم  کـیدزن  درک . تکرح  رـصم  يوس  هب 
. دوشیمن تفای  رصم  رد  الصا  الاک  نیا  دنتفگ : نانآ  دندرک . لاوس 

ار ناـشیالاک  اـهنآ  دنـشورفن . ار  ناـشیالاک  دـیرخ ، تمیق  رباربود  زا  رتـمک  هب  هک  دنتـسب  ناـمیپ  دـندش و  مـسقمه  رگیدـکی  اـب  زین  ناـنآ 
ماما دزن  يرانید  رازه  هسیک  ود  هارمه  فداصم  هنیدم ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دندرک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  دنتفرگ و  ار  نآ  لوپ  دنتخورف ،

. نآ دوس  مه  نیا  هیامرس و  نیا  موش ! تیادف  تفگ : تفر و  مالسلا  هیلع  قداص 
؟ دیدرک هچ  الاک  نآ  اب  تسا ، رایسب  دوس  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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نامیپمه ناناملـسم  زا  یهورگ  نایز  هب  هللا ! ناحبـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  داد . حرـش  ار  نارجاـت  ندـش  ناـمیپمه  يارجاـم  فداـصم 
نیا دومرف : تشادرب و  ار  اـههسیک  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  دیـشورفن ؟ اـهنآ  هب  دـیرخ  تمیق  ربارب  ود  زا  رتمک  هب  هک  دـیوشیم 

تسا ». لالح  بلط  زا  رتناسآ  ریشمش ، اب  دربن  دومرف : هاگنآ  میرادن . دوس  نیا  هب  يزاین  ام  نم . ۀیامرس 
هنوگره هک  دنتـشاذگ  رارق  مه  اب  دـنتفر و  ینیمزرـس  هب  هک  ینارجات  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نامیلـس  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 423

درادن ». لاکشا  راک  نیا  دومرف : ماما  هک  دنکیم  تیاور  دنشورفب ، ار  ناشيالاک  دنهاوخب ،
يو زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دزن  يدـنمزاین  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ریـسفت  رد  ( 3 - ) 424

دیدنخ و وا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک . یگدنز  نآ  اب  دـهد و  رارق  دوخ  راک  ۀیامرـس  ار  نآ  ات  درک  کمک  مهرد  دـص  تساوخرد 
هزادـنا هب  يدادـن  تسرد  خـساپ  رگا  مهدیم و  وت  هب  تتـساوخرد  ربارب  هد  يداد ، حیحـص  خـساپ  رگا  مسرپیم . ياهلئـسم  وـت  زا  دوـمرف :

؟ درک یهاوخ  ییوزرآ  هچ  دشاب ، هدروآرب  ایند  رد  وت  يوزرآ  رگا  دومرف : مظاک  ماما  سرپب . تفگ : درم  نآ  مهدیم . وت  هب  تتساوخرد 
. مزاس هدروآرب  ار  مناردارب  زاین  دوش و  تیانع  هیقت  نم  هب  منید  رد  هک  منکیم  وزرآ  تفگ : درم  نآ 

؟ يدرکن ار  تیب  لها  ام  تیالو  تساوخرد  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اجب ار  شرکـش  تسا ، هدـش  تیاـنع  نم  هب  هچنآ  سپ  تسا ؛ هدـشن  هداد  نم  هب  متفگ  هچنآ  هدـش و  هدیـشخب  نـم  هـب  نآ  تـفگ : درم  نآ 

! متسه مورحم  نآ  زا  هک  منکیم  ار  ییاهزیچ  تساوخرد  مراگدرورپ  زا  مروآیم و 
- وزاـم طولب و  ینعی  ـالاک - نـالف  رد  دومرف : دـنداد و  يو  هب  مهرد  رازه  ود  داد  روتـسد  هاـگنآ  وت ! رب  نیرفآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ام ۀـناخ  هب  ناـمب و  رظتنم  لاـس  کـی  دـباییم . قـنور  هراـبود  نآ  رازاـب  يداـسک ، زا  سپ  تسا و  یکـشخ  سنج  نآ  اریز  نک ؛ فرـصم 

. ریگب تمدخ  هب  ار  نارگراک  راک ، نآ  يارب  زور  ره  رد  نک و  دمآوتفر 
یـس هب  دوب  هدـیرخ  مهرد  رازه  ود  هب  هچنآ  دیـسر و  مهرد  هدزناپ  هب  طولب  مهرد  ره  تمیق  لاس ، کی  زا  سپ  داد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  وا 

تخورف ». مهرد  رازه 
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تاعاجرا

: تشذگ
رد دـنداد و  ار  هقدـص  موسکـی  دـنتفر و  تمالـس  هب  ناـنآ  : » هک هتفگ  نیا  قوـقح  بابحتـسا  ياـهباب  زا  مهن  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد 

مالسلا »! هیلع  قداص  ماما  تسا  تکرب  رپ  هچ  دندرب ، دوس  مهرد  هد  مهرد  کی  رد  هک  يروط  هب  دش ؛ هداد  تکرب  ناشتراجت 
دیرخیم مهرد  کی  هب  ار  هچ  ره  دعـس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  مهدجه  باب  زا  جنپ  تیاور  رد  و 

تخورفیم ». مهرد  راهچ  هب  دیرخیم  مهرد  ود  ار  هچ  ره  تخورفیم و  مهرد  ود  هب 
. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  نک  هظحالم  ار  متفه  لهچ و  باب  تایاور  و 

نامیشپ درف  ۀلاقا  شریذپ  بابحتسا  باب 27 

ینامیشپ یناملسم  ۀلماعم  ندز  مهرب  اب  یناملسم  ةدنب  ره  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 1 - ) 425
دیادزیم ». ار  شناهانگ  تمایق  زور  دنوادخ  دیادزب ، ار  وا 

مازح نب  میکح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  شنادناخ  دارفا  زا  یکی  زا  يرفعج  مساق  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 426
تلهم تسدگنت  هب  دَنَز ، مهرب  ار  نامیشپ  درف  ۀلماعم  هک  درک  تنامض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  يو  هکنیا  ات  دادن  تراجت  ةزاجا 

دنک ». تفایرد  صقان  لماک و  ار  قح  دهد و 
لوپ تخادرپ  نودب  درخیم و  یـسابل  ای  ییالاک  یـصخش  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ناّحط  ۀـقدص  نب  لیذـه  ( 3 - ) 427

؟ تسا زیاج  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  دنادرگیمزاب  ار  نآ  دنکیم و  رییغت  شرظن  لزنم  هب  ندیسر  زا  سپ  یلو  دوریم ؛ لزنم  هب  نآ ،
دریگب ». سپ  ار  نآ  لماک  تیاضر  اب  هلماعم  فرط  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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تاعاجرا

: تشذگ
تسود ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  ترـشاعم  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  زا  مراهچ  تیاوررد 

نادرگزاب »! نم  هب  ار  اهمهرد  نز و  مهرب  ار  ام  ۀلماعم  سپ  دهاوخیم . يرگید  زیچ  درادن و 
: دیآیم

اب  ] هورگ راهچ  هب  تمایق  زور  دنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  جاودزا ، ياهباب  زا  مود  باب  زا  متـشه  لهچ و  تیاور  رد 
.« دنز مه  رب  ار  ینامیشپ  صخش  ۀلماعم  هک  یسک  دنکیم : هاگن  ینابرهم ]

تنوکس لحم  رهش  رد  تراجت  يرترب  باب 28 

لحم هک  تسا  نیا  صخش  تداعـس  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دنکیم  تیاور  شناتـسود  یخرب  زا  ناکـسم  نبا  ( 1 - ) 428
دهاوخب ». يرای  نانآ  زا  هک  دشاب  هتشاد  ینادنزرف  دنشاب و  حلاص  شنانیشنمه  دشاب و  شرهش  رد  شتراجت 

و : » دیازفایم نآ  ۀمادا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نیشیپ  ثیدح  ریظن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  نایعیش  یخرب  زا  ناکسم  نبا  ( 2 - ) 429
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دنک ». تنایخ  يو  هب  شرسمه  یلو  دیایب  ششوخ  شرسمه  زا  هک  تسا  نیا  درم  یتخبدب  زا 
قفاوم و رسمه  تسا : ناسنا  تداعـس  زا  زیچ  هس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میرکلادبع  نب  هللادبع  ( 3 - ) 430

دورب ». شاهداوناخ  دزن  ناهاگماش  ناهاگحبص و  هک  شرهش  رد  يو  راک  لحم  نتشاد  رارق  راکوکین و  نادنزرف  عیطم ،
دنزرف قفاوم ، رسمه  تسا : ناسنا  تداعس  زا  زیچ  هس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  دواد  ( 4 - ) 431

ددرگ ». زاب  شاهداوناخ  دزن  بش  دورب و  نآ  لابند  هب  حبص  هک  یلغش  راکوکین و 
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تسا نیا  ناسنا  یتخبـشوخ  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایاغلا  باتک  رد  یمق  دمحا  نب  رفعج  ( 5 - ) 432
ییابیز رـسمه  گرزب و  ۀناخ  حـلاص ، نانیـشنمه  دریگب ، کمک  نانآ  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ینادـنزرف  دـشاب ، شرهـش  رد  شراک  لحم  هک 

دنک ». ظفح  ار  دوخ  شدوبن  رد  دنادرگ و  شنامداش  يو  هب  ندرک  هاگن  هک  دشاب  هتشاد 
، ناسنا یتخبـشوخ  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 6 - ) 433

تسا ». رهش  رد  يزور  شاعم و  قفاوم و  رسمه  راکوکین ، دنزرف  حلاص ، نانیشنمه  زا  يدنمهرهب 
، هتسیاش رسمه  تسا : یتخبشوخ  زا  زیچ  جنپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 434

هلآ ». هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  یتسود  شرهش و  رد  يو  يزور  نتفرگ  رارق  حلاص ، نانیشنمه  راکوکین ، نارسپ 
رذع و دـشاب ، دـنمهرهب  زیچ  جـنپ  زا  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  بعک  نب  ۀـعیبر  ( 8 - ) 435

شرهش ». رد  يو  يزور  لحم  نتفرگ  رارق  و  دنامیمن ...  یقاب  ترخآ  راک  كرت  رد  يو  يارب  ياهناهب 
اب رادـید  لحم  نم و  نتـسشن  لحم  هک  متفرگ  یبایـسآ  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ییاـط  ضاّوع  نب  دـیمحلادبع  ( 9 - ) 436

.« تسا دنوادخ  ینابرهم  زا  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تساجنآ . مناتسود 

ییایرد تراجت  تهارک  باب 29 

دندرمشیم ». دنسپان  تراجت  يارب  ار  يدرونایرد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 437
 305 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درمشیم ». دنسپان  تراجت  يارب  ار  يدرونایرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 438
تسنادیم ». دنسپان  تراجت  يارب  ار  يدرونایرد  مردپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیبع  ( 3 - ) 439

دزادنایم ». رطخ  هب  ار  شنید  ییایرد  تراجت  رد  ناسنا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 4 - ) 440
مردپ تشاد : نایب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  ییایرد  ترفاسم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سینخ  نب  یلعم  ( 5 - ) 441

دنسریم ». ناشیگدنز  اهيدنمزاین و  هب  مدرم  دناسریم و  بیسآ  وت  نید  هب  نآ  دومرفیم : هتسویپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  ییایرد  ترفاسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سینخ  نب  یلعم  ( 6 - ) 442

اهيدـنمزاین و هب  مدرم  نیا  ینزیم و  ناـیز  دوـخ  زاـمن  هب  وـت  دوـمرفیم : هتـسویپ  مردـپ  تسا . دنـسپان  تراـجت  يارب  ییاـیرد  ترفاـسم 
دنسریم ». ناششاعم 

ییایرد تراجت  هب  هک  یسک  يزور ، بلط  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هطساو  اب  میهاربا  نب  یلع  ( 7 - ) 443
تسا ». هدرکن  لمع  هدیدنسپ  تخادرپ 

ترفاسم هب  ایرد  هار  زا  هک  یـسک  يزور ، بلط  رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیادـهلا  باتک  رد  ( 8 - ) 444
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تسا ». هدرکن  لمع  هدیدنسپ  تخادرپ 
هب ار  نآ  ور  نیا  زا  دوـب . داـسک  هکم  رد  سنج  نآ  رازاـب  یلو  مدرب  هکم  هب  شورف  يارب  ار  ییـالاک  : » دـیوگ طابـسا  نـب  یلع  ( 9 - ) 445

متفرگ میمصت  تسا و  داسک  شرازاب  هک  ماهدروآ  یسنج  نم  متفگ : يو  هب  متفر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  هاگنآ  مدرک . لقتنم  هنیدم 
؟ ایرد هار  زا  ای  منک  ترفاسم  اجنآ  هب  یکشخ  هار  زا  مربب . رصم  هب  ار  نآ 

 307 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بلط رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  دـنوشیم و  نیمزرـس  نآ  بیـصن  مدرم  نیرترمع  هاتوک  گرم ! ِرـصم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. تسا هدرکن  لمع  هدیدنسپ  تخادرپ ، ترفاسم  هب  ایرد  هار  زا  هک  یسک  يزور ،
اجب زامن  تعکر  ود  اجنآ  ورب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  دزن  دـنکیمن ، دـیدهت  ار  وت  يرطخ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

تاـناویح اـب  رگا  نک . لـمع  نآ  هب  تشاد ، ررقم  تیارب  دـنوادخ  هچنآ  سپ  نک ، ریخ  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  هـبترم  دـص  هاـگنآ  روآ ،
درِگ ار  نآ  میناوتب  ام  هک  دوبن  هنوگنیا  درک و  ام  ریخست  ار  ناوراک ]  ] نیا هک  تسا ، يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  وگب : يدرک ، ترفاسم 

. میدرگیمزاب نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  ًامتح  میروآ و 
ًامتح نم  راگدرورپ  انامه  تسادـخ . مان  اـب  نآ  نداتـسیا  ندرک و  تکرح  وگب : یتشک  هب  دورو  زا  سپ  يدرک ، ترفاـسم  اـیرد  اـب  رگا  و 

نک هراشا  جوم  هب  تسار  تسد  اب  نک و  هیکت  تپچ  تسد  رب  تشاداو ، بارطـضا  هب  ار  وت  جاوما ، هاگره  سپ  تسا . نابرهم  يهدـنزرمآ 
گرزب ». ۀبترم  دنلب  دنوادخ  ۀلیسو  هب  رگم  تسین  ییورین  تردق و  چیه  ادخ و  ۀنیکس  هب  وش  نکاس  ادخ و  شمارآ  هب  ریگ ، مارآ  وگب : و 
هرهچ دننامه  ياهرهچ  هک  تشهب  زا  يداب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ هنیکـس  موش ! تیادـف  متفگ : ماما  هب  دـیوگ : طابـسا  نب  یلع 

داتـسرف و ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  نینُح  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  تسا و  رتوبـشوخ  کشم  زا  دراد و  ناسنا 
. داد تسکش  ار  ناکرشم 

دیـشاپیم و مه  زا  جوم  سپ  متفگیم ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  دمآیم ، الاب  جوم  هاگره  مدرک . ترفاسم  ایرد  هار  زا  دیوگیم : يو 
.« تسا هدوبن  راک  رد  یجوم  ایوگ  هک  يروط  هب  دشیم ؛ دوبان 

دوشیم هدروآ  اجهب  زامن  فرب  يور  نآ  رد  هک  ینیمزرس  رد  تراجت  تهارک  باب 30 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  ( 1 - ) 446
. میروآ اجب  خی  فرب و  يور  طقف  دیاب  ار  نامزامن  هک  میوریم  ییاهاج  هب  اجنآ  رد  مینکیم و  تراجت  اههوک  نیا  تمس  هب  ام 

يور ار  شیاهزامن  دـناوتن  هک  دوریمن  یتراجت  لابند  هب  دوشیم و  یـضار  رتمک  هب  هک  یتسین  ینالف  لـثم  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دناوخب »؟ فرب  ریغ 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  ( 2 - ) 447
ار نامزامن  میناوتیمن  هک  میوریم  ییاهاج  هب  اجنآ  رد  مینکیم و  تراجت  اههوک  نیا  تمـس  هب  ام  دـشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دـنوادخ 

. میروآ اجب  فرب  ریغ  يور 
؟ دوشیم یضار  رتمک  هب  هک  یشاب ، ینالف  لثم  یتسین  یضار  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يروآ ». اجب  زامن  فرب  ریغ  يور  رب  یناوتیمن  نآ  رد  هک  ورن  ینیمزرس  رد  تراجت  لابند  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
 309 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
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: تشذگ
تراجت اههوک  نیا  فرط  هب  ام  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  : » هک هتفگ  نیا  دوجـس  ياـهباب  زا  مهدـجه  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 

ماما دوصقم   ) یتسین ینالف  لثم  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میناوخب . زامن  فرب  ریغ  يور  میناوتیمن  هک  میوریم  ییاهاج  هب  مینکیم و 
فرب ریغ  يور  دناوتن  هک  دوریمن  ینیمزرس  هب  تراجت  لابند  هب  دوشیم و  یضار  رتمک  هب  دوب ) سلجم  رد  نارضاح  زا  یکی  مالسلا  هیلع 

دناوخب ». زامن 
. دنکیم تلالد  يراچان  تلاح  ریغ  رد  فرب  يور  رب  هدجس  زاوج  مدع  رب  هک  ارچ  رگنب ؛ زین  ار  باب  تایاور  ریاس 

دوشیم هنیزه  مارح  لالح و  هار  رد  هک  یلام  مکح  باب 31 

رد ار  شلام  یصخش  يدرک  هدهاشم  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یساور  دیمح  نب  مهج  ( 1 - ) 448
نادب دنکیم ، فرـصم  ادخ  ینامرفان  هار  رد  هاگره  تسا و  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  ار  نآ  هک  نادب  دنکیم ، هنیزه  ادخ  تعاطا  هار 

تسا ». هدروآ  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  نآ  هک 
زا سپ  دوریم و  ترفاسم  هب  یـصخش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  زا  یـسیع  نب  دمحم  ( 2 - ) 449

؟ لالح ای  تسا  هدروآ  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  نآ  هک  مینادیمن  ام  دروآیم . دوخ  اب  يدایز  لام  تشگزاب ،
يو رب  هک  تسیاشان  ياههار  رد  رگا  دنکیم . هنیزه  ییاههار  هچ  رد  ار  نآ  هک  رگنب  تسا ، هنوگنیا  عضو  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

.« تسا مارح  لام ، نآ  دنکیم ، فرصم  تسا  مارح 

سناشمک مورحم و  ناسنا  اب  هلماعم  تهارک  باب 32 

وا اب  هلماعم  هک  ارچ  نکن ؛ دیرخ  سناشمک  ِمورحم  صخـش  زا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ حیبص  نب  دـیلو  ( 1 - ) 450
درادن ». تکرب 
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زا نم  يارب  دـیلو ! يا  : » دومرف حـیبص  نب  دـیلو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  ( 2 - ) 451

تسین ». تکرب  وا  اب  هلماعم  رد  هک  ارچ  نکن ؛ دیرخ  سناش  مک  ِمورحم  صخش 
مک مورحم  ناـسنا  زا  نم  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تاوعدـلا  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 3 - ) 452

دینکن ». هلماعم  هدش ، گرزب  ریخ  رد  هک  یسک  اب  زج  تسین و  تکرب  وا  اب  هلماعم  رد  هک  ارچ  نکن ؛ دیرخ  سناش 
تسین ». تخبدب  مورحم و  نمؤم ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناوزغ  نب  دیعس  ( 4 - ) 453

، دینکن هلماعم  دش و  دمآ و  یسک ] اب  : » ] دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 5 - ) 454
تسا ». هدش  گرزب  هافر ،]  ] ریخ رد  هک  یسک  اب  رگم 

وزارت و هنابز  هار  زا  هک  یناسک  دزن  زا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نیدـلا  مالعا  باتک  رد  ( 6 - ) 455
دیهاوخب ». يزور  هدش ، هدوشگ  نانآ  رب  ایند  هک  یناسک  زا  هکلب  دینکن ، يزور  تساوخرد  دنروآیم ، تسد  هب  يزور  هنامیپ ، رس 

يارب هک  ارچ  وش ؛ کیرـش  هدروآ ، يور  يو  هب  يزور  هک  یـسک  اب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  ( 7 - ) 456
تسا ». رتهتسیاش  يو ، هب  هرهب  ندروآ  يور  يارب  رتراوازس و  يزاینیب ،
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يور اـهنآ  هب  اـیند  هک  دـیروآ  يور  یناـسک  هب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  رد  ( 8 - ) 457
دنرتراوازس ». يزاینیب  يارب  دارفا  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ هدروآ 

تاعاجرا
: تشذگ

رد جنرآ  ات  ار  تتـسد  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  دّـکوم  قوقح  بابحتـسا  ياهباب  زا  متـشه  یـس و  باب  زا  مود  تیاور  رد 
تسا ». رتهب  وت  يارب  ناگدیسر  نارود  هب  هزات  زا  زاین  تساوخرد  زا  يربب ، ورف  اهدژا  ناهد 

وت رب  راگزور  یطحق  هنامز و  یگدنَزَگ  هک  یماگنه  مزیزع ! دنزرف  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  باب  نیمه  زا  متـشه  تیاور  رد 
هک ارچ  روآ ؛ يور  ینابرهم - راثیا و  تمحر و  لها  هدـنیور - ياههخاش  راوتـسا و  ياـههشیر  زا  دـنمهرهب  ياـهناسنا  هب  سپ  دـمآ ، دورف 

دنرتاشوک ». اهیتخس  ندرک  فرطرب  رد  دننکیم و  هدروآرب  رتشیب  ار  اهزاین  نانآ 
. تسه باب  نیا  اب  بسانم  يزور ، بلط  ياهباب  زا  مهن  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 
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نادنمدرد نالولعم و  اب  هلماعم  تهارک  باب 33 

ناـنآ هـک  ارچ  نـکن ؛ هلماـعم  رادریگاو  ناراـمیب  اـب  دوـمرف : نـم  هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ زیزعلادـبع  نـب  رـسیم  ( 1 - ) 458
«1 .« » دنتسه تادوجوم  نیرتراکمتس 

ارچ دیزیهرپب ؛ راد  ریگاو  نارامیب  اب  هلماعم  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  دمحم  نب  دمحا  ( 2 - ) 459
.« دنتسه تادوجوم  نیرتراکمتس  نانآ  هک 

نانآ اب  نتخیمآ  اهدرک و  اب  هلماعم  تهارک  باب 34 

سنج ام  يارب  هراومه  نانآ  دنتـسه و  اـم  دزن  اـهدرک  زا  یهورگ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یماـش  عیبر  وبا  ( 1 - ) 460
. مینکیم هلماعم  میزیمآیمرد و  نانآ  اب  ام  دنروآیم و 

، تسا هتـشادرب  نانآ  زا  هدرپ  دنوادخ  هک  دنتـسه  نج  زا  ياهفیاط  اهدرک  هک  ارچ  زیماین ؛ رد  نانآ  اب  عیبر ! وبا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
«2 .« » زیماینرد نانآ  اب  سپ 

______________________________

هتفر راک  هب  ًازاجم  ملظ  ةژاو  سپ  تسا . نانآ  يرامیب  تیارس  رابتعا  هب  ملظ ، : » دیامرفیم ثیدح  حیـضوت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
يانعم هب  ملظ »  » تسا نکمم  . 471 رایخالا 10 / ذالم  دننکیم ». ترـشاعم  مدرم  اب  ناشيرامیب  تیارـس  زا  یهاگآ  اب  نانآ  هکنیا  ای  تسا 

. دنتسه تادوجوم  نیرتکیرات  نانآ  ینعی  دشاب ؛ یکیرات 
.« میدیرفآ نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ۀمه  ام  : » دیامرفیم هک  تسا  نآرق  فلاخم  ثیدح  نیا  (. 2)
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؛ زیماین رد  اهدرک  اب  : » دومرف یماش  عیبر  وبا  هب  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 2 - ) 461

تسا ». هتشادرب  اهنآ  زا  هدرپ  دنوادخ  هک  دنتسه  نج  زا  ياهفیاط  اهدرک  اریز 
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تاعاجرا
: دیآیم

جاودزا اهدرک  زا  يدـحا  اـب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  هدرب ، شورف  دـیرخ و  ياـهباب  زا  موس  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« تسا هدش  هتشادرب  اهنآ  زا  هدرپ  هک  دنتسه  نج  سنج  زا  نانآ  اریز  نکن ؛

ناملسم ردارب  هلماعم  رد  ندش  دراو  ادن و  تقو  رد  تمیق  هب  ندوزفا  مکح  باب 35 

يادن ماگنه  هدیازم ] رد  : » ] دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يریعـش  ( 1 - ) 462
لالح ار  نآ  توکـس ، مارح و  ار  شیازفا  ادـن ، انامه  و  ییازفیب ) یناوتیم  يو  توکـس  ماگنه  . ) يرادـن ار ] تمیق   ] شیازفا قح  يداـنم ،

دنکیم ».
شناملـسم ردارب  ۀلماعم  رد  ناسنا  ندش  دراو  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدـح  رد  ( 2 - ) 463

. درکیم یهن 
شردارب هک  یلاح  رد  ار - ناسنا  ندرک  هلماعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 464

هلماـعم زونه  دـنچره  دـشاب ، هتـشاد  شورف  هب  لـیامت  هدنـشورف  هک  تسا  ییاـج  یهن  دروـم  درک و  یهن  تسا - ییـالاک  ۀـلماعم  لاـح  رد 
ربمایپ زا  قیقحت  هب  درادن و  لاکـشا  الاک  تمیق  شیازفا  يرگید و  ۀلماعم  رد  ندـش  دراو  تروص  نیا  ریغ  رد  یلو  دـشاب ؛ هتفرگن  تروص 

داد ». روتسد  هدیازم  رد  یسانجا  شورف  هب  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربمایپ اب  ار  شزاین  دش و  دنمزاین  راصنا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » تسا هدمآ  رطاوخلا  هیبنت  باتک  رد  ( 4 - ) 465

نآ رامشن . کچوک  ار  زیچ  چیه  روایب و  نم  دزن  يراد  هناخ  رد  هچ  ره  دومرف : ترضح  نآ  تشاذگ . نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
؟ درخیم ار  اهنیا  یسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروآ . یحدقو  زادناریز  درم 

. مرخیم مهرد  کی  ار  ود  ره  تفگ : یکی 
؟ دیازفایم نآ  رب  یسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. مرخیم مهرد  ود  ار  ود  ره  تفگ : يرگید 
کی اب  نک و  هیهت  اذـغ  تاهداوناخ  يارب  مهرد  کی  اب  دومرف : يراصنا  درم  هب  هاـگنآ  وت . لاـم  اـهنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. رخب يربت  رگید  مهرد 
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هچ دومرف : شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ . يو  دزن  يربت  درک و  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روتـسد  هب  يراـصنا  درم 
ار هتـسد  ترـضح  نآ  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ار  نآ  هاـگنآ  مراد . نم  تفگ : یکی  دراد ؟ ربـت  نیا  يارب  ياهتـسد  یـسک 
ار یکـشخ  رتو و  غیت  چـیه  نک و  عمج  مزیه  ورب و  دوـمرف : داد و  يو  تسد  هب  ار  ربـت  هاـگنآ  تخادـنا . ربـت  هب  دوـخ  تسد  اـب  تفرگ و 
. دوب هتفای  دوبهب  شعضو  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هاگنآ  درک ، یـشکمزیه  زور  هدزناپ  درم  نآ  رامـشن . کچوک 

هقدص ياهشارخ  تاهرهچ  رد  هک  ییایب  یلاح  رد  تمایق  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  دومرف : يو  ةدـهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دشاب ». هتشاد  دوجو 

ربمایپ هک  دنکیم  تیاور  نوگانوگ  ياهثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لصتم  ياهدنـس  اب  مالـس  نب  مساق  دیبع  وبا  ( 5 - ) 466
دیباتنرب ». يور  دییازفین و  نآ  تمیق  رب  ییالاک  دیرخ  رب  میمصت  نودب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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رب وا  شیازفا  رطاخ  هب  دنونشب و  نارگید  ات  دیازفین  نآ  تمیق  رب  درادن ، ار  ییالاک  دیرخ  میمصت  هک  یصخش  هک  تسا  نیا  ثیدح  يانعم 
شهارمه و صخـش  ندرک  تشپ  زا  هک  تسا  ندرک  تشپ  ندرک و  يرود  يانعم  هب  ربادـت  تسا و  نئاخ  يانعم  هب  شجاـن  دـنیازفیب . نآ 

. تسوا زا  ندنادرگ  يور 
تمیق رب  ندوزفا  شجن ، درک و  یهن  شجن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 467

دنیازفیب ». نآ  رب  وا  شیازفا  رطاخ  هب  دنونشب و  نارگید  ات  دیرخ  دصق  نودب  تسالاک ،
درک ». یهن  دیرخ ، دصق  نودب  الاک  تمیق  شیازفا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 7 - ) 468

بوکلاـخ و : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـمازا  نانـس  نـب  هللادـبع  ( 8 - ) 469
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نابز  هب  هدش ، هدوزفا  شیالاک  تمیق  رب  هک  یـسک  دیرخ و  دصق  نودب  تمیق  رب  هدنیازفا  هدش و  هدـیبوکلاخ 

دنتسه ». نوعلم 
تاعاجرا

: دیآیم
.« دیوشن دراو  رگیدکی  ۀلماعم  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  متفه  یس و  باب  زا  متشه  تیاور  رد 

نتشگزاب رترید  نتفر و  رازاب  هب  نارگید  زا  رتدوز  تهارک  باب 36 

دزن رماع  ینب  هلیبق  زا  يدرگنابایب  برع  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 470
. درک لاوس  نیمز  يور  ياهناکم  نیرتهب  نیرتدب و  ةرابرد  ترضح  نآ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اجنآ هب  شمچرپ  اـب  ناهاگحبـص  تسا . سیلبا  نادـیم  نآ  رازاـب و  نیمز ، يور  ناـکم  نیرتدـب  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ 
اهنآ  زا  یخرب  دتسرفیم . فارطا  هب  ار  شنادنزرف  دراذگیم و  ار  دوخ  ۀیاپراهچ  دیآیم و 
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هب دـیوگیم : ناطیـش  دـنیوگیم . غورد  الاک  ةرابرد  ای  دـندزدیم  رتم ]  ] عرذ زا  ای  دـنراذگیم  مک  وزارت  رد  ای  دـنهدیم  صقان  ار  هنامیپ 

. تسا هدنز  امش  ردپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرم  شردپ  هک  دیزادرپب  یسک 
اهدجـسم نیمز ، يور  ياهناکم  نیرتهب  دومرف : هاگنآ  تسا . هدنوش  جراخ  نیرخآ  هدنوش و  دراو  نیتسخن  عضو  نیا  اب  ناطیـش  هراومه 

دیآ ». نوریب  همه  زا  رترید  دوش و  دجسم  دراو  همه  زا  رتدوز  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  و 
. تشذگ تیاور  نیا  ریظن  دجاسم  تلیضف  ياهباب  زا  مکی  باب  رد  رابخالا ، یناعم  زا 

تاعاجرا
: تشذگ

رتضوغبم ادخ  دزن  لحم  مادک  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  دـجاسم  تلیـضف  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
جراخ نارگید  زا  رترید  دراو و  همه  زا  رتدوز  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  نآ  لها  نیرتضوغبم  اهرازاب و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟

دوش ».
تساهرازاب ». اهنآ  نیرتضوغبم  دجاسم و  ادخ  دزن  اهناکم  نیرتبوبحم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مود  تیاور  رد  و 

دیدروآ و اجب  ار  حبص  زامن  هک  یماگنه  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  يزور  بلط  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  متفه  تسیب و  تیاور  رد  و 
.« دیور نوریب  يزور  بلط  رد  دوز  حبص  سپ  دیتشگزاب ،
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یتراجت ناوراک  زا  لابقتسا  تهارک  باب 37 

هار نیا  زا  هک  ار  یـسنج  ورن و  ناوراـک  زاوـشیپ  هب  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  باـصق  لاـهنم  ( 1 - ) 471
روخن ». نآ  زا  رخن و  هدش ، يرادیرخ 

هیلع ماما  مدرک . لاوس  دنفـسوگ  دـیرخ  يارب  رهـش  زا  نتفر  نوریب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ باـصق  لاـهنم  ( 2 - ) 472
روخن ». نآ  تشوگ  زا  رخن و  هدش ، يرادیرخ  هار  نیا  زا  هچنآ  ورن و  ناوراک  زاوشیپ  هب  دیرخ  يارب  دومرف : مالسلا 

، دنوریم اهناوراک  زاوشیپ  هب  هک  یناسک  اههار و  يدورو  زا  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ طامق  لاهنم  ( 3 - ) 473
، هدـش يرادـیرخ  ناوراک  زاوشیپ  هار  زا  هک  یناویح  تشوگ  زا  و  تسین ] زیاج  راـک  نیا   ] هن دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  درخیم . دنفـسوگ 

روخن ».
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جراخ رد  امش  زا  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هللادبع  نب  ةورع  ( 4 - ) 474
دهدیم ». يزور  رگیدکی  ۀلیسو  هب  ار  ناناملسم  دنوادخ  دشورفن و  ياهبیرغ  يارب  رهش  لها  دورن ، یتراجت  ناوراک  زاوشیپ  هب  رهش 

یلص مرکاربمایپ  اریز  ورن ؛ ناوراک  زاوشیپ  هب  دیرخ  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باصق  لاهنم  ( 5 - ) 475
. درک یهن  نتفر  زاوشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

؟ تسیچ ناوراک  زا  زاوشیپ  ّدح  دیسرپ : لاهنم 
. رهظزا دعب  ای  حبص  ریسم  زا  رتمک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا ردقچ  رهظ  زادعب  حبص و  ریسم  تفگ : لاهنم 
. خسرف راهچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

«. تسین ناوراک  زا  زاوشیپ  نآ ، زا  شیب  دیوگ : ریمع  یبا  نبا 
. درک یهن  دیرخ  يارب  ناوراک  نتفر  زاوشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 476

نیا رد  اریز  دورب ؛ نانآ  زاوشیپ  هب  رهـش  نوریب  هب  ناوراک  زا  الاک  دـیرخ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ناکما دـنور ، نوریب  هب  الاک  دـیرخ  يارب  یناسک  رهـش  هب  ناوراک  ندیـسر  زا  شیپ  هاگ  ره  دوریم و  هدنـشورف  رب  نایز  بیرف و  میب  راک ،

دوشیم ». هتفرگ  رهش  رد  نارضاح  زا  دیرخ 
: دومرف درک و  یهن  ناوراک  زاوشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 7 - ) 477

دراد ». ار  هلماعم  ندز  مهرب  رایتخا  رازاب ، هب  دورو  زا  سپ  لباقم  فرط  درخب ، یسنج  ناوراک  زاوشیپ  هار  زا  سکره 
هب دیوشن و  دراو  رگیدکی  يراگتساوخ  هلماعم و  رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  ( 8 - ) 478

دیآ ». دورف  رازاب  رد  ات  دیورن  الاک  زاوشیپ 
نتفر زاوـشیپ  اـب  یـسک  رگا  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـینغلا  باـتک  رد  هرهز  نبدیـس  ( 9 - ) 479

دراد ». ار  هلماعم  ندز  مهرب  رایتخا  رازاب  هب  دورو  ماگنه  الاک  بحاص  درخب ، یسنج  ناوراک 
ةزادنا هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ناوراک  زا  زاوشیپ  ّدـح  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ باصق  لاهنم  ( 10 - ) 480

رهظ ». زا  دعب  کی  ریسم 
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هب یتقو  سپ  تسا . رهظ  زا  دـعب  کی  ریـسم  ةزادـنا  هب  ناوراک  زا  زاوشیپ  ّدـح  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 11 - ) 481
.« تسالاک نتفرگ  نآ  دیسر ، خسرف  راهچ 

وا زا  نتفرگ  دوس  رطضم و  اب  هلماعم  مکح  باب 38 

- تنـس لها  مدرم - موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ يروپاش - ياههچراپ  ةدنـشورف  دـیزی - نب  رمع  ( 1 - ) 482
هچ دـشاب  رگناوـت  هچ  ياهدـید  ار  یـسک  اـیآ  رمع ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما  تساـبر ! زا  مارح و  رطـضم  زا  ندرب  دوـس  دـنرادنپیم 

. روخن ابر  ربب و  دوس  درک . مارح  ار  ابر  لالح و  ار  هلماعم  دنوادخ  دنک ؟ دیرخ  يراچان  يارب  زج  هک  تسدگنت 
؟ تسیچ ابر  متفگ :

ربارب ».) کی  هب  ربارب  ود  مدنگ  هب  مدنگ  و   ) ربارب کی  هب  ربارب  ود  مهرد ، هب  مهرد  ۀلماعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هبلاطم یـصخش  زا  ار  یلام  متـس ، هب  تموکح  : » دـش لاوس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 483

؟ تسا رطضم  اب  هلماعم  لیبق  زا  يو  زا  ندیرخ  ایآ  شلیاسو . زا  یخرب  شورف  اب  رگم  درادن ، نآ  تخادرپ  رب  تردق  وا  دنکیم و 
تموکح رطخ  تسا و  هلماعم  نیا  رد  يو  عفن  اریز  تسین ؛ رطـضم  اب  هلماعم  لثم  نیا  تسا و  زیاج  يو  اب  هلماعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنکیم ». نآ  هب  راچان  ار  وا  رابجا و  نتخورف  رب  ار  وا  يرتشم  هک  تسا  یسک  راچان  انامه  دنکیم . رود  دوخ  زا  ار 
دیسر دهاوخ  مدرم  يارب  تخس  هدنزگ و  رایسب  ینامز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  ۀیواعم  ( 3 - ) 484

تمحر ششخب و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، شومارف  ار  ششخب  دبـسچیم و  تدش  هب  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  سکره 
دنتسه ». قلخ  نیرتدب  نانآ  دنزادرپیم ؛ هلماعم  هب  ناّرطضم  اب  یهورگ  نامز  نآ  رد  سپس  دینکن ». شومارف  دوخ  نایم  رد  ار 

نینچ اب  هلماعم  سپ  دنکیم ، هلماعم  هب  راچان  هارکا  رابجا و  اب  ار  يرگید  هک  هدرک  لمح  یسک  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  خیـش  موحرم 
. تسین زیاج  یسک 

 325 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تیاور مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  شناـکاین  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  اّرف  نامیلـس  نب  دواد  يوره و  هللادـبع  نـب  دـمحا  ( 4 - ) 485

هب نمؤم  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  یتخس  هدنزگ و  رایـسب  نامز  يدوز  هب  دومرف : دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دننکیم 
. درادن شمارآ  نآ  اب  دبسچیم و  تدش  هب  دراد  رایتخا  رد  هچنآ 

و تسانیب ». دیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  یتسار  هب  دینکن ! شومارف  دوخ  نایم  رد  ار  ینابرهم  شـشخب و  : » دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ 
قیقحت هب  دوشیم و  هلماعم  رطـضم  اب  دنوشیم و  شومارف  نابوخ  دنوشیم و  هتخادنا  ولج  نادب  نآ  رد  هک  دمآ ، دـهاوخ  ینامز  يدوز  هب 

دوخ نایم  و  مدرم ! يا  دـینک ، هشیپ  اوقت  سپ  درک . یهن  بیرف  گنرین و  ۀـلماعم  زا  رطـضم و  اب  هلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دیرادب ». ساپ  ماهداوناخ  اب  طابترا  رد  ارم  مارتحا  تمرح و  دینک و  رارقرب  یتشآ  حلص و 

درک و ینارنخـس  ام  يارب  ربنم  زارف  رب  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  اـضرلا  ۀفیحـص  رد  ( 5 - ) 486
هداد يو  هب  يروتـسد  نینچ  هک  یلاح  رد  دبـسچیم  تخـس  شاياراد  هب  رگناوت  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  مدرم  رب  یناـمز  يدوز  هب  دومرف :

دهاوخ ارف  مدرم  رب  ینامز  يدوز  هب  و  دـینکن ». شومارف  دوخ  نایم  رد  ار  ینابرهم  شـشخب و  و  : » دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  تسا . هدـشن 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوشیم  هلماعم  رطضم  اب  دنتسین و  هدیزگرب  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، هتخادنا  ولج  نادب  هک  دیسر 

دینک ». هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  درک ، یهن  ندیسر ، زا  شیپ  اههویم  ۀلماعم  زا  گنرین و  نایز و  هلماعم  زا  رطضم و  اب  هلماعم  زا  هلآ 
هک دیسر  دهاوخ  ارف  ياهدنزگ  تخس و  رایسب  نامز  مدرم ، رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  ( 6 - ) 487
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: دیامرفیم هزنم  كاپ و  دنوادخ  تسا . هدـشن  هداد  نانآ  هب  يروتـسد  نینچ  هک  یلاح  رد  دنبـسچیم ، دوخ  ییاراد  هب  تدـش  هب  نارگناوت 
دینکن ». شومارف  ار  ینابرهم  ششخب و  دوخ  نایم  رد  »

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  ددرگیم  هلماعم  ناراچان  اب  راوخ و  نابوخ ، دنوشیم و  هتشاد  گرزب  نادب ، نامز  نآ  رد 
درک ». یهن  نانآ  اب  هلماعم 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه یبلاطم  باب  نیا  اب  بسانم  رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  مهدراهچ  باب  رد 

ندروخ هیامرس  زا  ندربن و  دوس  زا  تیاکش  تهارک  باب 39 -

زا هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 1 - ) 488
! دننکیم تیاکش  ناشراگدرورپ 
 327 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دننکیم تیاکش  ناشراگدرورپ  زا  نامز  نآ  رد  هنوگچ  تفگ : رباج 
يا مروخیم . هیامرـس  زا  اهنت  ماهدربن و  يدوس  چـیه  نونک  ات  نامز  نالف  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگیم : ناسنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

»؟ تسا تراگدرورپ  زا  نآ  دوس  لام و  لصا  هک  تسین  هنوگنیا  رگم  هراچیب !

هیاس رد  نتخورف  تهارک  باب 40 

تاعاجرا
: تشذگ

: هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مجنپ  لهچ و  باب  زا  متشه  تیاور  رد 
تسین ». لالح  تنایخ  تسا و  گنرین  تنایخ و  هیاس ، رد  نتخورف  »

. دینک هظحالم  ار  بویع  ماکحا  ياهباب  زا  مهن  باب  و 

لّکوم يارب  دوخ  لام  زا  لیکو  شورف  دیرخ و  مکح  باب 41 

سپ نک ، دیرخ  نم  يارب  دیوگب : وت  هب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  ( 1 - ) 489
دشاب ». رتهب  وت  لام  رگا  یتح  هدن  وا  هب  يزیچ  دوخ  لام  زا 

وجتسج رازاب  رد  وا  رخب . نم  يارب  یسابل  دیوگیم  يرگید  هب  یصخش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ قاحـسا  ( 2 - ) 490
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دهدیم . يو  هب  شدوخ  لام  زا  ور  نیا  زا  دراد ، ار  رازاب  رد  دوجوم  سانجا  دننامه  زین  شدوخ  دنیبیم  دنکیم و 
رب ار  تناـما  نآ  اـم  : » دـیامرفیم لـج  زع و  دـنوادخ  دـهدن .] رارق  ماـهتا  ضرعم  رد   ] دـنکن هدولآ  ار  دوـخ  دوـشن و  کـیدزن  راـک  نیا  هب 
هک یتسار  هب  تفریذپ . ار  نآ  ناسنا  دندیسرت و  نآ  زا  دندز و  زابرس  نآ  شریذپ  زا  اهنآ  یلو  میدرک ؛ هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
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دهدن ». يو  هب  دوخ  سنج  زا  دشاب ، رازاب  رد  دوجوم  سانجا  زا  رتهب  شدوخ  سنج  رگا  یتح  تسا ». نادان  ِرگمتس  رایسب  يو 
 329 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اریز هدن ؛ يو  هب  دوخ  سنج  زا  يرخب  شیارب  یسابل  دهاوخب  وت  زا  یصخش  هاگره  : » تسا هدمآ  عنقملا  اضرلا و  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 491
دشاب ». نارگید  سنج  زا  رتبوغرم  وت  سنج  رگا  یتح  تسا ، تنایخ  نیا 

ایآ دنکیم . تساوخرد  مهرد  دـهدیم و  نم  هب  رانید  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 4 - ) 492
؟ مهدب وا  هب  مشورفیم  هک  یتمیق  زا  رتنازرا 

هدب ». وا  هب  یباییم  يو  يارب  هک  یتمیق  زا  رتنازرا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  تسا . رازاب  سانجا  زا  رتهب  مدوخ  سنج  منک و  دیرخ  شیارب  دهاوخیم  نم  زا  یصخش  متفگ : ماما  هب  : » دیوگ رسیم  ( 5 - ) 493
يو يارب  رازاب  زا  دـنک ، مهتم  ار  وت  یـسرتیم  رگا  هدـب و  يو  هب  تدوخ  سنج  زا  دـنکیمن ، مهتم  ار  وت  هک  ینئمطم  رگا  دومرف : مالـسلا 

.« نک دیرخ 

نانآ يوس  زا  هدش  نیعم  تمیق  زا  رتشیب  نارگید  سنج  نتخورف  مکح  باب 42 

هب ار  نآ  نم  دروآیم . نم  دزن  شورف ] يارب   ] ار یـسابل  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یـسنالق  دـلاخ  ( 1 - ) 494
تفاـیرد ار  شیاـهب  مشورفیم و  ار  نآ  دوـش ، يرادـیرخ  هدرک  نیعم  شبحاـص  هک  یتـمیق  زا  شیب  هب  هاـگره  منکیم و  هضرع  رادـیرخ 

. ازفین نآ  رب  دومرف : ماما  منکیم .
؟ ارچ متفگ :

. يرآ متفگ : يزادرپب . ار  شیاهب  زا  رتمک  یتشادن  تسود  يدرک ، هضرع  ار  نآ  هک  یتقو  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ازفین ». نآ  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا دوصقم  دـیاش  تسا و  ناصقن  شهاـک و  ياـنعم  هب  سکولا  : » دـیامرفیم تیاور  حیـضوت  رد  یفاولا ، باـتک  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم 
منکیم و هضرع  رادیرخ  رب  ار  نآ  نم  سپ  دـنکیم . نیعم  نآ  يارب  ار  یتمیق  دروآیم و  نم  دزن  یـسابل  یـصخش  هک  تسا  نیا  ثیدـح 
هک تسین  هنوگنیا  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منکیم . تفایرد  ار  شیاـهب  مشورفیم و  يو  هب  دـیرخ  نم  زا  تمیق  نآ  زا  شیب  هاـگره 
نآ رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  يرآ . متفگ : يزادرپب ؟ شبحاص  هب  ار  نآ  زا  رتمک  يراد  تسود  يدرک  هضرع  رادیرخ  هب  ار  نآ  وت  یتقو 

«« 1 . » تسا هدنشورف  هب  هکلب  رادیرخ  هب  تنایخ  یعون  راک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  و  ازفین .

اههبیرغ يارب  رهش  لها  طسوت  سنج  نتخورف  مکح  باب 43 

دشورفن »، ياهبیرغ  يارب  رهش  لها  زگره  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  ریسفت  رد  سنوی  ( 1 - ) 495
______________________________

.586 - 585 رایخالا 10 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  نآ  يارب  لامتحا  هس  یسلجم  همالع  موحرم  تسا و  مهبم  ثیدح  نیا  يانعم  (. 1)
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هب ناشنابحاص  يارب  ار  اهنآ  رازاب  لها  تسین  زیاج  دـنوشیم ، هدروآ  رازاب  هب  اهاتـسور  زا  یتقو  نوگانوگ  تـالغ  اـههویم و  : » دـیوگیم
زیاج راک  نیا  دربیم ، سنج  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هک  یسک  یلو  دنـشورفب  ار  نآ  ناییاتـسور  دوخ  تسا  راوازـس  هکلب  دنـشورفب  مدرم 
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دراد ». ار  تراجت  مکح  تسا و 
. دشورفب ياهبیرغ  يارب  رهش  لها  دیابن  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رباج  ( 2 - ) 496

دهد ». يزور  رگیدکی  ۀلیسو  هب  ار  مدرم  دنوادخ  دیراذگب 
. درک یهن  ياهبیرغ  يارب  رهش  لها  نتخورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هریرهوبا  ( 3 - ) 497

. تسا هدمآ  زین  یلاوعلا  مالسالا و  مئاعد  رد  ثیدح  نیا 
اب ات  دـیراذگاو  ناشيربخ  یب  رد  ار  مدرم  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 498

دننک ». یگدنز  رگیدکی 
تاعاجرا

: تشذگ
.« دشورفن ياهبیرغ  يارب  رهش ، لها  : » هک هتفگ  نیا  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  متفه  یس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

دنکیمن هنامیپ  یبوخ  هب  هک  یسک  ندرک  هنامیپ  يارب  زاوج  مدع  باب 44 

نارگید قح  تخادرپ  دصق  یصخش  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يو  هک  دنکیم  تیاور  نایعیش  یخرب  زا  طاّنحلا  ینثم  ( 1 - ) 499
. دیآیمن رب  راک  نیا  ةدهع  زا  یبوخ  هب  دنکیم ، هنامیپ  یتقو  یلو  دراد  لماک  روط  هب  ار 

؟ دنیوگیم هچ  دنتسه ، شفارطا  هک  یناسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تخادرپن لماک  روط  هب  ار  نارگید  قح  دنیوگیم  تفگ : يو 
تسین ». راوازس  يو  يارب  ندرک  هنامیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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راکتحا میرحت  باب 45 

هداد يزور  ناـگرزاب  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  حادـق  نـبا  ( 1 - ) 500
تسا ». نوعلم  هدننک  راکتحا  دوشیم و 

هس الب  یتخس و  رد  زور و  لهچ  یناوارف  راگزور  رد  راکتحا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 501
تسا ». نوعلم  یتخس  راگزور  رد  زور  هس  زا  شیب  یناوارف و  نارود  رد  زور  لهچ  زا  شیب  هدننکراکتحا  سپ  تسا . زور 

رد زور و  لهچ  یناوارف  راگزور  رد  راکتحا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 502
تسا ». نوعلم  هدننک  راکتحا  نآ  رب  نوزفا  تسا و  زور  هس  الب  یتخس و  نارود 

رد مدز ، منهج  هب  يرس  : » تفگ لیئربج  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شباتک  رد  سارف  یبا  نب  ماّرو  ( 4 - ) 503
هک یناسک  نارکتحم ، هورگ : هس  يارب  داد : خـساپ  تسیک ؟ يارب  اجنیا  مدیـسرپ : خزود  کلام  زا  دیـشوجیم . هک  مدـید  ار  ياهرد  اـجنآ 

دنناسریم ». رگیدکی  هب  ار  راکانز  درم  نز و  هک  یناسک  دنشونیم و  بارش  هتسویپ 
زور لهچ  زا  شیب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  ( 5 - ) 504

دوب ». دهاوخ  مارح  يو  رب  دوشیم - هدینش  لاس  دصناپ  ریسم  زا  هک  تشهب - يوب  دنک ، راکتحا 
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زور لهچ  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّبط  باتک  رد  يرفغتـسم  سابعلاوبا  ( 6 - ) 505
داوم سکره  دومرف : تسا و  هدش  ادج  يو  زا  زین  ادـخ  ادـج و  دـنوادخ  زا  قیقحت  هب  دـنک ، يرادـهگن  ینارگ  راظتنا  هب  ار  یکاروخ  داوم 

دنکیم ». راتفرگ  یگتسکشرو  ماذج و  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، راکتحا  ناناملسم  نایز  هب  ار  یکاروخ 
.« تسا ناراکهبت  تلصخ  يوخ و  راکتحا ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ملکلاررد  مکحلاررغ و  رد  ( 7 - ) 506

داوم : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  یبا  نب  لیعامـسا  ( 8 - ) 507
راک ». اطخ  رگم  دنکیمن  راکتحا  ار  یکاروخ 

ار یکاروخ  داوم  : » دومرف درک و  یهن  راکتحا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 508
راکاطخ ». رگم  دنکیمن ، راکتحا 

تسا ». نامرفان  راکهانگ و  هدننکراکتحا ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باتک  نامه  رد  و  ( 10 - ) 509
زاوآ ناگدننک ، هنامیپ  دنداد : تسد  زا  ار  هورگ  راهچ  حبص  ماگنه  دمآ . لیئارساینب  غارس  هب  یباذع  ماگنه ، بش  : » دومرف و  ( 11 - ) 510

ناراوخ ». ابر  یکاروخ و  داوم  ناگدننکراکتحا  ناناوخ ،
ناناگرزاب ةرابرد  ارم  شرافس  سپس  : » دیامرفیم رتشا  کلام  هب  دوخ  لمعلاروتسد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هغالبلا ، جهن  رد  ( 12 - ) 511

تالماعم رد  ییوگ  روز  عفانم و  راکتحا  تشز و  لخب  دـیدش و  يرظن  گـنت  ناـنآ  زا  يرایـسب  رد  لاوحا  نیا  ۀـمه  اـب  نادـب ! و  ریذـپب .. 
یلـص مرکا  ربمایپ  هک  ارچ  نک ؛ يریگولج  راکتحا  زا  سپ ، تسا . نارادـمامز  رب  یگنن  هدوت و  هب  نایز  ياههار  زا  یکی  نیا  دراد و  دوجو 

فاحجا زا  یلاخ  ییاه  خرن  تلادع و  نیزاوم  ساسا  رب  ناسآ و  هک  دریذـپ ، ماجنا  ياهلماعم  دـیاب  درک و  يریگولج  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
نک ». تازاجم  يور  هدایز  نودب  ار  وا  دش ، کیدزن  راکتحا  هب  وت  یهن  زا  سپ  سکره  سپ  دشاب . رادیرخ  هدنشورف و  هب 

درخب و یکاروخ  داوم  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میرم  وبا  ( 13 - ) 512
ار شهانگ  دـهد ، هقدـص  ار  شلوپ  مامت  دـشورفب و  ار  نآ  هاگنآ  درادـهگن ، ار  نآ  زور  لهچ  ناناملـسم  نایز  هب  ندـش  نارگ  فدـه  اب 

درک ». دهاوخن  ناربج 
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تسا ». هرهبیب  دوخ  تمعن  زا  هدننک ، راکتحا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  تیاور  ملکلاررد  مکحلا و  ررغ  رد  ( 14 - ) 513
هک دوریم  یسک  يوس  هب  دنکیمن و  يرازگساپس  يو  زا  هک  دنکیم  هتشابنا  یـسک  يارب  لیخب  هدننکراکتحا  : » دومرف زین  و  ( 15 - ) 514

تفریذپ ». دهاوخن  ار  وا  شزوپ 
دـناسر و نایز  مدرم  هب  هک  يراکتحا  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 16 - ) 515

تسین ». يریخ  نآ  رد  دهد ، شیازفا  نانآ  يارب  ار  تمیق 
راـظتنا هب  دـنکیم و  راـکتحا  ار  یکاروخ  داوم  هک  مدرک  لاوس  یـسک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبـلح  ( 17 - ) 516

رگا یلو  درادـن  لاکـشا  تسا ، یفاک  مدرم  يارب  دایز و  یکاروخ  داوم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  راـک  نیا  اـیآ  دـنامیم .
دنک ». اهر  اذغ  نودب  ار  مدرم  راکتحا و  ار  مدرم  یکاروخ  داوم  تسین  هدیدنسپ  سپ  تسین ، یفاک  مدرم  يارب  كدنا و  یکاروخ  داوم 

درک ». یهن  اهرهش  رد  راکتحا  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 18 - ) 517
هرک شمشک و  امرخ ، وج ، مدنگ ، رد  اهنت  راکتحا ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 19 - ) 518

تسا ». نغور ) (و 
درکیم و يریگوـلج  راـکتحا  زا  اهرهـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرتـخبلاوبا 
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تسا ». هرک  شمشک و  امرخ ، وج ، مدنگ ، رد  اهنت  راکتحا ، دومرفیم :
، نغور وج ، مدـنگ ، رد  اـهنت  راـکتحا ، : » دومرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 20 - ) 519

. دیرخیم ار  شاهداوناخ  دوخ و  لاس  کی  ياذغ  ترضح  نآ  و  تسامرخ ». شمشک و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 21 - ) 520

نغور ». هرک و  شمشک ، امرخ ، وج ، مدنگ ، تسا : زیچ  شش  رد  راکتحا  : » دومرف
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هدـننک راکتحا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّبط  باتک  رد  يرفغتـسم  ساـبعلاوبا  ( 22 - ) 521
نغور ». ودرگ و  رینپ ، لسع ، هرک ، ترذ ، شمشک ، امرخ ، وج ، مدنگ ، تسا : زیچ  هد  رد  راکتحا  تسا و  نوعلم 

نم رب  متفرگیم  وـضو  نم  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  هرـصب  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  : » دـیوگ يرـصب  نسحلا  یبا  نب  نـسح  ( 23 - ) 522
. ریگب وضو  وکین  ناوج ، يا  دومرف : تشذگ و 

؟ مینک هچ  میتسه ، شاعم  زا  ریزگان  ام  مالسلا ! هیلع  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : وا  هب  یصخش  هکنیا  ات 
یهاوخن روذعم  میتسه ، راکتحا  هب  راچان  ام  ییوگب : رگا  درادیمن . زاب  ترخآ  راک  زا  لالح ، هار  زا  يزور  بلط  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دوب »... 
نآ رب  ار  شپـش  دیـشخب و  ار  تابوبح  شناگدنب  هب  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  ( 24 - ) 523

دننکیم ». رابنا  ار  هرقن  الط و  هک  هنوگنامه  دندرکیم ، رابنا  ار  نآ  ناهاشداپ  تروص  نیا  ریغ  رد  درک ؛ طلسم 
نآ هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگیم . ازـسان  تسا ، یکاروخ  داوم  رد  هک  يروناج  نیا  هب  مدرم  : » دـیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 25 - ) 524

رز و هک  هنوگنامه  دندرکیم  رابنا  ار  یکاروخ  داوم  دوبن ، روناج  نیا  رگا  تسوا ، رایتخا  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  دـییوگن ! ازـسان 
دننکیم ». هتشابنا  ار  میس 

تاعاجرا
: تشذگ

؛ تخادـنا هناد  نیا  رب  ار  روناج  نیا  و  هک ...« : مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  يرادازع )  ) هیزعت ياهباب  زا  مهدزناپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دننکیم ». رابنا  ار  میس  رز و  هک  هنوگنامه  دندرکیم ، رابنا  ار  نانآ  ناهاشداپ  تروص  نیا  ریغ  رد 

داوم نارادمامز  يدید  هک  یماگنه  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  سفن  اب  هزرابم  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  موس  یـس و  تیاور  رد  و 
زیهرپب ». سپ  دننکیم ...  راکتحا  ار  یکاروخ 

دورف باذـع  لیئارـساینب  زا  یهورگ  رب  هنابـش  : » هک هتفگ  نیا  اوران  اور و  ياهبسک  ياـهباب  زا  مهدزون  باـب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 
یکاروخ »...  داوم  ناگدننکراکتحا  ناناوخ و  زاوآ  نازاونلبط ، دندش : دیدپان  ناشنایم  رد  هتسد  راهچ  حبص  ماگنه  دمآ .

زا يو  هک  ارچ  راپـسن ؛ یکاروخ  داوم  ةدنـشورف  هب  ار  وا  و  هک ..« : مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مراهچ  هاجنپ و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دنامیمن ». ملاس  راکتحا 
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راکتحا نم  تما  نایز  هب  ار  یکاروخ  داوم  شورف  مدنگ  و  راپسن ..  شورف  مدنگ  هب  ار  وا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مود  تیاور  رد  و 

هک یلاح  رد  دنک  رادید  ادخ  اب  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  دـنک ، رادـید  ادـخ  اب  تسا  دزد  هک  یلاح  رد  ياهدـنب  رگا  دـنکیم و 
تسا ». هدرک  راکتحا  ار  یماعط  زور  لهچ 

- طولب ینعی  الاک - نالف  رد  ار  نآ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  مشش  تسیب و  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
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کی دوشیم . هدروآ  يور  نآ  هب  رگید  راب  دوشیم ، هدنادرگ  يور  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا و  یکـشخ  يالاک  نآ  هک  ارچ  نک ؛ هنیزه 
. ریگب تمدخ  هب  ار  نارگراک  زور  ره  نک و  دمآ  تفر و  ام  ۀناخ  هب  نامب و  راظتنا  هب  لاس 

تفای ». شیازفا  مهرد  هدزناپ  هب  مهرد  ره  تشذگ ، لاس  کی  یتقو 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  تسا ، باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  نآ ، زا  سپ  يدعب و  باب  تایاور  رد  و 

رگید هدنشورف  دوبن  تروص  رد  راکتحا  مکح  باب 46 

رد دـنک ، رابنا  درخب و  ار  یکاروخ  داوم  هک  تسا  نیا  راکتحا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یبلح  ( 1 - ) 525
شیازفا راتـساوخ  هک  درادن  یلاکـشا  دـشاب ، يرگید  ةدنـشورف  ای  یکاروخ  داوم  رهـش  رد  رگا  یلو  تسین  نآ  زا  ریغ  رهـش ، رد  هک  یلاح 

. دشاب شیالاک  تمیق 
درادن ». لاکشا  نآ  نتشادهگن  دنشاب ، هتشاد  نارگید  رگا  دومرف : مدرک . لاوس  نوتیز  نغور  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگ : یبلح 

هک تسا  نیا  هب  اهنت  راکتحا ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . لاوس  راکتحا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 526
درادن  دوجو  نآ  زا  ریغ  رهش ، رد  هک  یلاحرد  ینک ، رابنا  يرخب و  ار  یکاروخ  داوم 
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رد دـشورفن  ار  نآ  تمیق ، شیازفا  ةزیگنا  هب  درخب و  یکاروخ  داوم  ناسنا  هک  درادـن  یلاکـشا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 3 - ) 527

درادن و ار  نآ  نتشادهگن  قح  يو  دشابن ، يرگید  یکاروخ  داوم  رهش  رد  هاگره  یلو  دشاب  يرگید  یکاروخ  داوم  رهـش  رد  هک  یتروص 
تسا ». هدننک  راکتحا  وا  دشورفب و  دیاب 

، رازاب یهاگ  شورف . مدـنگ  متفگ : تسیچ ؟ تلغـش  تفگ : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ طاّنح  ملاس  نب  لضفلاوبا  ( 4 - ) 528
. مرادیم هگن  ار  اهمدنگ  لاح  نیا  رد  منکیم . دروخرب  رازاب  يداسک  هب  یهاگ  دراد و  جاور  قنور و 

؟ دنیوگیم هچوت  راک  نیا  ةرابرد  دنتسه ، وت  فارطا  هک  یناسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدننکراکتحا  دنیوگیم  متفگ :

؟ دشورفیم مدنگ  مه  يرگید  سک  وت  زا  ریغ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مشورفیمن مه  تمسق  کی  ءزج ، رازه  زا  نم  متفگ :

مان هب  شیرق  زا  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  راکتحا  درادـن ! لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
! میکح يا  دومرف : تشذگ و  يو  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیرخیم . ار  نآ  ۀمه  دشیم ، هنیدـم  دراو  یکاروخ  داوم  هاگره  میکح ،

ینک ». راکتحا  هکنیا  زا  زیهرپب 
داوم ۀـمه  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  اـهنت  راـکتحا ، : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد 
دیرخ ناکما  هک  دـشاب  دایز  يدـح  هب  ای  دـشاب  يرگید  يالاک  ای  یکاروخ  داوم  رهـش  رد  رگا  یلو  ینک  راـبنا  يرخب و  ار  رهـش  یکاروخ 
لیلد نیا  هب  راکتحا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهن  انامه  تسا و  دنسپان  راکتحا  دوشن ، تفای  رگا  درادن و  یلاکـشا  دشاب ، مدرم  يارب 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  مازح »...  نب  میکح  مان  هب  شیرق  زا  یصخش  هک  دوب 
زا ریغ  یکاروخ - داوم  رهـش ، رد  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شورفمدـنگ - طاّنح - هملـس  ( 5 - ) 529

رهـش رد  هک  یماگنه  اریز  دـشاب ؛ شیالاک  تمیق  شیازفا  لابند  هب  هک  تسا  زیاج  يو  يارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  درخیم - مدرم  زا  هچنآ 
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داجیا ینارگ  یتروص  رد  اهنت  دوشیمن و  داجیا  ینارگ  درف ، نآ  يالاک  رطاخ  هب  دشاب ، مدرم  يارب  یفاک  رادقم  هب  يرگید  یکاروخ  داوم 
دنک ». يرادیرخ  مدرم  زا  ار  رهش  هب  هدش  دراو  سانجا  ۀمه  رفن  کی  هک  دوشیم 

ار نآ  دوس  ای  نایز  مدع  دیما  هب  مربیم و  هفوک  هب  یکاروخ  داوم  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لیضفوبا  ملاس  ( 6 - ) 530
. تسین زیاج  راکتحا  ياهدننک و  راکتحا  وت  دوشیم : هتفگ  نم  هب  ور  نیا  زا  مرادیم  هگن 
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؟ تسه يرگید  یکاروخ  داوم  وت  رهش  رد  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسه رایسب  يرآ ، متفگ :
دوجو نآ  زا  ریغ  رهـش  رد  هک  درخب  ار  یکاروخ  داوم  هک  تسا  یـسک  هدـننک  راکتحا  یتسین . هدـننک  راکتحا  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن ».
تاعاجرا

: تشذگ
. تشذگ دوب ، باب  نیا  بسانم  هچنآ  نیشیپ  باب  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد 

مدرم زاین  ماگنه  شورف  رب  هدننکراکتحا  رابجا  مکح  باب 47 

داوم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  روصنم  نب  ۀـفیذح  ( 1 - ) 531
زج هدش و  بایان  یکاروخ  داوم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ناناملـسم  دش . بایان  یکاروخ 
يا دومرف : دروآ و  اجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشورفب . مدرم  هب  هدـب  روتـسد  وا  هب  درادـن . ار  نآ  یـسک  ینالف 

شورفب و یهاوخیم ، هک  روط  ره  روایب و  نوریب  ار  اهنآ  درادن . وت  زج  یـسک  هدـش و  بایان  یکاروخ  داوم  دـنیوگیم  ناناملـسم  ینالف !
نکن ». رابنا 

نآ اب  سکره  هاگنآ  نک ، یهن  راکتحا  زا  : » تشون هعافر  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 532
نک ». تازاجم  ار  يو  هدرک ، راکتحا  هچنآ  ندرک  راکشآ  اب  سپس  نک و  هیبنت  ار  وا  درک ، تفلاخم 

داد روتـسد  تشذگ و  ناگدننکراکتحا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هرمـض  ( 3 - ) 533
يراذـگخرن ناـنآ  يارب  شاـک  يا  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دـندروآ . ناـگمه - دـید  ربارب  رد  رازاـب - طـسو  هب  دـناهدرک ، راـبنا  هچنآ 

هاـگنآ دوب . ناـیامن  شاهرهچ  رد  مشخ  راـثآ  هک  يروـط  هب  دـش ؛ نیگمـشخ  نخـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يدرکیم !
. تسادخ رایتخا  رد  اهنت  تمیق  منک ؟ يراذگخرن  نانآ  يارب  نم  دومرف :

دروآیم ». نییاپ  ار  نآ  دهاوخب ، هاگره  دربیم و  الاب  ار  نآ  دهاوخب ، هاگره 
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، هدرک تیاور  ار  نیشیپ  ثیدح  ریظن  مالسلا  هیلع  شدج  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 4 - ) 534
يراذـگخرن اـم  يارب  شاـک  يا  دـش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  : » تسا هدـمآ  نآ  یناـیاپ  شخب  رد  هـک  تواـفت  نـیا  اـب 

منکیم رادـید  ادـخ  اـب  هک  یلاـح  رد  متـسین  هنوگنیا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا ! داـیز  مک و  اـهخرن  اریز  يدرکیم ؛
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دنروخ ». يزور  رگیدکی  زا  ات  دینک  اهر  ار  ادخ  ناگدنب  تسا . هدشن  هداد  ياهزاجا  نم  هب  هراب  نیا  رد  مشاب . هتشاذگ  یتعدب 
دینک ». یهاوخریخ  دش ، یهاوخریخ  تساوخرد  امش  زا  هاگره  : » تسا هدش  هدوزفا  ثیدح  رد  هلمج  نیا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 

اب هک  تسا  هدرک  اهخرن  رادهدهع  ار  ياهتشرف  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  ( 5 - ) 535
دنکیم ». هرادا  ار  نآ  ادخ  روتسد 

. دمآ نایم  هب  ینارگ  زا  نخس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دزن  : » دیوگ یلامث  هزمح  وبا  ( 6 - ) 536
تسوا ». ةدهع  هب  تسا  نازرا  رگا  تسوا و  ةدهع  هب  تسا  نارگ  رگا  تسین . نم  ةدهع  هب  ینارگ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درک ، نایب  ار  شمان  هک  یسک  زا  دیزی  نب  بوقعی  ( 7 - ) 537
دنکیم ». هرادا  ار  اهنآ  هک  تسا  هدرک  اهخرن  راد  هدهع  ار  ياهتشرف  لج  زع و  دنوادخ  »

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درک ، نایب  ار  شمان  هک  یسک  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 8 - ) 538
دوشیمن ». نازرا  یناوارف ، رثا  رب  دوریمن و  الاب  دوبمک ، رثا  رب  سپ  تسا . هدرک  اهتمیق  رادهدهع  ار  ياهتشرف  لج  زع و  دنوادخ  »

داوم داتفا ، فسوی  تسد  هب  اهراک  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـصخش  ۀطـساو  اـب  دعـس  ( 9 - ) 539
فسوی و  . ] دوب صخشم  خرن  هک  یلاح  رد  دشورفب ، یتمیق  هب  داد  روتسد  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  داد و  رارق  ياهناخ  رد  ار  یکاروخ 

دوجو هب  ینارگ  يو  نخس  زا  هک  تشادن  تسود  تسا ، هدوزفا  تمیق  رب  زور  نآ  رد  هک  دیمهف  یتقو  دشورفب ]. رتنارگ  دوب  هداد  روتـسد 
دش رود  یکدنا  رازگراک  شورفب . ورب  تفگ : دوخ  رازگراک  هب  دروآ - نایم  هب  تمیق  زا  ینخس  هکنآ  نودب  دعب -] زور   ] ور نیا  زا  دیآ ،

. دوش ینارگ  ببس  يو  نخس  تشادن  تسود  شورفب و  ورب  تفگ : فسوی  تشگرب . فسوی  دزن  و 
تـسد تفگ : رادـیرخ  یلو  تفگ ، شیپ  زور  تمیق  زا  رتـمک  ار  تمیق  رازگراـک  دـمآ ، هک  رادـیرخ  نیتـسخن  تفر . رازگراـک  ماـجنارس 

دـمآ و يرگید  رادـیرخ  سپـس  تسا . هتفگ  نارگ  ار  خرن  هک  دـیمهف  نخـس  نیا  زا  رازگراـک  متـساوخیم . غـلبم  نـالف  هب  نـم  رادـهگن .
تفگ  رتمک  لبق  تبون  زا  ار  تمیق  رازگراک  درک و  مدنگ  تساوخرد 
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هب تسا . هتفگ  الاب  ار  خرن  مه  زاب  هک  دیمهف  نخـس  نیا  زا  رازگراک  متـساوخیم . تمیق  نالف  هب  نم  رادهگن . تسد  تفگ : رادـیرخ  یلو 

دیسر ». یناسکی  خرن  هب  ات  داد  همادا  تروص  نیمه 
اب فداصم  فسوی ، تیلوئـسم  تسخن  ياهلاس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثاـیغ  نب  صفح  ( 10 - ) 540

دندمآ و فسوی  دزن  ناناگرزاب  هک  دوب  نیا  ینارگ  لیلد  هکلب  درکیمن  ینارگ  يوزرآ  زگره  يدـحا  يارب  يو  هک  یلاح  رد  دوب ، ینارگ 
. تفریذپ زین  فسوی  میرخیم و  تمیق  نالف  هب  دنتفگ : نانآ  دیرخب . دیهاوخیم  هچ  ره  تفگ : فسوی  دندرک . دـیرخ  تساوخرد  يو  زا 

تمیق ةرابرد  لوا  ۀتسد  زا  دندرک و  دروخرب  ناناگرزاب  زا  يرگید  هورگ  اب  اجنآ  رد  دندش . رهش  دراو  ات  دنتفر  دندز و  راب  دندیرخ ، نانآ 
فـسوی ترـضح  دندرک . دیرخ  تساوخرد  دندمآ و  فسوی  دزن  مود  ۀتـسد  دنتفگ . رباربود  ار  تمیق  نانآ  دندرک و  لاوس  سانجا  دیرخ 

: تفگ فسوی  شورفب . زین  اـم  هب  یتخورف ، رتـشیپ  هک  غلبم  نـالف  هب  دـنتفگ : ناـنآ  دـیرخب . دـیهاوخیم ، هک  یغلبم  ره  هب  تفگ : ناـنآ  هب 
زا يرگید  هورگ  اـب  اـجنآ  رد  دـندش . رهـش  دراو  دـندرک و  دـیرخ  ناـنآ  دـیریگب . لاـح  نیا  اـب  یلو  تسین  دـییوگیم  امـش  هک  هنوـگنآ 

مدرم رب  ینارگ  هکنیا  ات  دـنتفگ  رباربود  نانآ  هب  ار  تمیق  نارادـیرخ  دـندرک و  لاوس  دـیرخ  تمیق  زا  نانآ  دـندرک . دروخرب  ناـناگرزاب 
هک هنوگنامه  دـنتفگ : نانآ  دـیرخب . تفگ : فسوی  دـندرک . دـیرخ  تساوخرد  دـندمآ و  فسوی  دزن  دـیرخ  يارب  زین  نانآ  دروآ . راـشف 

. شورفب زین  ام  هب  یتخورف  رتشیپ 
؟ متخورف هنوگچ  رتشیپ  تفگ : فسوی 

. تمیق نالف  هب  دنتفگ : نانآ 
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. دیریگب یلو  تسین  هنوگنیا  تفگ : فسوی 
نارگ غورد  هب  هک  روطنامه  مییوگب ، نازرا  ار  تمیق  غورد  هب  دییایب  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  مدرم  دـندش ، رهـش  دراو  یتقو  دـندیرخ . نانآ 

. میتفگ
. دیرخب تفگ : فسوی  دندرک . دیرخ  تساوخرد  دنتفر و  فسوی  دزن  يرگید  هورگ  هاگنآ 

. شورفب زین  ام  هب  یتخورف  رتشیپ  هک  روطنامه  دنتفگ : نانآ 
؟ متخورف هنوگچ  رتشیپ  تفگ : فسوی 

. دنتساک تمیق  زا  تمیق و  نالف  هب  دنتفگ : نانآ 
. دیریگب لاح  نیا  اب  یلو  تسین  دییوگیم ، امش  هک  هنوگنیا  تفگ : فسوی 

. دنتفگ دیرخ  تمیق  فصن  هب  ار  تمیق  نانآ  دندرک و  لاوس  تمیق  زا  مدرم  اجنآ  رد  دندش . رهش  دراو  دندرک و  دیرخ  نانآ 
. دیرخب تفگ : فسوی  دندرک . دیرخ  تساوخرد  دندمآ و  فسوی  دزن  دیرخ  يارب  يرگید  هورگ  سپس 

. شورفب ام  هب  یتخورف  رتشیپ  هک  هنوگنامه  دنتفگ : نانآ 
؟ متخورف هنوگچ  رتشیپ  تفگ : فسوی 

. دنداد شهاک  دندوب  هدینش  هچنآ  فصن  هب  ار  تمیق  غلبم و  نالف  هب  دنتفگ : نانآ 
. دیریگب لاح  نیا  اب  یلو  دییوگیم  هک  تسین  هنوگنیا  تفگ : فسوی 

تساوخیم ». دنوادخ  هک  هنوگنآ  تشگزاب  لوا  لاح  هب  تمیق  هکنیا  ات  دنتفگیم  غورد  رگیدکی  هب  تمیق  ةرابرد  تروص  نیا  هب 
مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  يراذگ  خرن  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 541

 351 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب دادیم ، مدرم  هب  يرتمک  سنج  يواسم ] لوپ  ربارب  رد   ] سکره هکلب  درکن ، يراذگ  خرن  يدحا  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف

نارگید زا  رتبوغرم  وا  یکاروخ  داوم  هکنآ  رگم  ورب  نوریب  رازاـب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  شورفب و  نارگید  دـننامه  دـشیم : هتفگ  يو 
دشاب ».

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  مشش ، لهچ و  مجنپ و  لهچ و  باب  تایاور  رد 

لاس کی  يارب  یکاروخ  داوم  هریخذ  بابحتسا  باب 48 

نم : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاوس  لاس  کی  يارب  یکاروخ  داوم  ةریخذ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  داّلخ  نب  رّمعم  ( 1 - ) 542
.( تسا یکاروخ  داوم  ندرک  هریخذ  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  .« ) مهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  زین 

شتـشپ دروآ ، تسد  هب  ار  شلاس  كاروخ  یتقو  ناسنا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  مهج  نبنسح  ( 2 - ) 543
، دـندرکیمن هریخذ  ار  ناشلاس  كاروخ  یتقو  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  دـباییم و  شیاـسآ  دوشیم و  کـبس 

دندیرخیمن ». هعرزم 
هیلع قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رـصنیبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( 3 - ) 544

، دنک هریخذ  ار  شلاس  كاروخ  یتقو  ناسنا  دنتفگیم : دندیرخیمن و  ار  هعرزم  دندرکیمن ، هریخذ  ار  ناشلاس  كاروخ  یتقو  ات  مالسلا 
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دباییم » شیاسآ  دوشیم و  کبس  شتشپ 
ناـسنا سفن  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  زا  ریکب  نـبا  ( 4 - ) 545

دباییم ». شمارآ  دروآ ، تسد  هب  ار  شکاروخ  هک  یماگنه 
، نارگناوت هک  يروطهب  دندش ؛ یطحق  ینارگ و  راتفرگ  هنیدم  مدرم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  : » دیوگ نامثع  نب  دامح  ( 5 - ) 546

يرادـقم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـننک . هیهت  ار  دوخ  كاروخ  زا  یـشخب  دنتـسناوتیم  اهنت  دـندرکیم و  طولخم  مه  اـب  ار  وج  مدـنگ و 
هب  ترضح  نآ  دوب . هدیرخ  لاس  زاغآ  رد  هک  تشاد  بوغرم  مدنگ 

 353 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
میرادـن شوخ  ام  هک  ارچ  شورفب ؛ ار  اهمدـنگ  نیا  ای  نک  طولخم  اهمدـنگ  نیا  اب  رخب و  ام  يارب  وج  يرادـقم  دومرف : شنامالغ  زا  یکی 

دنروخب ». بوغرمان  ياذغ  مدرم  میروخب و  بوغرم  ياذغ 
؟ میراد مدنگ  ردقچ  ام  تسا ، هدش  ینارگ  راچد  هنیدم  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ّبتعم  ( 6 - ) 547

. تسا یفاک  نامیارب  يدایز  ياههام  ات  هک  میراد  مدنگ  يرادقم  هب  ام  متفگ :
. شورفب ربب و  نوریب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درادن دوجو  مدنگ  هنیدم  رد  متفگ :
. شورفب ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مدنگ زا  یمین  ارم  ةداوناخ  ياذغ  ّبتعم ! يا  دومرف : هاگنآ  رخب . زور  هب  زور  مدرم  هارمه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  متخورف ، ار  اهنآ  یتقو 
دنیبب دنوادخ  هک  مراد  تسود  یلو  مهد  مدنگ  نان  اهنآ  هب  مناوتیم  یبوخ  هب  نم  هک  تسا  هاگآ  دـنوادخ  انامه  هدـب . رارق  وج  زا  یمین  و 

منکیم ». تیاعر  ار  تشیعم  ةزادنا  یبوخ ، هب  نم  هک 
رگید دـننام  میـشورفب و  ار  اهنآ  هک  دادیم  روتـسد  اـم  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  لوصحم ، تشادرب  ماـگنه  : » دـیوگ ّبتعم  ( 7 - ) 548

مینک ». هیهت  هنازور  روط  هب  ناناملسم 
، دوب یهاوخ  هنوگچ  : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یعادـلا  ةدـع  باتک  رد  ( 8 - ) 549
، دش حبـص  هاگره  سپ  ددرگیم ؟ فیعـض  نیقی ، دننکیم و  هریخذ  ار  ناشلاس  كاروخ  هک  ینک  یگدنز  یهورگ  نایم  رد  هک  یماگنه 

تسیچ ». تمان  ادرف  ینادیمن  وت  هک  ارچ  شابم ؛ حبص  ۀشیدنا  رد  دش ، بش  هاگره  شابم و  بش  ۀشیدنا  رد 
تاعاجرا

: تشذگ
ثحب نیا  اب  بسانم  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  مکی  داـتفه و  باـب  قوقح و  بابحتـسا  ياـهباب  زا  مهدزیـس  باـب  تاـیاور  رد 

. تسه
تفاـیرد لاـملا  تیب  زا  ار  شقوـقح  هاـگره  ناملـس  : » هک هتفگ  نـیا  يزور  بـلط  ياـهباب  زا  مهدـفه  باـب  زا  مهدراـهچ  تـیاور  رد  و 

شمارآ دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  شاعم  هاگره  سپ  تشاذـگیم ...  رانک  هدـنیآ  لاس  قوقح  تفایرد  نامز  ات  ار  شلاـس  ياذـغ  درکیم ،
دباییم ».

دوخ و لاس  کی  ياذـغ  هراومه  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک هتفگ  نیا  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  مجنپ  لهچ و  باب  زا  متـسیب  تیاور  رد  و 
دیرخیم ». ار  شاهداوناخ 
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اهنآ دنمدوس  باختنا  لغاشم و  هبرجت  بابحتسا  باب 49 

ربمایپ دزن  دوخ  یسناشمک  تیمورحم و  زا  یـصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 550
اهنآ زا  مادک  ره  زا  نک . ناحتما  ار  نوگانوگ  ياهالاک  اب  شورف  دـیرخ و  دومرف : ترـضح  نآ  درک . تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نکن ». اهر  ار  نآ  يدرب ، دوس 
نکن ». اهر  ار  نآ  يدرب ، دوس  ییالاک  ۀلماعم  زا  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّبن  ریشب  ( 2 - ) 551

دوس ییالاک  ۀلماعم  زا  هاگره  دومرف : لاّبن  ریشب  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد  ( 3 - ) 552
نکن ». اهر  ار  نآ  يدرب ،

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  يا  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یـصخش  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 553
. منامیم هرهبیب  مورحم و  نآ  رد  هکنآ  رگم  مروآیمن ، يور  يراک  هب  نم  هلآ ! هیلع و 

. زادرپب راک  نامه  هب  يدرب ، دوس  راب  کی  يراک  هچ  رد  نیبب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. یغابد تفگ : درم  نآ 

زادرپب ». یغابد  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
، دربن يدوس  نآ  زا  تخادرپ و  یتراجت  هب  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 5 - ) 554

دزادرپب ». يرگید  تراجت  هب  دیاب  سپ 
یخرب ِيزور  تسا و  تراجت  رد  مدرم  زا  یخرب  ِيزور  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیبص  نب  دیلو  ( 6 - ) 555

تسا ». ناشنابز  رد  یهورگ  يزور  يزاسریشمش و  رد  رگید 
 357 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مردپ هک  منیبیم  مرخیم و  يزیچ  مردپ  روضح  رد  اسب  هچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگ شافک - ءاّذـح - ییحی  ( 7 - ) 556
. دوشیم تحاران 

وا زا  يدوب ، راکبلط  یـسک  زا  هاگره  رخن و  يزیچ  شروضح  رد  نک و  رود  دوخ  زا  هلماعم ] ماگنه   ] ار تردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
يارب دـنوادخ  تفرگ و  هاوگ  دوخرب  ار  دـنوادخ  تشون و  دوخ  طـخ  تسد  اـب  ینـالف  دـنزرف  ینـالف  دـسیونب : هنوگنیا  ًاـمتح  هک  هاوـخب 

درک ». دهاوخ  تخادرپ  شگرم  زا  سپ  ای  دوخ  تایح  رد  ار  نآ  ًامتح  وا  سپ  تسا . یفاک  یهاوگ 
تاعاجرا

: تشذگ
: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  موس  تسیب و  تیاور  رد 

.« تسوا بسک  راک و  رد  ناسنا  هراچ  »

نارگید لام  ندیرخ  نازرا  تهارک  باب 50 

مدید باوخرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم  : » دیوگ یـشرق  هللادـبع  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 557
اب یبوچ  بسا  رب  راوـس  هدیـشارت  بوـچ  زا  يدرم  اـی  یبوـچ  حبـش  اـیوگ  مدوـب و  مسانـشیم  هک  ییاـج  رد  هفوـک  رهـش  نوریب  اـیوگ  هک 

! مدرکیم هدهاشم  ار  وا  ناساره  ناسرت و  نم  درکیم و  هراشا  دیدهت ] ناونع  هب  نم  هب   ] شریشمش
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! سرتب دناریمیم  سپس  دیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  زا  سپ  يراد . ار  یصخش  شاعم  تقرس  رب  میمصت  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
لوسر دنزرف  يا  يدروآ . تسد  هب  شاهمشچرس  زا  ار  بلطم  نیا  يرادروخرب و  یناوارف  شناد  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : درم  نآ 

نم هب  شورف  يارب  ار  ياهعرزم  دـمآ و  نم  دزن  مناـگیاسمه  زا  یکی  میوـگیم . امـش  هب  ار  ریبـعت  نیا  تیعقاو  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. مرخب تمیق  ریز  يدایز  غلبم  هب  ار  نآ  متفرگ  میمصت  درادن ، نم  زجهب  يرگید  يرتشم  متسنادیم  نوچ  نم  درک و  هضرع 

؟ تسا رازیب  نامنانمشد  زا  دراد و  ار  ام  تیالو  تتسود  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
زا امـش  ادخ و  هاگـشیپ  رد  نم  تسا و  رادنید  تریـصباب و  يدرم  وا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  يرآ ، تفگ : درم  نآ 

يارب يو  بیرف  دوب ، امش  نانمـشد  زا  رگا  هک  وگب  نم  هب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  منکیم . هبوت  دوخ  نیـشیپ  میمـصت 
؟ دوب زیاج  نم 

نیـسح ماما  لتاق  دـنچره  نادرگزاب ؛ دراد ، یهاوخریخ  راظتنا  وت  زا  هدرمـش و  نیما  ار  وت  هک  یـسک  هب  ار  تناما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشاب ». مالسلا  هیلع 

تاعاجرا
. دینک هظحالم  ار  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  مکی  لهچ و  باب  مهدراهچ و  باب  و 

359 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شورف ماگنه  الاک  شزادرپ  بابحتسا  باب 51 

یسابل هک  تشذگ  يدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 558
؛ نیشنب دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشاد . نت  رب  یهاتوک  سابل  هدوب و  دنلبدق  درم  نآ  تشاد . تسد  رد  شورف  يارب 

.« دهدیم قنور  تیالاک  هب  نآ  هک  ارچ 

هکم هب  ندش  دراو  زا  لبق  تراجت  بابحتسا  باب 52 

هد مینک ، هکم  دراو  ار  نآ  رگا  میروآیم . سنج  اعنص  زا  ام  : » تفگ مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  زاّرخ  حیجن  نب  دلاخ  ( 1 - ) 559
مین هد و  هدزای و  هب  هد  دنزادرپیم و  يرتمک  غلبم  دننک ، هلماعم  ام  اب  رهش  نوریب  رد  هکم  ناناگرزاب  رگا  میشورفیم و  هدزاود  هدزیس و  هب 

شورفب و ریـسم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  موش ؟ هکم  لخاد  ای  مشورفب  نارجات  هب  رهـش  نوریب  ار  دوخ  ساـنجا  اـیآ  دـنرخیم . رتمک  و 
دهد ». رارق  هکم  رد  ار  نمؤم  تراجت  لحم  هک  دراد  ابا  دنوادخ  هک  ارچ  نکن ؛ هکم  دراو 

تاعاجرا
: تشذگ

هکم رد  تراجت  زاوج  رب  هک  هچنآ  جـح ، بوجو  ياهباب  زا  مود  باـب  زا  مشـش  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  مراـهچ و  تسیب و  تیاور  رد 
. دینک هظحالم  سپ  دراد ؛ تلالد 

تشیعم يارب  نارگید  زا  لام  ندرک  یفخم  بابحتسا  باب 53 
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هیلع ماما  مراد . رتش  ود  مالغ و  ود  متفگ : تسیچ ؟ تاییاراد  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ لوحا  رفعج  وبا  ( 1 - ) 560
دنناسریمن ». مه  دوس  دنناسرن ، نایز  وت  هب  رگا  هک  ارچ  رادب ؛ هدیشوپ  تناردارب  زا  ار  نآ  دومرف : مالسلا 

361 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا نایوروکین  دزن  ریخ  باب 54 

.« دییوجب نایوروکین  دزن  ار  ریخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیعس  وبا  ( 1 - ) 561

هناخ نتخورف  مکح  باب 55 

ۀناخ دیرخ  رد  ار  شلوپ  دشورفب و  ار  ياهناخ  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هفیذح  ( 1 - ) 562
.« تشاد دهاوخن  تکرب  يو  يارب  دنکن ، فرصم  يرگید 

هچراپ ياههدیاز  یگدنزود و  تیفیک  باب 56 

! دننیـشن تگوس  رد  نارادگوس  دومرف : داتـسیا و  ياهدنزود  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک تسا  هدـمآ  رطاوخلا  هیبنت  باتک  رد  ( 1 - ) 563
: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نم  انامه  نک . ورف  مه  هب  کیدزن  ار  اهنزوس  کیراب و  ار  اهزرد  مکحم و  ار  اهخن 

بحاص اریز  زیهرپب ؛ هچراپ  ياههدیاز  زا  دنکیم و  روشحم  هدرک ، تنایخ  نآ  رد  هک  ییادر  نهاریپ و  اب  ار  راکتنایخ  ةدـنزود  دـنوادخ 
دوشیم ». تازاجم )  ) تافاکم بجوم  هک  نکن  يزاردتسد  اهنآ  هب  تسا و  رتراوازس  نآ  هب  سابل 

363 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رایخ ياهباب  موس : شخب 

سلجم رایخ  باب 1 

ات رادیرخ  هدنشورف و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 564
دراد ». رایخ  زور  هس  ات  ناویح  رادیرخ  دنراد و  هلماعم  خسف  رایخ  رگیدکی ، زا  ییادج  زا  شیپ 

زا شیپ  ات  رادـیرخ  هدنـشورف و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 2 - ) 565
[. دراد رایخ   ] زور هس  ناویح  رادیرخ  دنراد و  هلماعم  خسف  رایخ  مه  زا  ییادج 

. مروایب ار  شلوپ  ات  دشاب  وت  دزن  دیوگیم : دراذگیم و  هدنشورف  دزن  ار  نآ  درخیم و  ییالاک  يرگید  زا  یصخش  تفگ : هرارز 
تشاد ». دهاوخن  دوجو  يو  يارب  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد ؛] قح   ] دروآ زور  هس  ات  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ات رادیرخ  هدنـشورف و  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 3 - ) 566
دنراد ». هلماعم  خسف  رایخ  مه  زا  ییادج  زا  شیپ 
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زا شیپ  ات  رادـیرخ  هدنـشورف و  زا  کی  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 567
دنراد ». رایخ  يرگید  هب  تبسن  مه  زا  ییادج 

 365 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دراد دوجو  یطرش  هچ  ناویح  ۀلماعم  رد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لیضف  ( 5 - ) 568

. دراد رایخ  رادیرخ  زور  هس  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسا یطرش  هچ  ناویح  ریغ  رد  متفگ :

يارب يرایخ  دندش ، ادج  رگیدکی  زا  تیاضر  اب  یتقو  دنراد و  خسف  رایخ  ییادج  زا  شیپ  ات  رادیرخ  هدنشورف و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». نانآ 

ادج یتقو  دنراد و  هلماعم  خسف  رایخ  مه  زا  ییادـج  زا  شیپ  هدنـشورف  رادـیرخ و  هک ! نادـب  و  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 6 - ) 569
دراد ». خسف  رایخ  زور  هس  ات  ناویح  رادیرخ  تسین و  نانآ  يارب  يرایخ  دندش ،

. تسا هدمآ  زین  اضرلا  هقف  باتک  رد  ترابع ، نیا  تسخن  شخب 
رادـیرخ و هاـگره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیزی  نب  رمع  ( 7 - ) 570

هداد نانآ  هب  تکرب  دـننک ، تنایخ  دـنیوگ و  غورد  هک  یماگنه  دوشیم و  هداد  تکرب  نانآ  هب  دـننک ) یکین  و   ) دـنیوگ تسار  هدنـشورف 
دوشیم هتفریذپ  الاک  بحاص  نخـس  دندرک ، فالتخا  مه  اب  رگا  دنراد و  هلماعم  خسف  رایخ  مه  زا  ییادج  زا  شیپ  ات  نانآ  دش و  دهاوخن 

دنرادرب ». تسد  رگیدکی  زا  هکنیا  ای 
شیپ رادیرخ  هدنشورف و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 8 - ) 571

رگا دوشیم و  هداد  تکرب  ناشهلماعم  رد  دننک ، راکـشآ  ار  تقیقح  دنیوگ و  تسار  ود  ره  رگا  سپ  دنراد ، خسف  رایخ  مه  زا  ییادـج  زا 
دوریم ». ناشهلماعم  زا  تکرب  دنیوگ ، غورد  دننک و  نامتک 

زا ییادج  زا  شیپ  ات  ود  نآ  درخب ، يرگید ) زا   ) یسنج سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 9 - ) 572
. دوشیم تباث  مزال و  هلماعم  دندش ، ادج  رگیدکی  زا  هک  هاگنآ  سپ  دنراد . رایخ  مه 

: دومرف هاگنآ  دـیرخ . رانید  هب  ار  نیمز  نآ  يو  دـیرخ . ضیرع  ماـن  هب  ینیمز  یـصخش ، زا  مردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زین  و 
نم تساخرب و  مردپ  سپس  تخورف . مهرد  هب  ار  رانید  زین  صخـش  نآ  مزادرپب . مهرد  هد  رانید  ره  لباقم  رد  هک  مهدیم  وت  هب  ياهتـشون 

منک ». مزال  ار  هلماعم  متساوخ  دومرف : یتساخرب ؟ تعرس  هب  ارچ  ناج ! ردپ  يا  متفگ : مدش و  ناور  يو  لابند  هب 
 367 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تساخرب و تفرگ ، ماجنا  هلماعم  یتقو  دـیرخ . ضیرع  مان  هب  ینیمز  مردـپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح 
منک ». مزال  ار  هلماعم  متساوخ  مزیزع ! دنزرف  يا  دومرف : يو  يدرک ! باتش  نتساخرب  رد  ناج ! ردپ  يا  متفگ : يو  هب  نم  درک . تکرح 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 10 - ) 573
دنوش ». ادج  رگیدکی  زا  تیاضراب  هکنیا  ات  دنراد  رایخ  دناهدرک ، هلماعم  هچنآ  رد  رادیرخ  هدنشورف و  : » دومرف هلآ 

، دناهدرک هلماعم  نآ  رد  هک  یناکم  زا  ناشياهندـب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 11 - ) 574
. تخورف ار  ضیرع  مان  هب  ینیمز  مردپ  قیقحت  هب  دوشیم . ادج 

: متفگ يو  هب  مدرک و  تکرح  مردپ  لابند  هب  نم  داتفا . هار  هب  تساخرب و  مردپ  دش ، ماجنا  هلماعم  دـندرک و  قفاوت  يرتشم  اب  هک  یماگنه 
دوش ». مزال  هلماعم  متساوخیم  دومرف : یتساخرب ؟ تعرس  نیا  اب  ارچ 

. متساخرب متفریذپ ، ار  هلماعم  یتقو  مدیرخ و  ار  ینیمز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 12 - ) 575
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دوش ». تباث  مزال و  هلماعم  نامییادج ) اب   ) متساوخیم متشگزاب . سپس  متفر و  هار  مدق  دنچ 
، دـش ماجنا  هلماعم  یتقو  مدرک . هلماعم  یـصخش  اـب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 13 - ) 576

دوش ». مزال  هلماعم  نامییادج  اب  ات  متشگزاب  منتسشن  لحم  هب  سپس  متفر و  هار  مدق  دنچ  متساخرب .
هیلع قداص  ماما  دندش . ادج  رگیدکی  زا  هاگنآ  دیرخ . يزینک  يرگید  زا  ینیعم  تمیق  اب  یـصخش  : » دیوگ یـسوم  نب  رامع  ( 14 - ) 577

لیوحت ات  درادـن  ار  نآ  اب  شزیمآ  قح  رادـیرخ  تسا ، هدنـشورف  دزن  زینک  نآ  هک  یتقو  ات  دـش و  مزال  هلماعم  دومرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا 
تسا ». دقن  دننکن ، طرش  رادیرخ  هدنشورف و  هک  یتروص  رد  نآ  ياهب  دراذگ و  نایرج  رد  ار  هدنشورف  دریگب و 

 369 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رایخ ناگدننک  هلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 15 - ) 578

وت ». اب  رایخ  دیوگن : يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  ای  دناهدشن  ادج  مه  زا  یتقو  ات  دنراد ،
هدارا تیاضر و  اب  هلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 16 - ) 579

دنک ». تنایخ  یناملسم  هب  هک  تسین  لالح  یناملسم  چیه  يارب  تسا و  رایخ  دقع ،] داقعنا   ] نداد تسد  زا  سپ  تسا و  نیفرط 
هک یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 17 - ) 580

دناهدشن ». ادج  رگیدکی  زا  دنچره  دوشیم ؛ مزال  هلماعم  داد ، تسد  هلماعم  رد  یصخش 
. تسا هدمآ  یفاولا  رد  هچنانچ  دوشیم ؛ لمح  هیقت ، رب  ای  دشاب  رایخ  طوقس  يارب  نداد  تسد  هک  یتروص  رب  ثیدح  نیا 

تاعاجرا
: دیآیم

رگیدکی زا  یتقو  ات  رگید  ياهالاک  زا  ناویح  ریغ  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رایخ ، ياهباب  زا  موس  باب  زا  متفه  تیاور  رد 
دنوش ». ادج 

. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  زین  مهدزیس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« دنوش ادج  رگیدکی  زا  هک  تسا  یتقو  ات  ناویح  ریغ  رد  رایخ  : » هک هتفگ  نیا  رایخ  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  دقع  رگید  فرط  هب  خسف  رایخ  يراذگاو  باب 2 

ره يارب  شیوـخ  تـالماعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دـنکیم  تیاور  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 1 - ) 581
نیاربانب میداد ؛ وت  هب  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  میتفرگ ، وت  زا  ام  هچنآ  دومرفیم : دـیرخیم ، يزیچ  هاگره  درکیم و  یهاوخریخ  یناملـسم 

تسوت ». اب  رایخ 
.( تسوت اب  رایخ  میداد ، وت  هب  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  میتفرگ  وت  زا  هچنآ  رگا  )

ناویح رایخ  باب 3 

دراد ». رایخ  زور  هس  ات  ناویح  رادیرخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاّضف  نب  یلع  ( 1 - ) 582
 371 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دراد ». رایخ  زور  هس  ات  ناویح  رادیرخ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 583
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وا تسا و  طرش  قح  رادیرخ  يارب  زور  هس  ات  تاناویح  مامت  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 584
دنکن ». هچ  دنک  طرش  هچ  دراد ، رایخ 

نآ هب  تبسن  زور  هس  ات  یناویح  رادیرخ  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 585
دنکن ». ای  دنک  طرش  دراد -، رایخ 

دنکن ». ای  دنک  طرش  تسا -، زور  هس  ات  ناویح  رد  طرش  هک  هدش  تیاور  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 586
ای دراد  راـیخ  رادـیرخ  هراـب  نیا  رد  درخیم ، يزینک  یـصخش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ باـئر  نب  یلع  ( 6 - ) 587

؟ ود ره  ای  هدنشورف 
هیلع ماما  هب  دوشیم . مزال  دیرخ  تشذگ ، زور  هس  هک  یماگنه  دراد و  تلهم  ندیشیدنا  يارب  زور  هس  ات  يرتشم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دییامرفیم هچ  دنک ، سمل  ای  دسوبب  ار  وا  يرتشم  رگا  متفگ : مالسلا 
دوریم و نایم  زا  طرـش  دنک ، هاگن  تسا ، مارح  نارگید  رب  هک  شندب  زا  ییاج  هب  ای  دنک  سمل  ای  دسوبب  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دوشیم ». مزال  يو  يارب 
رایخ زور  هس  ات  ناویح  دروم  رد  ناگدـننک  هلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 7 - ) 588

دنوش ». ادج  رگیدکی  زا  هک  ینامز  ات  رگید  ياهالاک  رد  دنراد و 
قَّلعم طورشم و  يرتشم  رظن  هب  زور  هس  ات  ناویح  هلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بائر  نب  یلع  ( 8 - ) 589
طقاس وا  طرـش  تسا و  هدـش  یـضار  نآ  هب  دـنک ، فرـصت  نآ  رد  زور  هس  نایاپ  زا  شیپ  يرتشم  رگا  سپ  دـنکن - ای  دـنک  طرـش  تسا -

. تسا
؟ تسیچ فرصت  زا  دوصقم  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

دوب ». مارح  دیرخ  زا  شیپ  هک  شندب  زا  ییاج  هب  ندرک  هاگن  ای  ندیسوب  ای  ندرک  سمل  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ای دنک  شزیمآ  وا  اب  درخب و  يزینک  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 590
دوشیم و مزال  شیارب  درادـن و  رایخ  نآ  دروم  رد  دـنک ، هاـگن  تسا ، مارح  نارگید  رب  هک  شندـب  زا  ییاـج  هب  اـی  دـنک  سمل  اـی  دـسوبب 
.« دوشیم مزال  يو  يارب  ناویح  نآ  دهد ، رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نآ  ای  دنک  فرصت  ناویح  رد  رایخ  نامز  نایاپ  زا  شیپ  رگا  نینچمه 

فرـصت نآ  رد  درخیم و  یناویح  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  : » دـیوگ رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 10 - ) 591
هـس تدم  رد  خسرف  دنچ  ات  ندش  راوس  ای  تافرـصت  نیا  زا  سپ  خسرف . دـنچ  ات  ندـش  راوس  ای  لعن  ضیوعت  ای  مُس  ندـیچ  لثم  دـنکیم ؛

؟ دهد سپ  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دراد ، رایخ  هک  يزور 
هللاءاشنا ». دوشیم ، مزال  دیرخ  دیامن ، یفرصت  نآ  رد  هاگره  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هس ات  نآ  دننام  ای  یسیپ  ای  وضع  عطق  هب  تبسن  هدرب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  ( 11 - ) 592
دنرادن ». تنامض  لاس  کی  زا  سپ  ثداوح  دراد و  تنامض  لاس  کی  ات  یگناوید  هب  تبسن  زور و 

تاعاجرا
: تشذگ

دراد ». رایخ  زور  هس  ناویح  رادیرخ  و  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رایخ  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دراد ». رایخ  زور  هس  ناویح  بحاص  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مود  تیاور  رد 

؟ دراد دوجو  یطرش  هچ  ناویح  ۀلماعم  رد  : » دش لاوس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  رایخ  ياهباب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
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تسا »]. طورشم   ] رادیرخ يارب  زور  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  دنوشیم . ادـج  رگیدـکی  زا  هاگنآ  درخیم ، يزینک  نیعم  تمیق  اب  يرگید  زا  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهدراهچ  تیاور  رد  و 

تسا ». مزال  هلماعم  دومرف : مالسلا 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مجنپ  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

زور هس  ات  ناویح  ای  هدرب  هدنشورف  ندوب  نماض  باب 4 

. دزادرپیم ار  نآ  لوپ  درخیم و  يزینک  يرگید  زا  یصخش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 593
؟ تسا نآ  نماض  یسک  هچ  دریمیم ، رادیرخ  دزن  زور  ود  یکی  سپ  زینک  هاگنآ 

دبای ». نایاپ  يو  طرش  ات  تسین  ینامض  رادیرخ  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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نیا رد  دـنکیم . طرـش  زور  ود  ای  کی  درخیم و  ياهدرب  ای  ناویح  یـصخش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نانـس  نبا  ( 2 - ) 594
؟ تسا نآ  نماض  یسک  هچ  دوشیم ، داجیا  نآ  رد  یبیع  ای  دریمیم  نآ  تدم 

هاوخ . ) ددرگ رادـیرخ  کلم  مزـال ] تروص  هب  ، ] ـالاک دـبای و  ناـیاپ  طرـش  زور  هس  اـت  تسا  نماـض  هدنـشورف  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نایاپ زا  شیپ  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یطرـش  نیعم  زور  دنچ  ات  ناگدننک  هلماعم  نایم  رگا  دومرف : و  هن ) ای  دـنک  طرـش  يو  يارب  هدنـشورف 

دوب ». دهاوخ  هدنشورف  لام  نآ ، دوش ، كاله  رادیرخ  تسد  رد  طرش 
درخیم و یناویح  ای  هدرب  یصخش  : » دش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  ( 3 - ) 595

؟ تسوا نماض  یسک  هچ  دوشیم . داجیا  نآ  رد  یبیع  ای  دریمیم  ناویح  ای  هدرب  نآ  دنکیم و  طرش  زور  ود  ای  کی  تدم 
دوش ». وا  کلم  تباث ] روط  هب   ] الاک دبای و  نایاپ  طرش  تدم  هکنیا  ات  تسین  نماض  رادیرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ناویح يارب  زور  هس  زا  شیپ  ات  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  طابر  نب  یلع  نب  نسح  ( 4 - ) 596
هام کی  ات  رگا  سپ  مروآیم ؛ ار  لوپ  دیوگب : هدنـشورف  هب  درخب و  يزینک  سکره  . ) دوب دـهاوخ  هدنـشورف  لام  زا  دـهد ، يور  ياهثداح 

کی ات  هک  هزبرخ  اهيزبس و  دـننام  یـسانجا  رد  دوب و  دـهاوخن  يو  يارب  ياهلماـعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد ،] قح  نآ  هب  تبـسن   ] دروآ
تسا »). نآ  راد  هدهع  هدنشورف  بش ، ات  زور  کی  دنوشیم ، دساف  زور 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نسح  ( 5 - ) 597
: دومرف دُرم  رایخ  نامز  رد  هدرب  نآ  دیرخ و  رایخ  زور  هس  اب  ار  ياهدرب  هک  یصخش  ةرابرد  هلآ  هیلع و 

دیآیم ». نوریب  نآ  نامض  زا  هاگنآ  هدوبن ، یضار  نآ  هب  هک  دوشیم  هداد  دنگوس  ادخ  هب  رادیرخ  »
377 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رادیرخ خسف  تروص  رد  رایخ  نامز  رد  ناویح  دیاوف  مکح  باب 5 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داد ، سپ  ار  نآ  زور  هس  زا  دـعب  هک  يدنفـسوگ  رادـیرخ  ةرابرد  یبلح  ( 1 - ) 598
تسین ». وا  رب  يزیچ  هتشادن ، ریش  رگا  دزادرپیم و  نآ  هارمه  امرخ ] ریس  یس  ّدم /[  هس  تسا ، هدیشون  ار  نآ  ریش  زور  هس  نیا  رد  رگا  »
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رتش و ناتـسپ  رد  ار  ریـش  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لصتم  ياهدنـس  اب  مالـس  نب  مساـق  ( 2 - ) 599
نآ دهاوخب ، رگا  دراد ؛ رایخ  راک  ود  نایم  دنک ، يرادیرخ  هدش  هریخذ  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  ار  یناویح  سکره  دینکن . هریخذ  دنفـسوگ 

دنادرگیمزاب ». امرخ  ولیک  هس  اب  ار 
 ]/ عاص کی  دیاب  دنادرگزاب ، سپس  دنک و  يرادیرخ  هدش ، هریخذ  شناتسپ  رد  ریش  هک  ار  یناویح  سکره  : » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

دزادرپب ». نآ  هارمه  مرگولیک ] هس 
درک و یهن  ناویح  ناتـسپ  رد  ریـش  نتـشابنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 600
زا سپ  يرتـشم  تسا و  هدـنبیرف  دنفـسوگ  نآ  سپ  دـنک ، يرادـیرخ  هدـش  هتـشابنا  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  ار  يدنفـسوگ  سکره  : » دومرف

دزادرپب ». نآ  هارمه  امرخ  مرگولیک ] هس  عاص /[  کی  دنادرگزاب و  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  رگا  عوضوم ، نیا  زا  یهاگآ 
شناتسپ رد  ریـش  هک  ار  يدنفـسوگ  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 601

.« دنادرگ زاب  امرخ  عاص  کی  هارمه  دهاوخب ، رگا  درادیم و  هگن  ار  نآ  دهاوخب ، رگا  دراد . رایخ  زور  هس  ات  دنک ، يرادیرخ  هدش  هتشابنا 
هدـش هتـشابنا  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  ار  یناوـیح  سکره  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 5 - ) 602

دزادرپیم ». مدنگ  نآ ، تمیق  هب  ای  شریش  نآ ، هارمه  دنادرگ ، زاب  ار  نآ  رگا  دراد . رایخ  زور  هس  ات  دنک ، يرادیرخ 
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ات دنک ، يرادیرخ  هدش  هتـشابنا  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  ار  یناویح  سکره  هک  هدش  تیاور  : » هک دوشیم  هتفگ  باتک  نامه  رد  ( 6 - ) 603
دنادرگیمزاب ». مدنگ  مرگولیک ] هس  عاص /[  کی  هارمه  ار  نآ  دهاوخب ، رگا  دراد . رایخ  زور  هس 

. دنکن روبع  اجنیا  زا  سکچیه  دومرف : دیسر ، هبقع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتقو  : » دیوگ باطخ  نب  رمع  نب  هللادبع  ( 7 - ) 604
. درک جک  ار  شناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرک  هرخسم  يارب  صاعلا  یبا  نب  مکح 

مکح دراد . رایخ  دنک ، يرادیرخ  هدش  هتشابنا  شناتسپ  رد  ریش  هک  ار  يدنفسوگ  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 
هب مکح  درک . نیرفن  يو  هب  دید و  ار  وا  ترـضح  راب  نیا  درک . جک  ار  شناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک  هرخـسم  يارب  رگید  راب 

.« درک دیعبت  هنیدم  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندمآ ، شوه  هب  زا  سپ  دش و  التبم  جّنشت ] عرص /[  يرامیب  هب  هامود  تدم 

طرش رایخ  باب 6 

طرش نآ  دنک ، ادخ  باتک  اب  فلاخم  یطرش  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 605
دشاب ». ادخ  باتک  اب  قفاوم  هک  یتروص  رد  دنتسه ؛ ناشياه  طرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  تسین و  زیاج  هدش ، طرش  وا  هیلع  هک  یسک  رب 

هک یطرش  ره  رگم  دنتسه ، ناشياهطرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نبا  ( 2 - ) 606
تسین ». زیاج  هک  دشاب  ادخ  باتک  اب  فلاخم 

 381 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 607

دشاب ». تیصعم  نآ  رد  هک  یطرش  رگم  دنتسه  ناشياه  طرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  »
سکره : » دومرفیم هراومه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 4 - ) 608

ای مارح  ار  یلالح  هک  یطرش  رگم  دنتسه ، ناشياهطرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  اریز  دنک ، افو  نآ  هب  دیاب  دنک ، طرـش  يزیچ  شرـسمه  يارب 
دنک ». لالح  ار  یمارح 
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دنتسه ». ناشياهطرش  هب  دنبیاپ  نانمؤم  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 5 - ) 609
یلع هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا ، هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 610

یمارح مارح و  ار  یلالح  هک  یطرش  ره  تسا و  لطاب  طرش  حیحص و  هلماعم  دنک ، طرـش  ار  يدنـسپان  راک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
تسا ». زیاج  طرش  نآ  دنکن ، لالح  ار 

. دنوشن هدیشخب  هدرب و  ثرا  هتخورف ، هک  دوشیم  طرش  نازینک  ةرابرد  مدرک : لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 7 - ) 611
، تسادـخ باتک  فلاخم  هک  یطرـش  ره  دـنوشیم و  هدرب  ثرا  هب  اـهنآ  تسا . حیحـص  ثرا  ریغ  رد  طرـش  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسا ». دودرم 
رد رفن  دنچ  هک  مدرک  لاوس  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و  : » تسا هدمآ  نآ  ۀمادا  رد  هدش و  تیاور  زین  نانـس  نبا  زا  ثیدـح  نیا 

نینچ يو  ایآ  مرتراوازس . نآ  دیرخ  هب  نم  دیوگیم ، ناکیرش  زا  رگید  یکی  دشورفیم . ار  دوخ  مهس  اهنآ  زا  یکی  دنتـسه . کیرـش  نآ 
دشاب ». رفن  کی  رگا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ یقح 

هک دنک  طرش  دشورفب و  ار  يزینک  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 612
باتک هب  ادخ  باتک  اب  فلاخم  طرـش  ره  ثاریم و  رگم  تسا  حیحـص  اهنیا  ۀمه  دوشن ، هدرب  ثرا  هب  دشخبن و  دـشورفن ، ار  نآ  رادـیرخ ،
هلماعم نآ  دـهد ، رارق  شدوخ  دـنزرف  رداـم  ار  وا  شبحاـص  اـی  دوش  دازآ  هک  درخب  طرـش  نیا  هب  ار  يزینک  سکره  ددرگیمزاـب و  ادـخ 

تسافولا ». مزال  طرش  حیحص و 
. دشورفیم ار  ياهدرب  هک  دش  لاوس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 613
؛ دشاب هدیرخ  لام  طرش  هب  ار  نآ  رادیرخ  هکنآ  رگم  دنادرگیمزاب  هدنـشورف  هب  ار  لام  دومرف : ماما  دباییم . ار  یلام  هدرب  هارمه  رادیرخ 

لوپ نآ  ياهب  الاک و  هدرب  هارمه  لام  هتخورف و  شلام  اب  ار  هدرب  رگا  تسا و  هتخورفن  ار  شلام  هتخورف و  ار  هدرب  دوخ  هدنشورف ، هک  ارچ 
حیحـص هلماعم  دشاب  سنج  نآ  ياهب  لوپ و  هدرب  هارمه  لام  رگا  نینچمه  تسا و  حیحـص  هلماعم  دشاب ، هک  رادقم  ره  هب  هدرب  لام  دشاب ،

، دشاب نآ  دننامه  یلوپ  زین  نآ  ياهب  لوپ و  هدرب  هارمه  لام  رگا  تسا و 
 383 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگم دریگ  رارق  لام  هب  تبـسن  شیاهب  دازام  لباقم  رد  هدرب  دوخ  ات  دـشاب  يو  لام  زا  رتشیب  هدرب  ياـهب  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  هلماـعم 
نآ نایم  توافت  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  مهرد  نآ  ياهب  الط و  هدرب  هارمه  لام  ای  دـشاب  الط  نآ  ياهب  مهرد و  هدرب  هارمه  لاـم  هکنآ 

دنتسه ». عون  ود  زا  نوچ  درادن ؛ لاکشا  ود 
رظن مدرک : لاوس  هفینحوبا  زا  مدرک . دروخرب  همربش  نبا  یلیل و  یبا  نبا  هفینحوبا و  اب  هکم  رد  : » دیوگ دیعـس  نب  ثراولادـبع  ( 10 - ) 614

؟ تسیچ دنکیم ، طرش  ار  يزیچ  هلماعم  نمض  رد  دشورفیم و  ار  ییالاک  هک  یسک  ةرابرد  امش 
هلماعم تفگ : يو  مدرک . لاوس  يو  زا  ار  هلئسم  نامه  متفر و  یلیل  یبا  نبا  دزن  سپس  تسا . لطاب  ود  ره  طرش  هلماعم و  تفگ : هفینح  وبا 

. تسا حیحص  ود  ره  طرـش  هلماعم و  تفگ : وا  مدرک . لاوس  زین  يو  زا  متفر و  همربش  نبا  دزن  نآ  زا  سپ  تسا . لطاب  طرـش  یلو  حیحص 
نایب نم  يارب  توافتم  هنوگنیا  ار  هلأسم  کی  خـساپ  دـیتسه و  قارع  ناهیقف  زا  هس  ره  امـش  تسا . هزنم  كاـپ و  دـنوادخ  متفگ : دوخ  اـب 
اهنآ ارچ  منادیمن  نم  تفگ : وا  مدرک . وگزاب  يو  يارب  ار  همربش  نبا  یلیل و  یبا  نبا  رظن  متفر و  هفینحوبا  دزن  رگید  راب  هاگنآ  دینکیم !

طرـش هلماعم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  تیاور  نم  يارب  شدج  زا  شردپ  زا  بیعـش  نب  ورمع  دـنداد . اوتف  هنوگنیا 
. تسا لطاب  ود  ره  طرش  هلماعم و  سپ  درک . یهن  نآ  رد  ندرک 

زا ةورع  نب  ماشه  مرادـن . اهنآ  ۀـتفگ  هب  يراک  نم  تفگ : زین  وا  مدرک . وگ  زاب  شیارب  ار  ارجام  متفر و  یلیل  یبا  نبا  دزن  رگید  راـب  سپس 
. درک دازآ  ار  وا  سپ  مرخب ، ار  هریرب  داد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ : هشیاـع  هک  درک  تیاور  نم  يارب  شردـپ 
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هچ اهنآ  منادیمن  نم  تفگ : وا  مدرک . وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  متفر و  همربش  نبا  دزن  سپـس  تسا . لطاب  طرـش  حیحـص و  هلماـعم  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ياهدام  رتش  نم  تفگ : هللادبع  نب  رباج  هک  دـنکیم  تیاور  راثد  نب  براحم  زا  مادـک  نب  رعـسم  دـناهتفگ !

تسا ». زیاج  ود  ره  طرش ، هلماعم و  سپ  مربب . وا ] دزن   ] هنیدم رهش  هب  ار  رتش  هک  درک  طرش  نم  اب  وا  متخورف و 
، دیرخ طرش  نیا  هب  ار  ییالاک  یصخش  : » دش لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 615

تدم زا  سپ  صخـش  نآ  دشاب . هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مهرب  رایخ  درب ، مان  وا  زا  هک  هدنـشورف - رادـیرخ و  زا  ریغ  هب  یبیاغ - صخـش  هک 
. دز مه  رب  ار  هلماعم  تشگزاب و  رفس  زا  ینالوط 

هتـشاد دمآرد  هدرک و  هنیزه  هک  نآ  زا  يرادقم  رب  رادیرخ  تسا ، يدـمآرد  ياراد  هدـش  يرادـیرخ  سنج  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
وا هچنآ  رب  وت  دوشیم : هتفگ  تسا ، هدرک  دنگوس  تساوخرد  هک  یـسک  هب  دنک ، يراددوخ  دـنگوس  زا  رگا  دوشیم . هداد  دـنگوس  تسا 
اهر دوـخ  لاـح  هب  زیچ  نآ  درک ، يراددوـخ  دـنگوس  زا  رگا  سپ  زادرپـب . يو  هب  هدرک  هنیزه  ار  هچنآ  روـخب و  دـنگوس  هدرک ، تـشادرب 

. تسا هدش  هنهک  هدیشک و  لوط  نآ  اریز  دوشیم ؛
زور دنچ  رد  بیاغ ] صخـش  تشگزاب   ] نآ رگا  تسوا و  ةدهعرب  لیوحت  زور  رد  نآ  تمیق  دشاب ، هتفای  شهاک  ای  شیازفا  الاک  رگا  سپ 

تسا ». ظوفحم  رادیرخ  طرش  درادن و  لاکشا  دشاب ، كدنا 
 385 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  جاودزا  دوش ، طرـش  جاودزا  رد  هچ  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 12 - ) 616
تسین ». جاودزا  دننام  دنکیم و  لطاب  ار  هلماعم  دوش ، طرش  هلماعم  رد  هچره  قالط و  رگم  دنکیم  لطاب 

تاعاجرا
: تشذگ

هچنآ هاگنآ  دنکیم ، طرش  نانآ  اب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  نمشد  اب  داهج  ياهباب  زا  مشش  داتـشه و  باب  زا  موس  تیاور  رد 
تسا ». لالح  دنک ، تفایرد  طرش  زا  سپ 

الاک نآ ، ندرک  طرـش  نودب  رگا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  راهچ  لهچ و  باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
تسوا ». يارب  هتخادرپ ، لوپ  هک  يرادقم  هب  سپ  هدیرخ ، ار 

دوشیم ». هبساحم  وا  يارب  هدرک ، طرش  هتسب و  داد  رارق  وا  اب  هک  يزور  خرن  هب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مجنپ  تیاور  رد  و 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  مشش  هاجنپ و  باب  تایاور  رد 

رد جیار  ياهمهرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ، طرش  وت  اب  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  راهچ  تصش و  باب  زا  کی  تیاور  رد  و 
تسوا ». يارب  مدرم  نایم 

دقن نآ  دـننکن ، طرـش  تمیق  ةرابرد  هاگره  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  رایخ  ياهباب  زا  کی  باب  زا  هدراهچ  تیاور  رد  و 
تسا ».

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  رایخ ، ياهباب  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  و 
: دیآیم

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مهدزناپ ، باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 
هکنآ رگم  تسین  هدرب  رارف  رادهدـهع  هدنـشورف  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  بویع  ماکحا  ياهباب  زا  مهد  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

دنک ». طرش  رادیرخ 
ادـخ باـتک  هب  نآ  سپ  تسادـخ ، باـتک  اـب  فلاـخم  یطرـش  رگا  و  : » هک هتفگ  نیا  حلـص  ياـهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
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ددرگیمزاب ».
. دنکیم تلالد  ناشياهطرش  هب  ناناملسم  يدنبیاپ  موزل  رب  هک  تسا  یبلاطم  هبتاکم ، ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد  و 

دنتسه ». ناشياهطرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هبتاکم  ياهباب  زا  هدزای  باب  زا  کی  تیاور  رد  و 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هیرهم ، ياهباب  زا  لهچ  هن و  یس و  باب  تایاور  رد  و 

 387 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
.« دنتسه ناشياهطرش  هب  دنبیاپ  ناناملسم  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هیرهم  ياهباب  زا  مود  لهچ و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

. تسا لطاب  ادخ  باتک  اب  فلاخم  طرش  هکنیا  رب  ّلاد  تسه  یبلاطم  قالط ، ياهباب  زا  متفه  باب  رد  و 

الاک نتفرگ  سپ  نیعم و  تدم  رد  هدنشورف  طسوت  نمث  ندنادرگرب  طرش  باب 7 

سنج نانآ  هب  میراد . ترشاعم  نارگید  قارع و  لها  زا  یهورگ  اب  ام  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ راسی  نب  دیعس  ( 1 - ) 617
ام زا  هک  ییـالاک  ناـنآ  تسا . نآ  دـننام  هلاـس و  کـی  اـهنآ  اـب  اـم  تـالماعم  میربیم . دوـس  هدزیـس  هب  هد  هدزاود و  هـب  هد  میـشورفیم و 
ام هب  ار  ناشهناخ  نیمز و  دنراکهدب ، ام  هب  الاک  دیرخ  يارب  هک  یلوپ  ربارب  رد  دنریگیم و  لیوحت  زین  ار  شلوپ  دنـشورفیم و  دناهدیرخ ،

نانآ هب  ار  ناشنیمز  هناخ و  دندروآ ، رّرقم  نامز  ات  ار  لوپ  رگا  هک  مینکیم  طرـش  نانآ  اب  ام  سپ  دـنهدیم . هتـشون  دـننکیم و  راذـگاو 
؟ تسیچ هلماعم  نیا  ةرابرد  امش  رظن  تسام . لام  نیمز  هناخ و  تروص ، نیا  ریغ  رد  مینادرگزاب .

هب ار  نآ  دندروآ ، تقو  رس  ار  لوپ  رگا  تسامـش و  لام  نآ  دندرکن ، لمع  دادرارق  هب  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دینادرگزاب ». اهنآ 

رگا یتخورف ، یـسک  هب  یطرـش  اب  ار  ییالاک  هک  یتروص  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراـج  وبا  ( 2 - ) 618
تسوت ».) هب  قلعتم  الاک  ای   ) تسوت تسد  هب  هلماعم  رایخ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوشیم ] مزال  هلماعم   ] درک لمع  طرش  هب  رادیرخ 

هک  درکیم  لاوس  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوراجوبا  هک  مدینش  : » دیوگ هرسیم  نب  ۀیواعم  ( 3 - ) 619
 389 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رادیرخ لام  زا  هناخ  دوب ؟ یـسک  هچ  لام  زا  تفرگیم ، شتآ  هناخ  رگا  هک  وگب  نم  هب  دومرف : تسوا و  لام  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوب ».

شورف هب  روبجم  یناملسم  درف  : » درک لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  رامع  نب  قاحسا  ( 4 - ) 620
نیا ور ، نیا  زا  نارگید . لام  ات  دـشاب  وت  لاـم  ماهناـخ  مراد  تسود  رتشیب  دـیوگیم : دوریم و  شردارب  دزن  ور  نیا  زا  دوشیم . شاهناـخ 
ماما ینادرگزاب . نم  هب  ار  هناخ  مدروآ ، ار  نآ  لوپ  لاس  کی  تدـم  ات  رگا  هک  ینک  طرـش  نم  يارب  هکنیا  ربانب  مشورفیم  وت  هب  ار  هناخ 
هناخ نآ  زا  رادیرخ  متفگ : دهدیم . سپ  وا  هب  ار  هناخ  رادـیرخ ، دروآ ، ار  نآ  لوپ  لاس  کی  ات  رگا  درادـن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع 

. تسا رادیرخ  لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟ هب  قلعتم  لوصحم  نآ  تسا . هدرک  تشادرب  يدایز  لوصحم 
دوب »؟ يو  لام  زا  دوب ، هتخوس  هناخ  رگا  هک  ینیبیمن  ایآ 

طرـش نیا  هب  ار  شاهناـخ  یـصخش  : » دـش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 621
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دهد . سپ  يو  هب  ار  هناخ  دروآ ، ار  نآ  لوپ  لاس  کی  ات  رگا  هک  دشورفیم 

رادیرخ هب  قلعتم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟ زا  هناخ  نآ  لوصحم  دـش : هتفگ  تسا . يو  يارب  طرـش  نآ  تسین و  نیا  رد  یلاکـشا 
دوب ». يو  لام  زا  دوب ، هتخوس  هناخ  رگا  اریز  تسا ؛
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ای هدنـشورف  دـندرک و  هلماعم  ار  ییالاک  رفن  ود  : » دـش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 6 - ) 622
زا الاک  رایخ - بحاص  يوس  زا  هلماعم - ندز  مهرب  زا  شیپ  هاگنآ  دـشاب . هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مهرب  راـیخ  هک  دـنکیم  طرـش  رادـیرخ 

؟ تسیچ نآ  مکح  دوریم . نایم 
سنج رادیرخ  ای  تسا  هدشن  یعطق  هلماعم  هک  تسا  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  تسا . هدنشورف  لام  زا  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدشن  ماجنا  ياهلماعم  زونه  هتفرگ و  ندرک  یسررب  هاگن و  يارب  ار 
نآ ندـش  یعطق  زا  سپ  ار  هلماعم  ندز  مهرب  رایخ  نانآ  زا  یکی  دـش و  یمتح  یعطق و  رادـیرخ  يارب  هلماـعم  هاـگره  دـش : هتفگ  ماـما  هب 

؟ تسیچ نآ  مکح  دوش ، دوبان  الاک  سپس  دشاب  هتشاد 
تروص نیا  رد  الاک  هک  تسا  نشور  تسا و  رادـیرخ  لام  زا  نآ  دـنزن ، مهربار  هلماعم  راـیخ ، بحاـص  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دوب ». دهاوخ  يو  لام  زا  دوش ، دوبان  هاگره  سپ  تسا ، رادیرخ  کلم 
 391 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ تنامـض  ربارب  رد  زیچ  ره  عفاـنم  : » هک درک  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 7 - ) 623
تسا ».

نآ رد  یبیع  هاگنآ  دروآیم . تسد  هب  هّلغ  دـنکیم و  راـک  يو  يارب  یتدـم  درخیم و  ار  ياهدرب  یـسک ، هک  تسا  نیا  ثیدـح  ياـنعم 
رادیرخ هک  ارچ  دـهد ؛ لیوحت  هدنـشورف  هب  دـیابن  تدـم  نیا  رد  ار  وا  جـنرتسد  دـهدیم . سپ  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم و  هدـهاشم 

دوب ». هتفر  يو  لام  زا  دوب ، هدرم  رگا  دوب و  نآ  نماض 
تاعاجرا

: تشذگ
دشاب و هتشاد  دوجو  یطرش  ینیعم  تدم  ات  رادیرخ  هدنشورف و  نایم  رگا  : » هک هتفگ  نیا  رایخ  ياهباب  زا  مراهچ  باب  زا  مود  تیاور  رد 

دوب ». دهاوخ  هدنشورف  لام  زا  دوش ، دوبان  رادیرخ  تسد  رد  الاک  نامز  نآ  نایاپ  زا  شیپ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد  و 

نمث ریخ  ات  رایخ  باب 8 

اجنیا دیوگیم : دراذگیم و  هدنـشورف  دزن  ار  هدش  يرادیرخ  يالاک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 1 - ) 624
. مروایب ار  نآ  ياهب  ات  دشاب 

دوب ». دهاوخن  وا  يارب  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسوا .] يارب  سنج  ، ] دروآ ار  نآ  ياهب  زور  هس  ات  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سپ متشاذگ . هدنشورف  دزن  ار  نآ  مدرک و  تخادرپ  ار  نآ  ياهب  زا  یشخب  مدیرخ . ياهواجک  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 625

يو هب  تشاداو و  هدـنخ  هب  ارم  وا  نخـس  متخورف . ار  نآ  تفگ : وا  یلو  مـتفر  هدنـشورف  دزن  هواـجک  نـتفرگ  لـیوحت  يارب  زور ، دـنچ  زا 
. مربب یضاق  دزن  ار  وت  ات  منکیمن  تیاهر  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ :

؟ یتسه یضار  شایع  نب  رکبوبا  هب  ایآ  تفگ : وا 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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391 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
هب منک ؟ تواضق  ناتنایم  یـسک  هچ  رظن  هب  انب  يراد  تسود  تفگ : رکبوبا  میتفگزاب . شیارب  ار  ارجاـم  میتفر و  رکبوبا  دزن  يرآ . متفگ :

؟ يرگید ای  تماما  رظن 
 393 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام زیچ  نآ   ] دروایب ار  نآ  لوپ  زور  هس  ات  درخب و  يزیچ  سکره  دومرفیم : هک  مدینش  يو  زا  تفگ : رکبوبا  مماما . رظن  ساسا  رب  متفگ :
دوب ». دهاوخن  يو  يارب  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسوا .]

ات دیاین  زور  هس  ات  درخب و  ییالاک  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 626
دوب ». دهاوخن  شیارب  ياهلماعم  دربب ، ار  نآ 

هـس ات  تفر و  لوپ  ندروآ  يارب  الاک  دیرخ  زا  سپ  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 627
يو يارب  ياهلماعم  درک ، تساوخرد  ار  الاک  تشگزاـب و  هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  درکن ، هعجارم  زور 

لیوحت قح  تخادرپ ، ار  نآ  ياهب  هاـگره  درواـیب ، ار  لوپ  زور  هس  تشذـگ  زا  شیپ  رگا  دـهاوخب و  هدنـشورف  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخن 
دراد ». ار  سنج 

نانآ نایم  درخیم و  يرگید  زا  ییالاک  : » هک درک  لاوس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  یـصخش  ةرابرد  نیطقی  نب  یلع  ( 5 - ) 628
. دوشیمن لدب  ّدر و  نآ  ياهب  الاک و 

هدـش مامت  هلماعم  ، ] تفرگ لیوحت  ار  دوخ  يالاک  رادـیرخ  زور  هس  نیا  رد  رگا  دـنراد . تلهم  زور  هس  ات  ناـنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوب ». دهاوخن  نانآ  نایم  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛]

: دـیوگیم درخیم و  يزینک  هک  مدرک  لاوس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ نیطقی  نب  یلع  ( 6 - ) 629
. دروآ مهاوخ  ار  نآ  ياهب 

.« دوب دهاوخن  يو  يارب  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسوا ؛] هب  قلعتم  زینک   ] دروآ ار  نآ  ياهب  هام  کی  ات  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  لمح  رگید - ياهالاک  هن  نازینک - هب  مکح  صاصتخا  ای  بابحتسا  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

. تسا هدمآ  رایخ  ياهباب  زا  مراهچ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  ثیدح ، نیا  ریظن 
نودـب درخیم و  یـسابل  ای  الاک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ نابایـسآ - ناّـحط - هقدـص  نب  لیذـه  ( 7 - ) 630

؟ دراد یقح  نینچ  ایآ  دنادرگیمزاب ، ار  نآ  دنکیم و  رییغت  شرظن  اجنآ  رد  دوریم . هناخ  هب  يزیچ  تخادرپ 
دشاب ». هتشاد  لماک  تیاضر  هدنشورف  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

ربص زور  هس  ات  يو  يارب  تسوا ، هارمه  رهـش  رد  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هعفـش  ياهباب  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دوشیم ». لطاب  وا  ۀعفش  قح  دشورفب و  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد ؛] قح  ، ] دروآ ار  لام  رگا  دنکیم .

395 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لیوحت زا  شیپ  الاک  فلت  مکح  باب 9 
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ار سنج  هاگنآ  دنکیم . یعطق  ار  هلماعم  درخیم و  ییالاک  یـصخش  : » درک لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  ۀـبقع  ( 1 - ) 631
؟ تسا هتفر  یسک  هچ  لام  زا  دربیم . ار  نآ  دزد  یلو  دمآ ، مهاوخ  ادرف  هللاءاشنا  دیوگیم : دراذگیم و  هدنشورف  دزن 

زا ار  نآ  هاگره  سپ  دنک . نوریب  شاهناخ  زا  دهد و  لیوحت  ار  نآ  هکنیا  ات  تسوا  دزن  الاک  هک  هدنشورف  لام  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دهد ». لیوحت  يو  هب  ار  شیاهب  ات  تسوا  قح  نماض  رادیرخ  درک ، نوریب  دوخ  ۀناخ 

زا دوش ، فلت  لیوحت  زا  شیپ  هک  ییالاک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 2 - ) 632
تسا ». هتفر  شاهدنشورف  لام 

تاعاجرا
: تشذگ

زا هتخوس ، هک  يرازه  تسیب  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسا ». هدنشورف  لام 

. دراد تلالد  باب  نیا  رب  هک  یبلاطم  رایخ ، ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  رد 

تیؤر رایخ  باب 10 

. درکیم دمآ  تفر و  نآ  رد  هک  دیرخ  ار  يرازتشک  یصخش  مدرک : لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جارد  نب  لیمج  ( 1 - ) 633
. دشن راک  نیا  هب  رضاح  وا  یلو  تفر  هدنشورف  دزن  هلماعم ، ندز  مهرب  يارب  هاگنآ  درک . ور  ریز و  ار  نآ  شیاهب ، تخادرپ  زا  سپ 

يارب نآ  دروم  رد  دوب ، هدیدن  ار  نآ  شخب  کی  اهنت  دوب و  هدرک  یسررب  ور و  ریز و  ار  نآ  شخب  هن  دون و  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». تباث  تیؤر  رایخ  يو 

 397 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. درخیم نآ  ندش  صخشم  زا  شیپ  ار  ناباصق  مهس  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ماّحش  دیز  ( 2 - ) 634

صخـشم زا  سپ  دـیرخ ، ار  يزیچ  رگا  سپ  دوشیم .) نیعم  اجک  زا  وا  مهـس  دـنادب  هکنیا  اـت  درخن  ار  يزیچ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
.« دراد ار  هلماعم  ندز  مهرب  رایخ  نآ ، ندش 

نبغ رایخ  باب 11 

ناسنا هب  ار ] تمیق  نییعت   ] هک یـسک  نداد  بیرف  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 635
تسا ». مارح  دراذگاو 

بیرف : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 636
تسابر ». وت  هب  هدننک  دامتعا  نداد 

تسابر ». ناسنا  هب  هدننک  دامتعا  نداد  بیرف  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عیمج  نب  ورمع  ( 3 - ) 637
تسا ». مارح  نمؤم  نداد  بیرف  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رسیم  ( 4 - ) 638

دنسپان ناسنا ، هب  هدننک  دامتعا  نداد  بیرف  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتکرد  ( 5 - ) 639
تسا ». مارح  نمؤم ، نداد  بیرف  هدیهوکن و  و 
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 399 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دـشورفب ییالاک  يرگید  هب  یـصخش  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 640

هتفر تسد  زا  یغلبم  نآ  ياهب  رد  مدید  مدرک و  هاگن  مدیرخ  ِكرادم  هب  دیوگب : تسا و  هدرک  هابتـشا  نآ  ياهب  رد  هک  دـنک  اعدا  هاگنآ 
هک تسا  يرادـقم  هب  نآ  توافت  ای  دوشیم  هتخورف  اهب  نآ  لثم  هب  نآ  لثم  رگا  سپ  دوشیم ، یـسررب  الاک  نآ  ماهدـید ، يداـیز  ناـیز  و 
هک یتروص  رد  هدنـشورف - تسا ، راکـشآ  نایز  دایز و  رایـسب  توافت  رگا  یلو  تسا  حیحـص  هلماعم  سپ  دـننکیم ، لّمحت  ار  نآ  ًالومعم 
نآ ای  دوشیم  هتفگ  رادیرخ  هب  سپس  تسا . هدرک  هابتشا  هک  دنکیم  دای  دنگوس  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دشاب - هتشادن  هنّیب 

نک ». اهر  ار  نآ  یهاوخیمن ، رگا  رادرب و  شدوخ  خرن  هب  ار 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه باب  نیا  اب  بسانم  رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  تایاور  رد 

بیع رایخ  باب 12 

. یغلبم هب  ار  نآ  زا  ساـبل  ره  تخورف ؛ ساـبل  ياهسیک  رمع  میدوـب . هنیدـم  رد  دـیزی  نب  رمع  نم و  : » دـیوگ هـیطع  نـب  نـسح  ( 1 - ) 641
یغلبم تفگ : نانآ  هب  رمع  دـندنادرگ . زاب  ار  نآ  ور  نیا  زا  تسا . بویعم  اهنآ  زا  یکی  دـندید  دـنتفرگ ، لیوحت  ار  اهنآ  یتقو  نارادـیرخ 

. منادرگیمزاب امش  هب  ماهتفرگ  سابل  نآ  تباب  هک 
. يزادرپب ام  هب  ار  سابل  تمیق  لثم  دیاب  هکلب  هن  دنتفگ : نانآ 

تسا ». رمع  ةدهعرب  نآ  تمیق  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تشاذگ . نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  ار  هلأسم  نیا  رمع 
هب ار  سابل  ره  متخورف ؛ یتاره  ساـبل  يدادـعت  هنیدـم  رد  : » تفگ هک  دوشیم  شرازگ  دـیزی  نب  رمع  زا  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد 

شورف خرن  متفگ : نانآ  هب  دندنادرگ . زاب  نم  هب  ار  نآ  دـندید و  یبیع  اهنآ  زا  یکی  رد  دـنتفرگ ، لیوحت  ار  اهنآ  نارادـیرخ  یتقو  یغلبم .
. يزادرپب ام  هب  ار  نآ  تمیق  لثم  دیاب  هن ، دنتفگ : نانآ  یلو  منادرگیمزاب  امش  هب  ار  سابل 

يزادرپب ». نانآ  هب  ار  سابل  تمیق  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متشاذگ و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  ار  هلأسم  نیا 
 401 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  هاگنآ  دنرخب ، ار  ییالاک  یهورگ  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 642
یـصخش رگا  سپ  تسوا . يارب  بیع  تمیق  دـنک ، هدـهاشم  یبیع  دوخ  مهـس  رد  ناـنآ  زا  یکی  سپـس  دـننک ، میـسقت  دـنراذگب و  تمیق 

رگا دوـشیم : هتفگ  يو  هـب  تـسا - هدرک  يرییغت  وا  دزن  اـی  فرـصت  نآ  رد  هـک  یلاـح  رد  دـنک - هدـهاشم  نآ  رد  یبـیع  درخبییـالاک و 
ریگب ». لیوحت  ار  بویعم  تمیق  ای  نک  تفایرد  ار  نآ  ياهب  نک و  تخادرپ  تسا  هتفای  شهاک  وت  دزن  هک  ار  یغلبم  یهاوخیم ،

تبسن هدنشورف  هک  درخب  ار  یصقان  ای  بویعم  يالاک  یسک  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 643
نآ رد  ـالاک  لـیوحت  زا  سپ  رادـیرخ  تسا و  هدرکن  ناـیب  رادـیرخ  يارب  ار  نآ  زین  هدرکن و  تیلوئـسم  بلـس  دوـخ ، زا  نآ  ياـهبیع  هب 

ببـس بیع  نآ  هک  ياهزادـنا  هب  دوشیم و  مزال  يو  هب  تبـسن  هلماعم  دـشاب ، هدرب  یپ  نآ  یتساک  بیع و  هب  سپـس  دـشاب و  هداد  يرییغت 
دوشیم ». هدنادرگ  زاب  رادیرخ  هب  دوشیم ، ملاس  سنج  اب  هسیاقم  رد  الاک  ياهب  شهاک 

درخیم و ار  ییالاک  ای  هچراپ  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هطـساو  اب  جارد  نب  لیمج  ( 4 - ) 644
ياهب نادرگیمزاب و  هدنـشورف  هب  ار  نآ  تسا ، یقاب  تروص  نامه  هب  هچراپ  نآ  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  دـباییم ، یبیع  نآ  رد 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


تفایرد تسا ، هدیدرگ  ببـس  بیع  هک  ار  یتمیق  شهاک  تسا ، هدش  گنر  ای  هتخود  ای  هدیرب  هچراپ  رگا  دـنکیم و  تفایرد  ار  یتخادرپ 
دنکیم ».

رگا : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دـباییم ، یبیع  نآ  رد  درخیم و  یـسنج  هک  یـسک  ةرابرد  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 645
هک ار  یتمیق  شهاک  تسا ، هدرک  يرگید  رییغت  ای  هتخود  ای  هدـیرب  رگا  دـنادرگزاب و  هدنـشورف  هب  تسا  یقاب  تروص  ناـمه  هب  ـالاک  نآ 

دنکیم ». تفایرد  بویعم - ملاس و  تمیق  نایم  تبسن  هب  هدش - ببس  بیع 
هدنـشورف زا  ندش  ادج  زا  سپ  رادیرخ  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 646

زاب ار  الاک  دناوتیم  يو  سپ  هدرکن ، تیلوئسم  بلس  دوخ  زا  نآ  هب  تبسن  هدنشورف  هک  دبایب  یبیع  الاک  رد  هاگنآ  دنک ، یعطق  ار  هلماعم 
دنادرگ ».

 403 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یخاروس نآ  رد  ندیرب ، زا  سپ  درخیم و  ياهچراپ  یـصخش  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 7 - ) 647

ای ریذـپب  ار  تاهچراـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ؟ هنوـگچ  ارجاـم  نیا  رد  تواـضق  دوـب . ربـخیب  نآ  زا  ندـیرب  زا  شیپ  هک  دـباییم 
هک ریذپب  ار  تاهچراپ  درک ، يراددوخ  رگا  سپ  هاکب . شیارب  دنزیمن ، نایز  وت  هب  هللاءاشنا  هک  غلبم  زا  یکدنا  نک و  یـضار  ار  رادیرخ 

هللاءاشنا ». تسا ، رتلالح ]  ] رتملاس وت  يارب  نآ 
. تسوا اب  رایخ  سپ  تسناد ، رادیرخ  دمآرد و  بویعم  الاک  رگا  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 8 - ) 648

دنچ رگا  دـنکیم ، تفایرد  ار  بویعم  ملاس و  ياهب  توافت  تروص  نیا  رد  درادیم و  هگن  دـهاوخب  رگا  دـنادرگیم و  زاب  دـهاوخب ، رگا 
ار بویعم  تمیق  ای  دـنادرگیمزاب  ار  اهنآ  مامت  دـنادرگ  زاب  هدنـشورف  هب  دـهاوخب  دـشاب و  بویعم  اهنآ  زا  یکی  هدـیرخ و  مه  اـب  ار  ـالاک 

دوشیم ». تخادرپ  رادیرخ  هب  تمیق  ود  نآ  توافت  شبویعم و  الاک و  نآ  ملاس  تمیق  هک  تسا  نیا  بیع  تمیق  دنکیم و  تفایرد 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  بویع ، ماکحا  ياهباب  زا  متشه  باب  تایاور  رد 

هلماعم دروم  ژارتم  زا  نیمز  ندمآ  مک  مکح  باب 13 

. دیرخ شاهدودحم  مامت  اب  ار  نآ  زین  رادیرخ  تخورف . دشاب ، بیرج  هد  هکنیا  ربانب  ار  ینیمز  یصخش  : » دیوگ هلظنح  نب  رمع  ( 1 - ) 649
زا هراب  نیا  رد  دوبن . رتشیب  بیرج  جنپ  درک ، رتم  ار  نیمز  رادیرخ  یتقو  دندش . ادج  رگیدکی  زا  دـش و  عقاو  هلماعم  تخادرپ ، ار  نآ  ياهب 

رگا دراد و  هگن  ار  نیمز  دنک و  تفایرد  ار  شلوپ  دازام  دناوتیم  دهاوخب ، رگا  دومرف : ترضح  نآ  دش و  لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هتـشاد يرگید  ياهنیمز  نیمز ، نآ  رانک  رد  هدنـشورف  هکنآ  رگم  دـنکیم ؛ تفایرد  ار  شلام  ماـمت  دـنزیم و  مهرب  ار  هلماـعم  دـهاوخب 
هقطنم نآ  رد  رگا  دنک و  لمع  هلماعم  مامت  هب  دـیاب  تسا و  یعطق  مزال و  وا  يارب  هلماعم  دـنک و  تخادرپ  ار  رادـیرخ  قح  دـیاب  هک  دـشاب 

تفاـیرد ار  شلاـم  دازاـم  درادیم و  هگن  ار  نیمز  دـهاوخب ، رگا  رادـیرخ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هلماـعم  دروم  نیمز  زا  ریغ  يرگید  نیمز 
دنکیم ». تفایرد  ار  شلام  مامت  دنادرگیمرب و  ار  نیمز  دهاوخب ، رگا  دنکیم و 

405 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوشیم دساف  زور  کیات  هک  یسانجا  دیرخ  مکح  باب 14 
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: درک لاوس  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  يرگید  ای  هزمح  یبا  نب  دمحم  ( 1 - ) 650
. دروایب ار  شیاهب  ات  دراذگیم  هدنشورف  دزن  ار  نآ  دوشیم و  دساف  زور  کی  ات  هک  درخیم  ار  ییالاک  یصخش  »

دوب ». دهاوخن  يو  يارب  ياهلماعم  تروصنیا  ریغ  رد  تسوا ؛] هب  قلعتم  سنج   ] دروآ ار  نآ  ياهب  بش  ات  رگا  دومرف : هراب  نیارد  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
، اههویم هزبرخ و  اهيزبس ، لثم  دوشیم ، دـساف  زور  کی  ات  هچنآ  رد  : » هک هتفگ  نیا  رایخ  ياهباب  زا  مراهچ  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 

.« تسا نآ  رادهدهع  بش  ات  زور  کی  هدنشورف ،

رایخ بحاص  طسوت  سنج  شورف  مکح  باب 15 

سپ دـیرخ . ياهچراپ  زور  مین  ات  طورـشم  روط  هب  یـصخش  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 651
دیاب يو  دومرف : درک و  مکح  يو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفرگ . نآ  شورف  هب  میمـصت  دمآ و  شیپ  يو  يارب  يدوسرپ  ۀـلماعم 
رازاب رد  ار  سنج  رگا  سپ  دشورفب . ار  نآ  دـهاوخیم ، رگا  سپـس  تسا . هدرک  یعطق  ار  نآ  هدـش و  یـضار  هلماعم  هب  هک  دریگب  دـهاش 

تسا ». هدش  مزال  يو  يارب  هلماعم  قیقحت ، هب  تخورفن ، داهن و 
طورـشم روط  هب  شرـسمه  يارب  ياهچراپ  رازاب  لها  زا  یـصخش  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  مامازا  : » دیوگ ماّحـش  دیز  ( 2 - ) 652

. دیآیم شیپ  شیارب  يروآدوس  ۀلماعم  درخیم .
دراذگن انب  هنوگنیا  دوخ  دزن  دنک و  تشگرب  لباق  ریغ  مزال و  دوخ  يارب  ار  هچراپ  دیاب  تسا ، دوس  قاتـشم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنادرگزاب ». هدنشورف  هب  زین  وا  دنادرگ ، زاب  يو  هب  ار  هچراپ  رادیرخ  رگا  هک 
 407 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یتقو درخیم . طورشم  تروص  هب  یسابل  شرسمه  يارب  رازاب  زا  یصخش  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یبلح  ( 3 - ) 653
. دوشیم داهنشیپ  يو  هب  يروآدوس  ۀلماعم  دیآیم ، هناخ  هب 

دراذگن رارق  هنوگنیا  دوخ  دزن  دنک و  تشگرب  لباق  ریغ  یعطق و  دوخ  رب  ار  هلماعم  دیاب  تسا ، دوس  قاتشم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنادرگ ». زاب  هدنشورف  هب  زین  وا  دنادرگزاب ، يو  هب  ار  هچراپ  رادیرخ  رگا  هک 

هب يروآدوس  هلماعم  هاگنآ  دـیرخ . رایخ  قح  اب  ار  ییالاک  ای  هچراپ  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 654
لباق ریغ  یعطق و  شدوخ  يارب  ار  هلماعم  دیاب  تسا ، دوس  نآ  هب  قاتشم  رگا  دومرف : هرابنیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش . داهنشیپ  يو 

يو يارب  نآ  نداد  سپ  تخورفن ، رگا  تسا و  لـالح  ِلـالح  شیارب  دوس  نآ  درب ، دوـس  تخورف و  رگا  تروـص  نیا  رد  دـنک ؛ تشگرب 
يارب درک ، تساوخرد  يو  زا  ار  نآ  دوس  هدنـشورف  رگا  شدوخرب ، هلماـعم  ندرک  تشگرب  لـباق  ریغ  یعطق و  تروص  رد  تسین و  زیاـج 

تسا ». هدنشورف  هب  قلعتم  دوس  دروخن ، دنگوس  رگا  دوب و  هدرک  یعطق  دوخ  يارب  ار  هلماعم  شورف ، زا  شیپ  هک  دنکیم  دای  دنگوس  يو 
ندز مهرب  رایخ - قح  اب  ار  الاک  یصخش  : » دش لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 655

. دریگیم نآ  ندنادرگزاب  هب  میمصت  رایخ ، تدم  رد  سپس  دهدیم . رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نآ  درخیم و  هلماعم -
دهد ». سپ  ار  نآ  دناوتیم  تسا ، هتشادن  ار  نآ  نتشاد  هگن  دصق  نآ  ندرک  هضرع  زا  هک  دنک  دای  دنگوس  هاگره  دومرف : ماما 

تاعاجرا
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: تشذگ
مزال یعطق و  شیارب  هلماـعم  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  شورف  دـیرخ و  ياـهباب  زا  مود  یـس و  باـب  زا  مود  تیاور  رد 

دشورفب ». ار  نآ  دهاوخیم ، رگا  دشاب ، هدرک  هلماعم  یعطق  تروص  هب  يو  اب  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  دوش ،
. تشذگ تسا ، باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  رایخ ، ياهباب  زا  موس  باب  تایاور  رد 

تسا هدش  هدیشخب  يزیچ  رادیرخ  هب  هک  یسنج  ندنادرگزاب  مکح  باب 16 

هب . ] دوشیم هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  نینچمه  درخیم و  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاوـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 656
دیراورم ندنادرگزاب  هب  میمصت  رادیرخ  سپس  دوشیم . هدیـشخب  يو  هب  مه  یکچوک  دیراورم  هناد  درخیم و  يدیراورم  وا  لاثم ] ناونع 

؟ دنادرگزاب نآ  اب  زین  ار  ششخب  دیاب  ایآ  دریگیم .
ار الاک  رادیرخ  رگا  سپ  دراد . طلست  الاک  رب  اهنت  هدنـشورف  تسین و  یتشگزاب  هدش ، هتفرگ  لیوحت  شـشخب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنادرگ ». یمنزاب  ار  ششخب  نآ  هارمه  دنادرگزاب ،
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  ششخب ، باتک  زا  ششخب ، رد  تشگزاب  ياهباب  تایاور  رتشیب  رد 

409 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بویع ماکحا  ياهباب  مراهچ : شخب 

«1  » بیع ماسقا  باب 1 

______________________________

. دشن همجرت  دوب ، ناگدرب  هب  طوبرم  هکنیا  لیلد  هب  ات 33318  تایاور 33310  (. 1)
 411 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب يدنفسوگ  صخش ، نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندرک . هعجارم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یکاش  رفن  ود  : » دیوگ حیرـش  ( 10 - ) 657
. دروخیم ار  هدنام ) هت   ) دیلپ ياهزیچ  هک  هتخورف  نم 

دنادرگنزاب ». ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : حیرش  هفولع . نودب  لالح  كاپ و  ریش  حیرش ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 413 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
: تشذگ

. نآ بسانم  رایخ  ياهباب  زا  موس  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد 
: دیآیم

. سیلدتواه بیع  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  نینچمه  دراد و  تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  يدعب  باب  تایاور  رد 
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تسا بیع  شنیرفآ  لصا  رد  یتساک  يدایز و  ره  باب 2 

ار نآ  یتـقو  تسا و  هتخورف  نم  هب  ار  زینک  نیا  درم  نیا  تفگ : دروآ و  یلیل  یبا  نـبا  دزن  ار  يدرم  یـصخش  : » دـیوگ يرایـس  ( 1 - ) 658
هراچ نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  مدرم  تفگ : یلیل  یبا  نبا  تسا . هتـشادن  ییوم  اًلـصا  مرادـنپیم  متفاـین و  ییوم  شهاگمرـش  رب  مدرک ، هنهرب 

نآ هب  نم  يارب  سپ  تسا ، بیع  نآ  رگا  یـضاق ! يا  تفگ : درم  نآ  یتحاراـن ؟ عـضو  نیا  زا  وـت  هک  تسا  هدـش  هـچ  دـننکیم ، یـشیدنا 
. نک مکح 

دزن دش ، جراخ  يرگید  ِرد  زا  دـش ، هناخ  دراو  هاگنآ  مدرگربات . نامب  رظتنم  مراد ، تجاح  ياضق  هب  زاین  نونکا  نم  تفگ : یلیل  یبا  نبا 
ایآ دینکیم ، لقن  هچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا ، راهز  يوم  دقاف  هک  ینز  ةرابرد  امـش  تفگ : يو  هب  تفر و  یفقث  ملـسم  نب  دـمحم 

؟ دیآیم رامش  هب  بیع  نیا 
زا شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  یلو  مرادـن  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  ینـشور  نخـس  نم  تفگ : ملـسم  نب  دـمحم 

بیع یلصا ، شنیرفآ  رد  یتساک  یندوزفا و  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالسلا  مهیلع  شناکاین 
مکح نآ  ندوب  بیع  هب  نانآ  يارب  تشگزاب و  هورگ  نآ  يوس  هب  هاگنآ  تسا . یفاـک  تفگ : نخـس  نیا  ندینـش  اـب  یلیل  یبا  نبا  تسا .

درک ».
دوشیم ». هلماعم  ندز  مهرب  ببس  ندب  شنیرفآ  لصا  رد  یتساک  یندوزفا و  ره  : » هک دوشیم  تیاور  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 659

419 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نغور نوتیز و  نغور  رد  یصلاخان  دوجو  مکح  « 1  » باب 7

. دباییم یصلاخان  يرادقم  نآ  رد  درخیم و  نوتیز  نغور  یکشم  یصخش ، متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رّـسیم  ( 1 - ) 660
رد نآ  هک  هتـسنادیمن  رگا  یلو  دـنادرگیمن  زاـب  ار  نآ  تسا ، نوتیز  نغور  رد  یـصلاخان  هک  هتـسنادیم  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنادرگ ». یمرب  شبحاص  هب  تسا  نوتیز  نغور 
______________________________

. دشن همجرت  دوب ، ناگدرب  هب  طوبرم  هکنیا  لیلد  هب  یلا 6  ياهباب 3  (. 1)
 421 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دیرخ نغور  کشم  يرگید  زا  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 2 - ) 661
هدنـشورف زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  ور  نیا  زا  درک . هدـهاشم  یهایـس  ۀـیور  نآ  يور  رب  هاگنآ  تشاذـگ . رابنا  رد  ار  نآ  یتدـم  و 

. يراکبلط نغور  نآ ، ۀیور  هزادنا  هب  دومرف : درک و  تواضق  هنوگنیا  وا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  درک . تیاکش 
تسا ». طولخم  نآ  اب  هک  يرگید  زیچ  هن  دیرخ ، نغور  وت  زا  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  متخورف . مه  اب  ار  اهنآ  نم  تفگ : هدنشورف 

امرخ درم  زا  نایرگ  مشچ  اب  هک  دید  ار  ینز  اجنآ  رد  دش . ناشورف  امرخ  رازاب  دراو  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگ قداصوبا  ( 3 - ) 662
. دنکیم تیاکش  یشورف 

؟ ییرگیم ارچ  دیسرپ : نز  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
. مدوب هدید  هک  دوبن  ییامرخ  لثم  دوب و  بوغرمان  يامرخ  نآ ، ریز  مدیرخ . امرخ  مهرد  کی  درم  نیا  زا  تفگ : نز 

نیا هبترم  هس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  ات  درک  يراددوخ  درم  نآ  نادرگزاب . نز  هب  ار  امرخ  ياهب  دومرف : شورف  امرخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
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ات درب  شورفاـمرخ  رـس  يـالاب  ار  هناـیزات  ماـما  درک ، يراددوخ  نز  لوـپ  ندـنادرگزاب  زا  درم  نآ  مه  زاـب  یتـقو  دروآ . ناـبز  هب  ار  هلمج 
داد ». سپ  ار  نز  لوپ  ماجنارس 

. دوب دنیاشوخان  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  فرظ  رد  امرخ  نتخورف  و 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  رایخ ، ياهباب  زا  مهدزاود  باب  اوران و  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مجنپ  لهچ و  باب  تایاور  رد 

423 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بیع زا  هدنشورف  تیلوئسم  بلس  مکح  باب 8 

هدیازم هب  ییالاک  مدرگ ! تیادف  متشون : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  : » دیوگ یـسیع  نب  رفعج  ( 1 - ) 663
ار نآ  یـصخش  دنکیم . تیلوئـسم  بلـس  دوخ ، زا  الاک  ياهبیع  ۀمه  هب  تبـسن  ادن  ماگنه  رد  دـهدیم و  ادـن  يدانم  دوشیم . هتـشاذگ 
رد ییاهبیع  دوجو  ياعدا  دوشیم و  نامیشپ  رادیرخ  ناهگان  هک  دنامیمن  يزیچ  لوپ  تخادرپ  زج  دوشیم و  یـضار  نآ  هب  درخیم و 

. مدینـشن ار  نآ  نم  دیوگیم : رادیرخ  مدرک و  تیلوئـسم  بلـس  اهنآ  زا  نم  دیوگیم : يدانم  تسا . هدوب  ربخیب  اهنآ  زا  هک  دـنکیم  نآ 
ماما تسا ؟ مزال  نآ  ياهب  تخادرپ  دوشیمن و  هتفریذپ  شنخـس  ای  تسین  مزال  وا  رب  اهب  تخادرپ  دوشیم و  هتفریذـپ  رادـیرخ  نخـس  ایآ 

تسا ». مزال  وا  رب  اهب  تخادرپ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع 
ۀمه هب  تبـسن  هک  الاک  ناویح و  ةدنـشورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 664

بلـس نآ  هب  تبـسن  هک  یبیع  زا  ار  رادیرخ  ات  دوشیمن  تیلوئـسم  بلـس  يو  زا  دومرف : دـنکیم ، تیلوئـسم  بلـس  دوخ  زا  نآ  ياهبیع 
دهد ». ناشن  يو  هب  ار  نآ  دنک و  هاگآ  هدرک ، تیلوئسم 

تاعاجرا
: تشذگ

بیع و نآ  رد  هک  درخب  ییالاک  یـصخش  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  راـیخ  ياـهباب  زا  مهدزاود  باـب  زا  موس  تیاور  رد 
رب هلماعم  دنک ...  فرصت  نآ  رد  رادیرخ  هاگنآ  دنکن ، نایب  ار  نآ  دنکن و  تیلوئسم  بلس  دوخ  زا  نآ  هب  تبسن  هدنشورف  دشاب و  یتساک 

دوشیم ». تخادرپ  يو  هب  بیع  نآ  زا  لصاح  تمیق  شهاک  ةزادنا  هب  دوشیم و  یعطق  مزال و  وا 
، هدرکن تیلوئسم  بلس  دوخ  زا  نآ  هب  تبسن  هدنشورف  هک  دبایب  یبیع  نآ  رد  سپ  هک ...« : مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مشش  تیاور  رد  و 

دراد ». ار  نآ  ندنادرگزاب  قح  رادیرخ 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  تسا ، نآ  اب  بسانم  هچنآ  يدعب ، باب  رد 

الاک ندرک  بوطرم  بوغرمان و  بوغرم و  يالاک  ندرک  طولخم  زاوج  باب 9 

بوغرم و یکاروخ  داوم  ندرک  طولخم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 665
.« دناشوپن ار  بوغرمان  بوغرم ، هک  یتقو  ات  درادن  لاکشا  دوشیم ، هدید  اهنآ  يود  ره  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  بوغرمان 
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 425 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا رتهب  اهنآ  زا  یکی  دراد و  خرن  ود  اب  یکاروخ  داوم  هنوگود  یصخش  مدرک : لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 2 - ) 666

. دشورفیم خرن  کی  اب  دنکیم و  طولخم  مه  اب  ار  ود  نآ  تسا . يرگید 
. دنزیم گنرین  دنکیم و  تنایخ  ناناملسم  هب  وا  تسین . هتسیاش  يو  يارب  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنک ». نایب  ار  نآ  هکنآ  رگم 
بوغرم و یکاروخ  داوم  ندرک  طولخم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 667

درمش ». دنسپان  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  گنرین  تنایخ و  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  بوغرمان 
سنج راکـشآ و  ار  ناشرترب  سنج  هکنیا  زا  ار  ناگدنـشورف  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  ناـمه  رد  ( 4 - ) 668

درک ». یهن  دنناشوپب ، ار  ناشبوغرمان 
: دومرف تسا و  یهاوخریخ  نید ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  تیب  لها  زا  باتک  ناـمه  رد  و  ( 5 - ) 669
دنک و نایب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسا  یبیع  نآ  رد  دنادیم  هک  دشورفب  ار  ییالاک  شناملسم  ردارب  هب  هک  تسین  لالح  یناملسم  چیه  يارب 

تسین ». زیاج  يو  زا  بیع  نآ  ندناشوپ  دنتسه ، بیع  زا  يو  يربخیب  رادیرخ و  دیرخ  دهاش  دننادیم و  ار  بیع  نآ  هک  ینارگید  يارب 
هک تسا  رتقنور  رپ  رتهب و  وا  يارب  درخیم و  یکاروخ  داوم  یـصخش  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 6 - ) 670

. دشاب نآ  نزو  شیازفا  يو  ةزیگنا  هکنآ  نودب  دنک ، بوطرم  ار  نآ 
نودـب راک  نیا  دوشیمن ، نآ  قنور  ببـس  يرگید  زیچ  دـباییمن و  ناماس  راک  نیا  نودـب  هک  تسا  ییالاک  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسین ». زیاج  دنزیم ، گنرین  دنکیم و  تنایخ  ناناملسم  هب  راک  نیا  اب  رگا  تسا و  زیاج  نزو  شیازفا  ةزیگنا 
عورش هاگنآ  متخورف . ار  رتفرظ  تسخن  متشاد . کشخ - يرگید  رتیکی و  کشم - فرظ  ود  نم  : » دیوگ ناحرس  نب  دواد  ( 7 - ) 671
قداص ماما  زا  دندرکیم . تخادرپ  لوپ  رتکشم  ةزادنا  هب  درکیمن و  تخادرپ  ار  نآ  یعقاو  تمیق  یسک  یلو  مدومن ، کشخ  شورف  هب 

نآ زین  نم  ییوگب . نارادـیرخ  هب  هک  یتروص  رد  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منک ؟ بوطرمار  نآ  تسا  زیاج  اـیآ  هک : مدرک  لاوس 
درادن ». لاکشا  ییوگب ، نارادیرخ  هب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متفگ . نارادیرخ  هب  سپس  مدرک و  بوطرم  ار 
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تاعاجرا

: تشذگ
ثحب نیا  اب  بسانم  یبلاطم  رجات ، تابحتـسم  ياهباب  زا  مکی  باب  اوران و  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مجنپ  لهچ و  باب  تاـیاور  رد 

. تسه

تسا نآ  رد  هار  زا  یشخب  هک  ياهناخ  دیرخ  مکح  باب 11 

نآ رد  هک  هدـیرخ  ياهناخ  هک  مدرک  لاوس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هزمحوبا ) زا   ) ملـسم نب  دـمحم  ( 1 - ) 672
درادن ». لاکشا  هدیرخ ، هک  تسا  يزیچ  ِلخاد  نآ ، رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . لخاد  هار  زا  یشخب 
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ابر ياهباب  مجنپ : شخب 
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نآ رب  یهاوگ  نتشون و  نداد و  ابر  يراوخابر و  ندوب  مارح  باب 1 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
هلماعم دـنیوگیم : هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا  تسا . هدرک  ناشهناوید  تدـش  هب  ناطیـش  هک  یناسک  ناـسب  رگم  دـنزیخیمنرب  ناراوخ  اـبر 

يوـس زا  يزردـنا  تفاـیرد  زا  سپ  سکره  سپ  تـسا . هدرک  مارح  ار  اـبر  لـالح و  ار  هلماـعم  دــنوادخ  هـک  یلاـح  رد  تساـبر . دــننام 
نانآ دـنرادنرب ، تسد  هک  یناسک  تسادـخ و  رایتخا  رد  شراـک  تسوا و  ِنآ  زا  اههتـشذگ  درادرب ، تسد  يراوخاـبر  زا  شراـگدرورپ ،

. دناهنادواج نآ  رد  دنتسه و  شتآ  ناهارمه 
. درادن تسود  ار  يراکهانگ  ِساپسان  چیه  دنوادخ  دهدیم و  شیازفا  ار  تاقدص  دوبان و  ار  ابر  دنوادخ 

، دیدرکن نینچ  رگا  سپ  دیتسه . نمؤم  رگا  دینک ، اهر  ار  ابر  ياههدنام  یقاب  دـینک و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
عقاو متس  دروم  هن  دینکیم و  متـس  هن  تسامـش ؛ هب  قلعتم  نات  هیامرـس  دینک ، هبوت  رگا  دیاهتـساخرب و  ربمایپ  ادخ و  اب  گنج  هب  هک  دینادب 

«1 . » دیوشیم
نارفاک يارب  هک  یـشتآ  زا  دیوش و  راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دیروخن و  ابر  ربارب  نیدنچ  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

«2 . » دیسرتب تسا ، هدش  هدامآ 
باذع نانآ  نارفاک  يارب  لطاب و  هب  نانآ  يراوخ  مدرم  لام  دـندوب و  هدـش  هتـشادزاب  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نانآ  يراوخابر  لیلد ] هب   ] و ... 

«3 . » میدرک هدامآ  یکاندرد 
«4 . » دباییمن شیازفا  دنوادخ  دزن  دیهد ، شیازفا  ار  دوخ  لام  مدرم  لام  اب  ات  دیهدیم  ابر  هچنآ 

______________________________

.275 - 276 - 278 - 279 هرقب 2 / (. 1)
.130 - 131 نارمع 3 / لآ  (. 2)

.161 ءاسن 4 / (. 3)
39 مور 30 / (. 4)
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تسا هجرد ]  ] شخب داتفه  ابر  یلع ! يا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهشرافـس  ثیدح  رد  ( 1 - ) 673

ۀناخ رد  مراحم  اب  يانز  داتفه  زا  رتگرزب  ادخ ، دزن  ابر  مهرد  کی  یلع ! ای  تسا ! هبعک  ۀناخ  رد  ردام  اب  يانز  دننامه  نآ  نیرتناسآ  هک 
تسا ». هبعک 

دزن نآ  نیرتهداس  هک  تسا  هجرد  داتفه  ابر  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 2 - ) 674
تسا ». ردام  اب  يانز  دننامه  دنوادخ ،

اب يانز  داتفه  زا  رتدـب  دـنوادخ ، دزن  ابر  مهرد  کی  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  ( 3 - ) 675
تسا ». مراحم 

لهچ زا  رتگرزب  دنوادخ ، دزن  ابر  مهرد  کی  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـسیع  نبدمحم  نب  دمحا  ( 4 - ) 676
تسانز ».

تسا ». مراحم  اب  يانز  تسیب  زا  رتگرزب  ابر ، مهرد  کی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
یـس زا  رتدب  ابر ، مهرد  کی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 5 - ) 677
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تسا ». رتراوازس  نآ  هب  شتآ  دیورب ، مارح  لام  زا  شتشوگ  سکره  تسا و  مراحم  اب  يانز  هس  و 
اب يانز  یـس  زا  رتدـب  رتگرزب و  ادـخ  دزن  ابر ، مهرد  کی  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 6 - ) 678

تسا ». همع  هلاخ و  دننامه  مراحم 
اب يانز  تسیب  زا  رتگرزب  ادـخ ، دزن  ابر  مهرد  کی  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـسی  نب  دیعـس  ( 7 - ) 679

تسا ». مراحم 
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ادخ دزن  ردام  اب  هدننک  انز  دوعسم ! نبا  يا  : » تسا هدمآ  دوعسم  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهزردنا  ثیدح  رد  ( 8 - ) 680
دنک ». شلام  دراو  ابر  یلدرخ  ۀناد  نزو  ةزادنا  هب  هک  تسا  یسک  زا  رتناسآ 

: دوـمرف دوـخ  ینارنخـس  زا  یـشخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـننکیم  تیاور  ساـبع  نب  هللادـبع  هریره و  وـبا  ( 9 - ) 681
دنوادخ دروآ ، تسد  هب  يدـمآرد  هار  نیا  زا  رگا  دـنکیم و  رپ  خزود  شتآ  زا  هدروخابر ، هک  ياهزادـنا  هب  ار  راوخابر  مکـش  دـنوادخ  »

دوب »! دهاوخ  ناگتشرف  ادخ و  تنعل  رد  هتسویپ  تسوا ، دزن  ابر  یطاریق  هک  یتقو  ات  دریذپیمن و  وا  زا  ار  یلمع  چیه  یلاعت 
لابند هب  ار  زیچ  جـنپ  زیچ ، جـنپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 10 - ) 682

زین راوخاـبر  تشاد و  دـهاوخن  اـبر  زا  يزیرگ  دـنک ، تراـجت  یهاـگآ  نودـب  سکره  تـسین . شتآ  زا  يزیرگ  اـهنآ  يارب  هـک  دروآیم 
درادن ». شتآ  زا  يزیرگ 

دورف هک  تسا  يرادلاـب  ياـهرام  اـهنآ  نیتسخن  دتـسرفیم . باذـع  هنوگ  جـنپ  ناـمزلارخآ  رد  دـنوادخ  : » دـیوگ ساـبعنبا  ( 11 - ) 683
ندرب ورف  موس ، دنکیم ، قرغ  ار  غورد  هب  ناگدننکدای  دنگوس  هک  ییاهلیـس  مود ، دـنربیم ، دوخ  اب  رازاب  زا  ار  ناشورف  مک  دـنیآیم و 

هب دربیم و  دوخ  اب  ار  یهورگ  دیآیم و  يداب  مراهچ ، مارح ، ای  دننک  دـمآرد  بسک  لالح  هار  زا  هک  دـنرادن  یکاب  هک  ار  یناسک  نیمز ،
، مجنپ دننکیم و  يرپس  ینارذگشوخ  یمرگرـس و  هب  ار  بش  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنکیم و  لیدـبت  رتسکاخ  هب  دـبوکیم و  اههوک 

دنتسه ». ناراوخابر  نانآ  دنازوسیم و  ار  رازاب  لها  زا  یخرب  دیآیم و  یشتآ 
هک یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 12 - ) 684

ناوت شمکـش  یگرزب  لیلد  هب  یلو  تشاد  نتـساخرب  دصق  اهنآ  زا  یکی  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یهورگ  دـندروآرد ، شدرگ  هب  هنابـش  ارم 
: داد خساپ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  لیئربج ! يا  متفگ : تشادن . نتساخرب 

ره نوعرف ، لآ  ةویـش  دننامه  تسا و  هدرک  ناشهناوید  تدـش  هب  ناطیـش  هک  یناسک  ناسب  رگم  دـنزیخیمنرب  هک  دنتـسه  ناراوخابر  اهنآ 
دوشیم »؟ اپرب  تمایق  تقو  هچ  اراگدرورپ ! دنیوگیم : دنوشیم و  هضرع  شتآ  رب  ماش  حبص و 
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نآ ۀمادا  رد  دنکیم و  تیاور  ار  نیشیپ  ثیدح  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماشه  ( 13 - ) 685

گرم ماگنه  تسا و  راکبلط  ابر  فیقث ، زا  مردپ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  دیلو  نب  دلاخ  سپ  : » دـیازفایم
. مریگب ار  نآ  هک  تسا  هدرک  تیصو  نم  هب 

نمؤم رگا  دـینک ، اهر  ار  هتـشذگ  يابر  زا  هدـنامیقاب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  سپ 
دیاهتساخرب ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  اب  گنج  هب  هک  دینادب  دینکن ، نینچ  رگا  دیتسه .

تسا ». بجاو  يو  نتشک  دهدب ، ابر  دریگب و  ابر  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ار وا  ناطیـش  ات  دوریمن  نوریب  ایند  زا  راوخ  اـبر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  ّهبر  دـبع  نب  باهـش  ( 14 - ) 686

دنک ». هناوید 
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ناشن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  يدارفا  جارعم  بش  رد  : » هک دـنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 15 - ) 687
هک یماگنه  دنتـشاد . رارق  نوعرف  لآ  دـمآوتفر  ریـسم  رد  ناـنآ  دوب و  تیعمج  زا  هدـنکآ  قاـتا  دـننامه  ناشياهمکـش  هک  دـندش  هداد 

نیمز رب  درکیم و  فرحنم  ار  ناـنآ  ناشياهمکـش  اـما  دـنور  راـنک  ناـنآ  هار  زا  اـت  دنتـساخیم  رب  دـنیآیم ، ناـنآ  دـندرکیم  ساـسحا 
هچ اهنیا  دیـسرپ : لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندرکیم . لاـمیاپ  ار  ناـنآ  تشگرب ، تفر و  رد  نوعرف  لآ  دـنداتفایم و 

؟ دنتسه یناسک 
ناراوخابر »! داد : خساپ  لیئربج 

؟ تسا هدید  یباوخ  امش  زا  یسک  ایآ  تفگیم : شنارای  هب  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ بدنج  نب  ةرمـس  ( 16 - ) 688
نیمزرس هب  ارم  اهنآ  مدرک . تکرح  نانآ  هارمه  نک . تکرح  دنتفگ : نم  هب  دندمآ و  نم  دزن  رفن  ود  بشید  تفگ : ام  هب  حبـص  زور  کی 

لحاس رد  درکیم و  انـش  يدرم  رهن  نآ  رد  میدیـسر . نوخ  لثم  يزمرق  رهن  هب  ات  میتفر  هاگنآ  دندرب ...  ياهدیباوخ  صخـش  دزن  سدـقم 
نآ دزن  انـش  یتدم  زا  سپ  درکیم ، انـش  بآ  نآ  رد  هک  يدرم  تشاد . رارق  یناوارف  ياهگنـس  شرانک  رد  هک  دوب  يرگید  صخـش  رهن 

تکرح دنتفگ : نانآ  دنتـسه ؟ هک  رفن  ود  نیا  متفگ : ود  نآ  هب  تشاذگیم . شناهد  رد  یگنـس  وا  درکیمزاب و  ار  شناهد  دـمآیم ، درم 
دوب »...  راوخابر  يو  دشیم ، هتشاذگ  شناهد  رد  گنس  درکیم و  انش  بآ  رد  هک  یصخش  دنتفگ : و  نک ... 

يراوخابر دریگب ، ياهیرق  يدوبان  هب  میمصت  دنوادخ  هاگره  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 17 - ) 689
دوشیم ». جیار  راکشآ و  ناشنایم 
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ياهیرق رد  ابر  انز و  هاگره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 18 - ) 690
دوشیم ». رداص  نآ  يدوبان  تکاله و  ةزاجا  دوش ، جیار  راکشآ و 

، دننک يراوخابر  نم  تما  هاگره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  ( 19 - ) 691
دوشیم ». رادیدپ  نیمز  رد  نتفر  ورف  هلزلز و 

: دریذپیمن ار  رفن  جنپ  زامن  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 20 - ) 692
راوخابر ». ردام و  ردپ و  زا  سانشنقح  دنزرف  رمخلامیاد ، تسا ، یضاران  يو  زا  شرهوش  هک  ینز  شبحاص ، زا  يرارف  ةدرب 

تسا ». يراوخابر  دمآرد ، بسک و  نیرتدیلپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فیرط  نب  دعس  ( 21 - ) 693
زا هدوب و  هریبک  ناهانگ  زا  دـیلپ و  مارح و  ابر  دـنکیم ، تمحر  ار  وت  دـنوادخ  هک  نادـب  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 22 - ) 694

ربمایپ و ره  نابز  زا  ابر  میربیم و  هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  سپ ، تسا ، هدرک  دیدهت  شتآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوشیم  بوسحم  یناهانگ 
تسا ». هدش  مارح  ینامسآ ، باتک  ره  رد 

تسا ». مارح  دیلپ و  ابر  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 23 - ) 695
نآ زا  شیپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیفم  رـصتخم و  نانخـس  زا  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 24 - ) 696

تسا ». يراوخابر  اهدمآرد ، بسک و  نیرتدب  دومرف : هک  تسا ، نیا  تسا  هتشادن  هقباس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّضف  نبا  ( 25 - ) 697

: دومرف
تسا ». يراوخابر  دمآرد ، بسک و  نیرتدب  »

مالـسلا مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دوخ  رداون  باتک  رد  هللا  لضف  دیـس  ( 26 - ) 698
ياهبسک مکاـنمیب ، نآ  زا  متما  رب  دوخ  زا  سپ  هک  يزیچ  نیرتكانـسرت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور 
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تسا ». يراوخابر  هدیشوپ و  ناهنپ و  توهش  مارح ،
، میم مال ، فلا ، داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  بیعیب  كاپ و  دنوادخ  یتقو  : » دیامرفیم هغالبلاجـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 27 - ) 699

مرکا ربمایپ  ات  هک  مدیمهف  هیآ ، نیا  لوزن  اب  دنوشیمن ؟ شیامزآ  نانآ  دناهدش و  اهر  میدروآ ،» نامیا  : » نتفگ اب  هک  دنرادنپیم  مدرم  ایآ 
هک ياهنتف  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : سپ  دـیآیمن . دورف  اـم  رب  ـالب  هنتف و  تساـم ، ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنوشیم الب  هنتف و  راتفرگ  يدوز  هب  نم  زا  سپ  متما  یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسیچ ؟ هداد ، ربخ  وت  هب  دنوادخ 
دنرامشیم ». لالح  دتس ، داد و  مان  اب  ار  ابر  هیده و  مان  اب  ار  مارح  لام  ذیبن ، مان  اب  ار  بارش  سپ  ... 

دمآ دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 28 - ) 700
دنرامشیم ». لالح  هیده  مان  اب  ار  مارح  لام  ذیبن و  مان  اب  ار  بارش  هلماعم ، مان  اب  ار  ابر  هک 
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هیزج هّمذ ، لـها  زا  یطیارـش  اـب  اـهنت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک دوـشیم  تـیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 29 - ) 701

نوریب شربمایپ  ادـخ و  نامیپ  زا  قیقحت  هب  دـنک ، يراوخابر  سکره  دـنروخن و  ابر  ناـنآ  هک  تسا  نیا  طیارـش  نآ  زا  یکی  تفریذـپیم .
تسا ». هتفر 

نارجن لها  نایحیسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ۀمان  حلـص  ینایاپ  شخب  رد  دوخ ، ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 30 - ) 702
تسا ». هدش  هتشادرب  وا  زا  نم  نامیپ  دروخب ، ابر  لاسما  زا  سپ  نانآ  زا  کی  ره  سپ  : » تسا هدروآ 

شخب ود  هب  ار  وا  لام  تفر و  يراوخابر  ِدرم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 31 - ) 703
. دنازوس ار  نآ  رگید  مین  داد و  لاملا  تیب  هب  ار  نآ  زا  یمین  درک . میسقت 

قح رد  یکین  ناسحا و  زا  مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هدـش  مارح  ابر  ارچ  دـش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
دنزرون ». عانتما  رگیدکی 

شیازفا ار  تاقدص  دهاکیم و  ار  ابر  دنوادخ  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 32 - ) 704
! دباییم شیازفا  ناشلاوما  ناراوخابر  ۀمه  هک  منکیم  هدهاشم  نم  قیقحت  هب  و  دهدیم »

فک زا  شلام  دـنک ، هبوت  رگا  دـنکیم و  دوبان  ار  نید  تسابر ؟ مهرد  کی  زا  رتهدـننکدوبان  يرگدوبان ، مادـک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوشیم ». ریقف  دوریم و 

تیاور میهاربا  نب  یلع  دهدیم » شیازفا  ار  تاقدص  دهاکیم و  ار  ابر  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  ( 33 - ) 705
. دباییم شیازفا  شلام  دروخیم و  ابر  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم 

دوش ». دایز  شلام  دنچره  دنکیم ، دوبان  ار  شنید  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: تشون نانس  نب  دمحم  ياهشـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 34 - ) 706

ناسنا هک  یماگنه  اریز  تسا ؛ لاوما  یهابت  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا و  نآ  زا  دنوادخ  یهن  رطاخ  هب  ابر  ندوب  مارح  لیلد  و  »... 
يوبر شورف  دـیرخ و  سپ  تسا . هدـش  لطاب  رگید  مهرد  ياهب  تسا و  مهرد  کی  مهرد  کی  ياـهب  درخب ، مهرد  ود  هب  ار  مهرد  کـی 
هدرک مارح  ناگدـنب  رب  لاوما  یهابت  لیلد  هب  ار  ابر  لج  زع و  دـنوادخ  سپ  تسا . یتساک  نایز و  هدنـشورف  رادـیرخ و  رب  لاح  ره  رد  نآ 

يو طسوت  لام  ندرک  هابت  زا  اریز  تسا ؛ هدرک  عونمم  دشر  ۀلحرم  هب  يو  ندیسر  ماگنه  ات  ار  هیفس  لاوما  تخادرپ  هک  هنوگنامه  تسا ،
مارح لیلد  تسا و  مهرد  ود  هب  مهرد  کی  ۀلماعم  يوبر  هلماعم  هتـسناد و  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  سپ  تسا . كانمیب 
مارح نایب و  زا  سپ  نآ  تسا و  هدش  مارح  هک  تسا  یمارح  ندرمش  کچوک  ابر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نآ  ندرک  نایب  زا  سپ  ابر  ندرک 
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دراو نآ  ندرمـش  کچوک  درادـن و  تسا  هدـش  مارح  هک  یمارح  هب  ندرمـش  کچوک  زج  ياهزیگنا  تسا و  هریبک  هانگ  دـنوادخ ، ندرک 
يور دوس و  هب  مدرم  درکیور  لاوما و  ندـش  فلت  یکین و  نتفر  نیب  زا  رطاخ  هب  هیـسن  رد  يابر  ندرک  مارح  لیلد  تسا و  رفک  رد  ندـش 

تسا ». لاوما  يدوبان  ملظ و  یهابت و  نآ ، رد  هکنآ  رطاخ  هب  تسا و  کین  ياهراک  زا  ضرق ، هک  یلاح  رد  تسا . ضرق  زا  ندنادرگ 
رکذ ار  يراوخابر  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  دـنوادخ  هک  منیبیم  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ هعامـس  ( 35 - ) 707

. تسا هدرک 
؟ ینادیم ار  نآ  لیلد  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. هن متفگ :
دننکن ». يراددوخ  کین  راک  زا  مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هنسحلاضرق  کین ، راک  زا  دوصقم  ًارهاظ 
راک ماجنا  زا  مدرم  ات  درک  مارح  ار  يراوخابر  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 36 - ) 708

دننکن ». يراددوخ  کین 
راک ماجنا  زا  مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ملاـس  نب  ماـشه  ( 37 - ) 709

دننکن ». يراددوخ  کین 
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دورن ». نایم  زا  کین  راک  ات  درک  مارح  ار  ابر  دنوادخ  انامه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 38 - ) 710
مدرم دوب ، لالح  ابر  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  ابر  تمرح  لیلد  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مکح  نب  ماـشه  ( 39 - ) 711

دـیرخ و تراجت و  لالح ، يوس  هب  مارح  زا  مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  سپ  دـندرکیم . اهر  ار  ناشزاین  دروم  ياهراک  تراجت و 
دنامب ». یقاب  نانآ  نایم  ضرق  رد  نآ ، اهنت  دنورب و  شورف 

دمآ دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 40 - ) 712
دسریم ». يو  هب  نآ  رابغ  زا  دروخن ، ابر  رگا  دروخیم و  ابر  هکنآ  رگم  تسین  سکچیه  هک 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  یلع  نب  دیز  زا  دلاخ  نب  ورمع  ( 41 - ) 713
درک ». تنعل  ار  شنادهاش  شاهدنسیون و  شرادیرخ ، شاهدنشورف ، هد ،) ابر  و   ) راوخابر ابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 42 - ) 714
دریگب يدایز  دهد و  يدایز  سکره  سپ  دوش . هلماعم  دقن ]  ] تسد هب  تسد  هزادنا و  کی  هب  دیاب  الط  ربارب  رد  الط  هرقن و  ربارب  رد  هرقن  »
تسا ». هدرک  تنعل  ار  شنادهاش  شاهدنسیون و  شرادیرخ ، شاهدنشورف ، هد ، ابر  راوخابر ، ابر ، دنوادخ ، تسا و  هداد  ابر  قیقحت  هب 

روضح  ] قحانهب تداهش  يراوخابر و  زا  ترضح  نآ  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 43 - ) 715
درک ». تنعل  ار  شنادهاش  شاهدنسیون و  هد ، ابر  راوخابر ، دنوادخ  یتسار  هب  دومرف : درک و  یهن  ابر  نتشون  و  لطاب ] سلاجم  رد 
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رفن جنپ  ابر  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 44 - ) 716

. تسا هدش  تیاور  زین  دوعسم  نبا  زا  ثیدح  نیا  شاهدنسیون ». شنادهاش و  هد ، ابر  راوخ ، ابر  درک : تنعل  ار 
ود راوخاـبر ، دـنوادخ  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  باـبللاّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بـطق  ( 45 - ) 717

درک ». تنعل  نآ ، زا  نانآ  یهاگآ  تروص  رد  ار  شاهدنسیون  شنادهاش و 
، راوخابر درک : تنعل  ار  رفن  هد  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  رابخالا  عماج  باتک  رد  ( 46 - ) 718
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ابر ندوب  لالح  هب  مکح  وا  يارب  هک  یـسک   ) لَّلحم و  دـنک ) مکح  ابر  ندوب  لالح  هب  هک  یـسک   ) لِّلحم شدـهاش ، شاهدنـسیون ، هد ، اـبر 
تاکز ». زا  هدننک  يریگولج  هدنوش و  بوکلاخ  بوکلاخ ، دوشیم ،) رداص 

نآ دهاش  شاهدنـسیون و  هد ، ابر  راوخ ، ابر  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 47 - ) 719
دنتسه ». ناسکی 

دنسپان و ياهراک  اشحف ، هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  ( 48 - ) 720
هنامیپ و رد  هدروخ و  ابر  دوشیم و  هدرمـش  لالح  نامیتی  لاوما  دوشیم و  راکـشآ  انز  هتـسکش و  ناهانگ  شزرا و  نآ  رد  يراـکشزاس 

نانز هیبش  نادرم  دوشیم و  هدرمش  لالح  يرادتناما  مان  اب  تنایخ  هیده و  مان  اب  هوشر  ذیبن و  مان  اب  بارـش  دوشیم و  هتـشاذگ  مک  نزو 
، دسر ارف  نامز  نآ  هک  یماگنه  دوشیم . هدروآ  اجهب  جح  ادخ  ریغ  يارب  هدرمـش و  کبـس  زامن  ةدودحم  دـنوشیم و  نادرم  هیبش  نانز  و 
رد راطفا و  ناضمر  هام  زاغآ  رد  هک  يروط  هب  دوشیم . یفخم  یهاگ  هدـید و  لاله  بش  ود  رد  هک  يروط  هب  دـیآیم  الاب  لـاله  یهاـگ 

تلفغ و لاح  رد  ار  امش  دنوادخ  هکنیا  زا  دیشاب ! رذح  رب  دیشاب ! رذح  رب  ماگنه  نیا  رد  سپ  دوشیم . هتفرگ  هزور  دیع )  ) زور نآ  نایاپ 
يروط هب  دنوشیم  هدوبر  یپ  رد  یپ  تعرس و  اب  مدرم  دوب و  دهاوخ  ریگارف  گرم  عضو ، نآ  سپ  رد  اریز  دنک ؛ باذع  راتفرگ  يربخیب 

. تسا هدرم  ناهاگحبص  هدنز و  بش ، ای  نوفدم و  كاخ  ریز  رد  بش  ماگنه  ملاس و  حبص  ماگنه  ناسنا  هک 
زا میب  زا  نآ - تقو  لوا  رد  زامن  تسا  بجاو  درک و  یتسد  شیپ  تیـصو  رد  ـالب  لوزن  زا  شیپ  تسا  بجاو  دیـسر ، ارف  ناـمز  نآ  یتقو 
اب یلاح  ره  رد  دـناوتیم  رگا  دـنکن و  يرپس  تراهط  اب  زج  ار  بش  دیـسر ، نامز  نآ  هب  امـش  زا  سکره  تقو - نایاپ  رد  نآ  نداد  تسد 

؛ دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دشاب ، تراهط 
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رگا متـشاد و  رذح  رب  ار  امـش  نم  قیقحت  هب  دیآیم . شناج  نتفرگ  يارب  ادـخ  ةداتـسرف  تقو  هچ  دـنادیمن  تسا و  كانمیب  هشیمه  اریز 
ناملسم هک  یلاح  رد  رگم  دیریمن  دیسرتب و  ادخ  زا  اراکـشآ  ناهنپ و  رد  سپ  مداد . دنپ  ار  امـش  دیریگ ، دنپ  رگا  مدرک و  هاگآ  دیـسانشب ،

تسا ». ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوشیمن و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  دنیزگرب ، ار  مالسا  زا  ریغ  ینییآ  سکره  و  دیتسه :
زوغآ ار  نآ  دروخیم و  ابر  یصخش  : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  هرارز ) نب  دیبع  زا   ) ریکب نبا  ( 49 - ) 721

منزیم ». ار  شندرگ  دنک ، طلسم  وا  رب  ارم  دنوادخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دمانیم . ردام ) ریش  نیلوا  )
، باسح زا  وا  ات  دنتـسه  دنوادخ  هانپ  رد  هورگ  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  راطع  دایز  نب  نسح  ( 50 - ) 722

دورن ». ود  نآ  لابند  هب  زگره  هک  یسک  دزیماینرد و  ابر  اب  ار  شلام  زگره  هک  یسک  دریگن ، انز  هب  میمصت  زگره  هک  یسک  دبای : تغارف 
تاعاجرا

: تشذگ
؟ تسیچ شدهشت  رد  رازگزامن  نخس  نیا  يانعم  : » دش لاوس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دهـشت  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهن  تسیب و  تیاور  رد 

. تسادخ ریغ  يوس  زا  تسا  كاپان  دیلپ و  هچنآ  تسادخ و  زا  تسا  كاپ  لالح و  هچنآ 
تسابر ». كاپان ، دیلپ و  زا  دوصقم  تسا و  لالح  دمآ  رد  يزور و  تسا ، لالح  كاپ و  هچنآ  زا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا مهد  باب  زا  مشـش  تیاور  رد  دنکیم و  تلالد  ابر  تمرح  رب  یبلاطم  اهنآ  رد  هک  ار  قوقح  بابحتـسا  ياهباب  زا  مایـس  باب  رگنب  و 
. دوشیمن هتفریذپ  وا  زا  زیچ  راهچ  رد  دروآ ، تسد  هب  لام  هار  راهچ  زا  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  جـح  بوجو  ياهباب 

دروآ »...  تسد  هب  یلام  ابر  ای  تنایخ  هار  زا  سکره 
، جـح رد  ابر  يدزد و  گنرین ، تنایخ ، دوشیمن : هداد  شاداپ  زیچ  راهچ  رد  زیچ  راهچ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  متفه  تیاور  رد  و 

هقدص ». داهج و  هرمع ،
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طرش نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  داهج  ياهباب  زا  متفه  داتفه و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دنروخن ». ابر  هک  تفریذپیم  هیزج  هّمذ ، لها  زا 

هللا یلص  شربمایپ  دنوادخ و  نامیپ  زا  ًامتح  دنک ، نینچ  سکره  : » هدش هفاضا  نآ  نایاپ  رد  هدمآ و  نیشیپ  نخس  دننام  مود ، تیاور  رد  و 
تسا ». هدش  جراخ  هلآ  هیلع و 

. دنکیم تلالد  يراوخابر  ندوب  هریبک  هانگ  رب  هک  تشذگ  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  مهدزای  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
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جیارو راکـشآ  اـبر  ماـگنه  نآ  رد  ناملـس ! يا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هدوـمرف  مهدزاود  باـب  زا  مهدزاود  تـیاور  رد  و 
دوشیم ». عیفر  ایند  دیآیم و  دورف  نید  دننکیم و  هلماعم  هوشر  تخادرپ  اب  هنیع و  تروص  هب  رگیدکی  اب  دوشیم و 

دنروآیم ». دورف  ار  نید  دننکیم و  هلماعم  رگیدکی  اب  ابر  هوشر و  اب  : » دومرف زین  و 
ناشناناگرزاب راکمتـس و  ناشنارادمامز  هک  دمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  مهدـفه  تیاور  رد  و 

دنتسه ». راوخابر 
انز رطاخ  هب  نانز  دوشن و  هتفرگ  بیع  نادـب  هک  دوش  جـیار  راکـشآ و  اـبر  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  موس  یـس و  تیاور  رد  و 

نک »! تاجن  تساوخرد  دنوادخ  زا  شاب و  رذح  رب  سپ  دنوش ...  شیاتس 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  و  درک ؟ دهاوخ  روهظ  جع )  ) امـش مئاق  تقو  هچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  یـس و  تیاور  رد  و 
دوش ». هدروخ  ابر  دنوش و  انز  بکترم  دنرامش و  کبس  ار  يزیرنوخ  مدرم  دننک ...  نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم ، هک  یماگنه  دومرف : خساپ 

رد مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  انامه  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  فورعم ، ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 
دننکن ». يریگولج  کین  ياهراک  زا  دوخ  نایم 

مالـس ناراوخاـبر  رب  و  ناـیدوهی ...  رب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ترـشاعم  ياـهباب  زا  مهدـجه  باـب  زا  مهدـجه  تیاور  رد  و 
دینکن ».

بقع هب  ناـشياههرهچ  هک  یناـسک  و  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدومرف  موـس  یـس و  دـص و  باـب  زا  موـس  تسیب و  تیاور  رد  و 
دنناراوخابر ». نانآ  دوب ، هتشگرب 

: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسابر ». هدیشوپ و  یفخم و  تالیامت  مارح ، ياهدمآرد  اهبسک و  مکانمیب ، دوخ  تما  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتكانسرت  »

ۀمه سپ  يوبر و ...  ۀلماعم  دننام  دشاب ؛ داسف  تاهج  زا  یتهج  نآ  رد  هک  يزیچ  ای  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدزناش  تیاور  رد  و 
تسا ». هدش  مارح  مارح و  اهنیا 

. تسا مارح  دیلپ و  ياهدمآرد  زا  ابر  هکنیا  هب  دنکیم  تلالد  هک  تسه  یبلاطم  مهد  باب  رد 
لیلد هب  دنوشیم  لیدبت  كوخ  هنیزوب و  هب  حبص  ماگنه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هدومرف  مهدزون  باب  زا  مایس  تیاور  رد  و 

يراوخابر ». مارح و  ندرمش  لالح 
، متس هک  یماگنه  دوب  یهاوخ  هنوگچ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مایس  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 

؟ دیرب ثرا  هب  يراوخ  تلذو و  دوش  ریگارف  راکشآ و 
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یماگنه دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیادف ! مردام  ردپ و  دیسر ؟ دهاوخ  یک  نامز  نآ  مشابن ! ینامز  نینچ  رد  زگره  تفگ : رباج 
دوش ». ریگارف  راکشآ و  ابر  هک 
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رتناهنپ تما  نیا  نایم  رد  ابر  دنگوس ! ادخ  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». تخس  گنس  رب  هچروم  تکرح  زا 

دوریم ». ورف  دوریم و  ورف  ابر  رد  دنک ، تراجت  ماکحا ] زا   ] یهاگآ نودب  سکره  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  تیاور  رد  و 
تسابر ». نمؤم ، زا  نمؤم  ندرب  دوس  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدراهچ  تایاور  رد  و 

هب مهرد  ۀلماعم  دومرف : تسیچ ؟ ابر  متفگ : روخن . ابر  ربب و  دوس  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متشه  یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
ربارب ». کی  هب  ربارب  ود  مهرد ،

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  فرص ، ياهباب  زا  مکی  باب  ابر و  ياهباب  رگید  يدعب و  باب  تایاور  رد 

ار هبعک  ۀناخ  راب  داتفه  ایوگ  گنب ، ةدنروخ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اهیندیشون  ياهباب  زا  متشه  هاجنپ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسا ». رترود  ادخ  تمحر  زا  نیچنخس  راکانز و  راوخابر ، راوخبارش ، هب  تبسن  وا  و  تسا ...  هدرک  بارخ 

تسا ». لطاب  ابر  ةرابرد  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاداهش  ياهباب  زا  موس  لهچ و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  ار  دودح  یمومع  ماکحا  ياهباب  زا  متشه  باب  رگنب  و 

ناـیب و زا  سپ  راوخاـبر  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هـب  : » هـک هـتفگ  نـیا  براـحم  ّدـح  ياـهباب  زا  مهدزناـش  باـب  زا  موـس  تـیاور  رد  و 
هتـشک تشگزاـب ، رگا  دوـشیم و  بدا  تشگزاـب ، رگا  سپ  دوـشیم ، بدا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دراد ]؟ یمکح  هـچ   ] يرگنـشور

دوشیم ».
. درک هبوت  زین  وا  داد . هبوت  ار  وا  تشذگ و  يراوخابر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  تیاور  رد  و 

.« دوشیم هداد  هبوت  كرش  زا  هک  هنوگنامه  دوشیم ، هداد  هبوت  راوخابر  دومرف : درک و  شیاهر  هاگنآ 

یندرکنزو ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  ابر  مکح  باب 2 

تسین ». یندرکنزو  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  زج  ابر  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  ( 1 - ) 723
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تسین ». یندرکنزو  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  زج  ابر  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دیبع  ( 2 - ) 724
دوش و نزو  ای  هنامیپ  هک  تسا  يزیچ  ره  رد  ابر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 725

دشاب ». شهاک  شیازفا و  هلماعم ، دروم  يالاک  ود  نایم  هکنیا 
رد ار  هلماعم  دروم  يالاک  ود  رادقم  رد  توافت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 4 - ) 726
اب هزادنا  مه  رگم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  شمـشک و  کمن و  امرخ ، وج ، مدـنگ ، هرقن ، الط و  درک : مارح  زیچ  شش 

تسا ». هداد  ابر  قیقحت  هب  دریگب  ای  دهدب  هدوزفا  سکره  دوش . هلماعم  تسد  هب  تسد  هک  هزادنا  مه 
امرخ زیفق  ود  اب  ار  امرخ  زیفق  کی  ماداب و  زیفق  ود  اب  ار  ماداب  زیفق  کی  ۀلماعم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ یماش  عیبر  وبا  ( 5 - ) 727

درمشیم ». دنسپان 
ناسکی اهنآ  نزو  دـیاب  هرقن  اب  هرقن  الط و  اب  ـالط  ۀـلماعم  رد  « » 1 : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  دوخ  دـیتاسا  زا  میهاربا  نب  یلع  ( 6 - ) 728

یلاکـشا ینکیم و  هلماعم  دـقن  تروص  هب  یهاوخب  هک  هنوگ  ره  ار  هرقن  اب  الط  الط و  اـب  هرقن  یلو  دـشابن  يرگید  زا  رتشیب  یکی  دـشاب و 
هلماعم هیـسن  دـقن و  تروص  هب  نآ - ریغ  ای  ياهناد  ای  ياهنامیپ  ای  یندرکنزو  رگید - ياهالاک  اب  هرقن  الط و  تسین و  زیاج  هیـسن  درادـن و 
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یکی نزو ، هنامیپ و  رد  دـیابن  دـندرگیمزاب  لصا  کی  هب  دـنوشیم و  هلماعم  نزو  هنامیپ و  اب  هک  ییاـهالاک  درادـن و  یلاکـشا  دوشیم و 
دقن تروص  هب  هنامیپ  کی  هب  هنامیپ  ود  هک  درادـن  لاکـشا  دـشاب ، نوگانوگ  ياهنامیپ  اـهالاک  لـصا  هاـگره  یلو  دـشاب  يرگید  زا  رتشیب 

. تسا دنسپان  هیسن  تروص  هب  یلو  دوش  هلماعم 
تروص هب  یلو  دوش  هلماعم  دقن  تروص  هب  ربارب  کی  لباقم  رد  ربارب  ود  درادن  لاکشا  دشاب ، نوگانوگ  یندرکنزو  اهالاک  لصا  رگا  (و 

(. تسا دنسپان  هیسن 
، دنوشیم هلماعم  نزو  هنامیپ و  نودـب  هک  یندرمـش  ياهالاک  درادـن و  لاکـشا  هیـسن  دـقن و  تروص  هب  یندرکنزو  اب  ياهنامیپ  ۀـلماعم  و 

لـصا رگا  تسا و  دنـسپان  نآ  ۀیـسن  دشاب ، یکی  اهنآ  لصا  هک  یتروص  رد  دنوش و  هلماعم  دـقن  تروص  هب  کی  هب  ود  هک  درادـن  لاکـشا 
هب نآ  یشرامش  ریغ  یشرامش و  ۀلماعم  درادن و  لاکـشا  هیـسن  دقن و  تروص  هب  اهنآ  کی  هب  ود  ۀلماعم  دشاب ، توافتم  یـشرامش  سانجا 

ياهنامیپ و 
______________________________

هدرک و طابنتسا  ثیداحا  زا  هک  تسوا  دیتاسا  زا  یخرب  ای  میهاربا  نب  یلع  ياوتف  نتم  نیا  ًارهاظ  : » دیامرفیم یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
.203 لوقعلا 19 / تآرم  تسا ». دیعب  يو  لاثما  زا  نیا 
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هک یتروص  رد  تسا - یکی  اهنآ  لصا  هک  یندرکنزو  ياهنامیپ و  اهالاک  درادن و  لاکشا  اهنآ  ۀمه  هیـسن ، دقن و  تروص  هب  یندرکنزو 

لثم تسا . دنـسپان  هیـسن  تروص  هب  درادن و  لاکـشا  دـقن  تروص  هب  نآ  ۀـلماعم  دوش - دـیلوت  اهنآ  زا  یندرکنزو  ياهنامیپ و  ریغ  يالاک 
، دنتـسه لصا  کـی  زا  هک  یخن  رب  هبنپ  سپ  دوشیمن ، نزو  نآ  ۀـچراپ  یلو  دوشیم  نزو  زین  اـهنآ  خـن  نزو و  ناـتک  هبنپ و  لـصا  هکنیا 
، نآ هلماعم  دوش ، هتفاب  هچراپ  سابل و  خن ، زا  یتقو  یلو  تسا  هتـسیاش  اهنآ  ۀلماعم  نزومه  هزادنامه و  تروص  هب  اهنت  درادـن و  ياهدوزفا 

. تسا دنسپان  هیسن  تروص  هب  تسا و  یکی  اهنآ  لصا  هکنیا  اب  درادن  لاکشا  دقن  تروص  هب  کی  هب  ود 
کی هب  ود  یناتک  ياهبنپ و  سابل  هچراپ و  ۀلماعم  تسا و  دنسپان  هیسن  یلو  درادن  لاکـشا  دقن  تروص  هب  کی  هب  ود  ناتک  هبنپ و  ۀلماعم  و 

ۀلماعم درادـن و  لاکـشا  هیـسنو  دـقن  تروص  هب  مشپ  اب  یناتک  ياهبنپ و  سابل  ۀـلماعم  درادـن و  لاکـشا  ود - ره  هیـسن - دـقن و  تروص  هب 
، دشاب توافتم  ناویح  لصا  رگا  تسا و  دنسپان  هیـسن  دشاب و  یکی  اهنآ  لصا  دنچره  درادن ، لاکـشا  دقن  تروص  هب  کی  هب  ود  تاناویح 

. تسا دنسپان  نآ  ۀیسن  درادن و  لاکشا  دقن  تروص  هب  کی  هب  ود  ۀلماعم 
تدم نودب  الاک  رگا  یلو  درادن  لاکـشا  هلماعم  دشاب ، هتـشاد  تدم  الاک  هدوب و  تدم  نودـب  ناویح  دوش و  هلماعم  الاک  اب  ناویح  هاگره 

درادـن و لاکـشا  یـشورفب ، الاک  ای  مهرد  ةدوزفا  اب  ناویح  هب  ار  ناویح  هاگره  تسا و  دنـسپان  هلماعم  دـشاب ، هتـشاد  تدـم  ناویح  هدوب و 
. دشاب رادتدم  مهرد ، تدم و  نودب  ناویح  درادن  لاکشا 

. تسا دنسپان  هیسن  تروص  هب  یلو  درادن  لاکشا  دقن  تروص  هب  بیرج  ود  هب  نیمز  بیرج  کی  هناخ و  ود  هب  هناخ  کی  ۀلماعم  و 
ار ودرگ  تشوگ و  یهورگ  رگا  سپ  یـصاخ . هورگ  هب  هن  دوشیم ، هجوت  مدرم  ةدوت  هب  یندرکنزو  ياهناـمیپ و  ياـهالاک  صیخـشت  رد 

تسا ». یشرامش  ودرگ ، لصا  یندرکنزو و  تشوگ ، لصا  اریز  تسین ؛ اهنآ  هب  يرابتعا  دننک ، هنامیپ 
ود هب  غرممخت  کی  دنفـسوگ و  ود  هب  دنفـسوگ  کی  ۀـلماعم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 7 - ) 729

درادن ». لاکشا  دنشابن ، یندرکنزو  ياهنامیپ و  هک  یتقو  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  غرممخت 
، دنـشابن یندرکنزو  ياهناـمیپ و  هک  یتقو  اـت  اـهالاک  ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 8 - ) 730

درادن ». لاکشا 
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هدرب و کی  اب  هدرب  کی  هدرب و  ود  اب  هدرب  کی  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 9 - ) 731
درادن ». لاکشا  هیسن ) و   ) دقن تروص  هب  ناویح  عاونا  ۀمه  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  مهرد ، يرادقم 

دقن تروص  هب  ار  ناویح  اب  ناویح  ۀلماعم  هنوگ ] ره   ] مالسلا هیلع  قداص  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 10 - ) 732
دادیم ». هزاجا 

لاوس مهرد ، ةدوزفا  ناویح و  هب  ناویح  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 733
فرط ود  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  درادـن ]؟ لاکـشا  نیا   ] ریخأـت اـب  ناویح  دوشیم و  تخادرپ  دـقن  تروص  هب  مهرد  هک : مدرک 

درادن ». لاکشا  دنشاب ، یضار 
نآ ياهب  هاـگره  دومرف : ماـما  مدرک . لاوس  ناویح  کـی  هب  ناویح  ود  ۀـلماعم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 12 - ) 734

درادن ». لاکشا  دشاب ، صخشم 
ود ربارب  رد  اپراهچ  کی  رتش و  ود  لباقم  رد  رتش  کـی  ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 13 - ) 735

لاکـشا ود ، نآ  فیـصوت  تروص  رد  هیـسن  دـقن و  تروص  هب  سابل  ود  هب  سابل  کی  ۀـلماعم  و   ) درادـن لاکـشا  دـقن  تروص  هب  اپ  راهچ 
درادن ».)

: هک مدرک  لاوس  هیسن  دقن و  تروص  هب  رتش  ود  هب  رتش  کی  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نب  دیعس  ( 14 - ) 736
ود ای  دنتسه  هلاس  جنپ  هک  دوش  صخشم  رتش  ود  نآ  رمع  رادقم  هیـسن ] ۀلماعم  رد   ] هاگره يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  ایآ 

. درادن لاکشا  هلاس ،
رطاخ هب  مالسلا  هیلع  ماما  هن ، دنیوگیم  تنس ] لها   ] مدرم هکنیا  يارب  دومرف : مشکب و  طخ  هیسن  ۀلماعم  يور  رب  داد  روتسد  نم  هب  سپس 

دومرف ». ار  نخس  نیا  هیقت 
 459 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. مدرک لاوس  هیـسن  دقن و  تروص  هب  رتش  ود  هب  رتش  کی  ۀـلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ راسی  نب  دیعـس  ( 15 - ) 737
شکب ». طخ  هیسن  يور  رب  دومرف : سپس  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ود هب  رتش  کی  ۀـلماعم  سپ  تسا . یندرکنزو  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  اهنت  اـبر  هک  نادـب  و  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 16 - ) 738
درادن ». لاکشا  یندرکنزو ، ياهنامیپ و  ریغ  ياهالاک  زا  نآ  ياهالاک  سابل و  ود  هب  سابل  کی  ای  واگ  ود  هب  واگ  کی  ای  رتش 

تخورف و تنامـض  اب  رتش  راهچ  هب  ار  رتش  کی  هذـبر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 17 - ) 739
تخورف ». راد  تدم  هیسن و  تروص  هب  رتش  تسیب  هب  ار  ریفیصع »  » مان هب  يرتش 

سدح و ساسا  رب  دـنوشیم و  میـسقت  اهیهام  : » دـش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 18 - ) 740
. دنوشیم هتخورف  ندرک - نزو  هنامیپ و  نودب  نامگ -

. دومرف هزاجا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  و  تسا ]؟ زیاج  نیا  ایآ  ]
؟ تسا زیاج  لسع  دننام  رگید  ياهالاک  هب  مدنگ  ۀلماعم  ایآ  دش : لاوس  دوش و  هلماعم  ینیعم  تدـم  ات  بآ  ربارب  رد  مدـنگ  دومرف  هزاجا  و 

. تسین هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هزاجا تروص  نیمه  هب  هکرس  اب  ار  هکرـس  ۀلماعم  دومرف و  هزاجا  تسد  هب  تسد  دقن و  تروص  هب  يواسم  روط  هب  نان  اب  ار  درآ  هلماعم  و 

دومرف ». هزاجا  تروص  نیمه  هب  زین  ار  لسع  اب  ابرم  ۀلماعم  و  دشاب - توافتم  ياههنوگ  سانجا و  زا  دنچ  ره  دومرف -
وت بسا  اب  ار  مبـسا  دیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  : » دش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  ناکـسم  نبا  ( 19 - ) 741

. مهدیم هفاضا  رادقم  نالف  منکیم و  هلماعم 
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مهدیم ». وت  هب  غلبم  نالف  هب  ار  مبسا  هدب و  نم  هب  غلبم  نالف  هب  ار  تبسا  دیوگب : هکلب  تسین . زیاج ) و   ) هتسیاش دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
طایتحا اب  قفاوم  رتهب و  اریز  مینک ؛ لمح  طایتحا  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

عونمم زین  تروص  نآ  هب  دـنچره  دوش . ماجنا  هلماعم  اهنآ  تمیق  ساـسا  رب  دـنوش و  تمیق  لقتـسم  روط  هب  بسا  ود  زا  کـی  ره  هک  تسا 
تسین ».

: دیوگیم يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامسا  ( 20 - ) 742
ضوع هدام - اب  ار  اهرن  ای  رن  اب  ار  اههدام  یهاوخب ، هک  روط  ره  ار - نآ  ياههچب  دندییاز ، هک  یتقو  راپسب . نم  هب  ار  تنارتش  نادنفسوگ و 

. منکیم
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: هک مدرک  لاوس  یصخش  ةرابرد  دنک و  ضوع  اهنآ  زا  یهاگآ  دلوت و  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسا  دنسپان  راک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  دهد . لیوحت  يو  هب  ار  اهنآ  نادنزرف  ریش و  زا  رادقم  نالف  لاس  ره  هک  طرش  نیا  هب  دراپسیم ، یسک  هب  ار  شنادنفسوگ  واگ و 

تسا ». دنسپان  اهنیا  ۀمه  دومرف : مالسلا 
تاعاجرا

: تشذگ
يرن رتشهچب  هد  لباقم  رد  يدقن  تروص  هب  يراب  رتش  کی  : » هک هتفگ  نیا  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  مهدـجه  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 

دوشیمن ». هتخورف  دناهدشن ، هدییاز  زونه  هک 
مالسلا هیلع  ماما  تسیچ ؟ ابر  : » هک دش  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لاوس  نیا  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  متـشه  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

کی ». هب  ود  تروص  هب  مدنگ ، هب  مدنگ  مهرد و  هب  مهرد  ۀلماعم  دومرف :
: دیآیم

رد دـمآ و  دـهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  ابر  ياـهباب  زا  مهد  مهن و  متـشه ، مشـش ، مجنپ ، باـب  نآ و  زا  سپ  يدـعب و  باـب  تاـیاور  رد 
درادن ». لاکشا  دشابن ، یندرکنزو  ياهنامیپ و  هک  یتقو  ات  الاک  ۀلماعم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مشش  باب  زا  مشش  تیاور 

رتشیب ای  رتمک  ای  مهرد  جنپ  دنک و  راک  نآ  اب  ات  دهدیم  یسک  هب  مهرد  دص  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهدزناپ  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
؟ تسا زیاج  نیا  ایآ  دهدب . يو  هب 

تسا ». صلاخ  يابر  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». یندرکنزو  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  اهنت  ابر  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدفه  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  فرص ، ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 
463 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

گرزب نان  تخادرپ  کچوک و  نان  ندرک  ضرق  زاوج  باب 3 

نان میریگیم و  گرزب  نان  منکیم . ضرق  نان  میاههیاسمه  زا  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 743
. میهدیم گرزب  نان  میریگیم و  کچوک  نان  میهدیم و  کچوک 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا
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: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  یهدب  ياهباب  زا  مراهچ  باب  رد 

خن اب  هچراپ  هلماعم  مکح  باب 4 

رتشیب خن  هک  یتروص  رد  خن  اب  هدش  هتفاب  هچراپ  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 744
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  دشاب ،

يرتم یندرمش و  ياهالاک  رد  ابر  تمرح  مدع  باب 5 

مالسلا هیلع  ماما  مدرک . لاوس  غرممخت  ود  اب  غرممخت  کی  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 745
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک و  لاوس  سابل  ود  هب  سابل  کی  ۀلماعم  زا  درادن و  لاکشا  دومرف :

 465 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هنامیپ هک  یسنج  ره  دومرف : سپس  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک و  لاوس  بسا  ود  اب  بسا  کی  ۀلماعم  زا  درادن و  لاکشا 

، دـشابن یندرکنزو  ياهنامیپ و  هاگره  یلو  دنـشاب  سنج  کی  زا  هک  یتروص  رد  تسین ، هتـسیاش  نآ  کی  هب  ود  ۀـلماعم  دوشیم ، نزو  و 
درادن ». لاکشا  شربارب  کی  اب  نآ  ربارب  ود  ۀلماعم 

درادن ». لاکشا  هچراپ  ود  اب  هچراپ  کی  ۀلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 2 - ) 746
صخـشم ار  ضرع  لوط و  هاگره  : » دـیازفایم نآ  نایاپ  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ار  ثیدـح  نیا  ملـسم  نب  دـمحم 

ینک ».
دقن و تروص  هب  سابل  ود  هب  سابل  کی  ۀلماعم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 747

درادن ». لاکشا  نآ  فیصوت  طرش  هب  هیسن 
مدرم نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راب  کی  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هملـس  ( 4 - ) 748

[ ابق ابع و  راولـش ، تک و  نماد ، نهاریپ و  لثم  سنجمه  گنرمه و  ياـبیز  ساـبل  ود  هلح /[  اـهسابل  ناـیم  رد  درک . میـسقت  ساـبل  قارع 
هب نآ  نداد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  درک  تساوـخرد  شردـپ  زا  ار  هلح  نآ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تـشاد . دوـجو  یبوـغرم  رایـسب 

هیلع نیـسح  ماما  تفریذـپن . مهزاـب  یلو  مهدیم  وت  هب  هلح  ود  نآ ، ياـج  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  درک . يراددوخ  شدـنزرف 
. دیسر هلح  جنپ  هب  ات  دوزفا  اههلح  دادعت  رب  مالسلا 

تشاذگ شنماد  رد  ار  هلح  جنپ  نآ  هاگنآ  داد . يو  هب  ار  هلح  نآ  تفرگ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  هلح  جنپ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
مریگیم ». هّلح  کی  هب  ار  هلح  جنپ  دومرف : و 

ود هب  رتش  کی  بوغرم و  سابل  کی  هب  بوغرمان  سابل  ود  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 749
شوخ ار  نآ  زین  ام  درمـش ، دنـسپان  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  اـپ  راـهچ  ود  هب  اـپ  راـهچ  کـی  رتش و 

. دنشاب توافتم  ۀنوگ  ود  زا  هکنآ  رگم  میرادن 
، يرآ دومرف : ماما  مدرک . لاوس  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم 

میرادن ». شوخ  ار  نآ 
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تاعاجرا

: تشذگ
هلماعم نزو  هنامیپ و  نودـب  هک  یـشرامش - ياـهالاک  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  اـبر  ياـهباب  زا  مود  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 

. تسا دنسپان  نآ  ۀیسن  درادن و  لاکشا  دقن  تروص  هب  کی  هب  ود  ۀلماعم  دنوشیم -
دشاب ». سنج  کی  زا  دنچره  درادن ، لاکشا  سابل  کی  هب  سابل  ود  ۀلماعم  و  ... 

مالـسلا هیلع  ماـما  دـش . لاوس  ود  هب  کـی  تروص  هب  غرممخت  هّرب و  ۀـلماعم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  متفه  تیاور  رد 
درادن ». لاکشا  دشابن ، یندرکنزو  ای  ياهنامیپ  هک  یتقو  ات  دومرف :

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یهدب ، ياهباب  زا  مراهچ  باب  تایاور 

وج اب  مدنگ  هلماعم  مکح  باب 6 

مدنگ هزادنا  نآ  هب  یلو  دشورفیم  مدنگ  « 1  » ّرک دنچ  یصخش  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 750
. دوش ناربج  هنامیپ  دوبمک  ات  ریگب  وج  زیفق  ود  مدنگ ، ةدنامیقاب  زا  زیفق  ره  ياجهب  دیوگیم : رادیرخ  هب  ور  نیا  زا  درادن ،

يو هـب  ار  شیاـهمهرد  هدـنامیقاب ، مدـنگ  تبـسن  هـب  هـکلب  تـسا ، مدـنگ  زا  وـج  لـصا  اریز  تـسین ؛ هتـسیاش  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
دنادرگیمزاب ».

؟ تسا زیاج  وج  زیفق  ود  هب  مدنگ  زیفق  کی  ۀلماعم  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 751
تسا ». مدنگ  زا  وج ، لصا  دومرف : سپس  هزادنا . مه  تروص  هب  رگم  تسین  زیاج  دومرف : ماما 

نایم دایز  مک و  دنتسه و  زیچ  کی  وج  مدنگ و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 752
تسین ». زیاج  ود ، نآ 

رب یکی  دنوش و  هلماعم  دیاب  رس  هب  رس  وج  مدنگ و  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  ریصب و  وبا  ( 4 - ) 753
دشاب ». هتشادن  شیازفا  يرگید 

______________________________

( ریخلاحابصم . ) دشابیم نم  هدزاود  زیفق  ره  تسا و  زیفق  تصش  ّرک  ره  (. 1)
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هلماعم مدنگ  عاص ] کی   ] هتـسب کی  اب  وج  عاص ] ود   ] هتـسب ود  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 5 - ) 754
. دراد ار  مکح  نیمه  زین  امرخ  دنوشیم و  هلماعم  هزادنا  مه  تروص  هب  اهنت  دوشیمن و 

. درادن لاکشا  دقن  تروص  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  کی  هب  ود  تروص  هب  نغور  اب  نوتیز  نغور  ۀلماعم  زا  و 
؟ دنک تفایرد  وج  ربارب  ود  مدنگ  ياج  هب  دناوتیم  ایآ  دراد . وج  طقف  هدنشورف  یلو  درخیم  مدنگ  یصخش  دش : لاوس  و 

دروآیم ». رامش  هب  مدنگ  زا  ار  وج  مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  یکی  ود  نآ  لصا  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زیاج تسا ] هزات  يامرخ  هک   ] بطر اب  کشخ  يامرخ  ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 6 - ) 755

تـسین زیاج  مدنگ  اب  وج  ۀلماعم  دباییم و  شهاک  شرادـقم  ندـش ، کشخ  زا  سپ  تسا و  رت  بطر ، تسا و  کشخ  امرخ ، اریز  تسین ؛
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زیفق ود  اب  امرخ  زیفق  کی  زیفق و  ود  اب  ماداب  زیفق  کـی  هلماـعم  دراد و  ار  نزو  مکح  دراوم ، ۀـمه  رد  هناـمیپ  دومرف : کـی و  هب  کـی  رگم 
هاگره دوشیم و  هلماعم  شمـشک  عاص  ود  اب  امرخ  عاص  کی  امرخ و  عاص  ود  اب  مدـنگ  مرگولیک ] هس  عاـص /[  کـی  هکلب  تسا  دنـسپان 
يراج ناـسکی  تروص  هب  هویم  تاـبوبح و  رد  مکح  نیا  تسا و  هدیدنـسپ  شاهلماـعم  دـشاب ، هتـشاد  فـالتخا  شلباـقم  اـب  کـشخ  ةویم 

درادن ». لاکشا  دشابن ، یندرکنزو  ياهنامیپ و  هک  یتقو  ات  الاک  ۀلماعم  دومرف : دوشیم و 
رگم نکن  هلماعم  وج  اب  ار  مدنگ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 7 - ) 756
قسو کی  ۀلماعم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدینش  دیوگ : سیق  نب  دمحم  نکن . هلماعم  وج  زیفق  ود  اب  ار  مدنگ  زیفق  کی  دقن و  تروص  هب 

ۀلماعم درمشیم و  دنسپان  هنیدم - يامرخ  تیبوغرم  رطاخ  هب  ربیخ - يامرخ  قسو  ود  اب  ار  هنیدم  يامرخ  زا  مرگولیک ] داتشه  دصکی و  ]/ 
هکنیا رطاخ  هب  درمـشیم ، دنـسپان  نیعم  تدـم  رد  کشخ  يامرخ  لیوحت  بطر و  يروف  لیوحت  تروص  هب  بطر  اب  ار  کشخ  يامرخ 

دباییم ». شهاک  شرادقم  ندش ، کشخ  زا  سپ  بطر 
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کی هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  وج  اب  مدنگ  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 8 - ) 757
. درادن لاکشا  دنشاب ، هزادنا 

درادن ». لاکشا  دنشاب ، هزادنا  کی  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  درآ  اب  مدنگ  هلماعم  ةرابرد  و 
تاعاجرا

: دیآیم
، تسا راکبلط  مدنگ  يرگید  زا  یـصخش  : » هک دش  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لاوس  نیا  ابر  ياهباب  زا  متـشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

.« درادن لاکشا  فرط ، ود  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ تفایرد  امرخ  ای  وج  رادقم  نامه  هب  دناوتیم  ایآ 

درآ اب  مدنگ  هلماعم  مکح  باب 7 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دییامرفیم ؟ هچ  درآ  اب  مدنگ  ۀلماعم  ةرابرد  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 758
. درادن لاکشا  هزادنا ، کی  هب 

«1 . » دراد یفاضا  هدوزفا و  درآ ، متفگ :
؟ درادن ياهنیزه  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دراد متفگ :
. نآ ربارب  رد  نیا ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

درادن ». لاکشا  دقن ، تروص  هب  کی  هب  ود  توافتم ، سنج  ود  ۀلماعم  دومرف : و 
. دش لاوس  درآ  اب  مدنگ  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 759

.[ دوش هلماعم   ] لثم ربارب  رد  لثم ، : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. دراد هدوزفا  مدنگ  هب  تبسن  درآ  دش : هتفگ 

؟ درادن هنیزه  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! يرآ دش : هتفگ 

. نآ ربارب  رد  نیا ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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درآ اب  درآ  هزادنا و  کی  هب  درآ  اب  مدنگ  ۀلماعم  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ملسم و  نب  دمحم  ( 3 - ) 760
درادن ». لاکشا  هزادنا ، کی  هب  مدنگ  اب  وج  هزادنا و  کی  هب 

درادن ». لاکشا  هزادنا ، کی  هب  درآ  اب  درآ  مدنگ و  اب  درآ  ۀلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 4 - ) 761
______________________________

درآ دـنوش ، هلماـعم  ربارب  هناـمیپ  اـب  مدـنگ  درآ و  یتقو  نیارباـنب  دـنکیم ؛ ادـیپ  مجح  شیازفا  دوشیم ، لیدـبت  درآ  هب  مدـنگ  یتقو  (. 1)
. دریگیم رارق  مدنگ  ربارب  رد  يرتمک 
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لاکشا رـس ، هب  رـس  تروص  هب  درآ  مدنگ و  ۀلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  ناوفـص  ( 5 - ) 762

درادن ».
هب هاگره  دومرف : ماما  مدرک . لاوس  درآ ، اب  مدنگ  وج و  اب  مدنگ  ۀـلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصب  وبا  ( 6 - ) 763

تسین ». حیحص  تروصنیا  ریغ  رد  درادن . لاکشا  دنشاب ، هزادنا  کی 
رد هک  دراذگیم  رارق  وا  اب  دهدیم و  نابایسآ  لیوحت  مدنگ  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 7 - ) 764

. دهد لیوحت  وا  هب  درآ  هنامیپ  هدزاود  مدنگ ، هنامیپ ]  ] لطر هد  ره  ربارب 
. هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دهد لیوحت  نغور  ینیعم  رادقم  دجنُک ، عاص  ره  لباقم  رد  هک  دنکیم  دهعت  راّصع  متفگ :
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف ماما  دش . لاوس  هنیع  ابر و  نایم  زرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتکرد  ( 8 - ) 765
ِتمیق هب  هیـسن  تروص  هب  هچنآ  ره  تسا و  لـالح  ینک ، رارف  لـالح  هب  مارح  زا  نآ  اـب  هچ  ره  تسا و  لـالح  دوـش ، هلماـعم  نآ  رب  هچره 
ۀلماعم رتشیب و  ات  « 1  » هبح کی  رانید و  اب  رانید  ۀـلماعم  هیـسن و  تروص  هب  رانید  مهرد و  ۀـلماعم  لثم  دوش ، هلماعم  شهاک - نودـب  زور -

اب بوغرمان  نان  اب  بوغرم  نان  ۀـلماعم  مرن و  نان  اب  کشخ  نان  ۀـلماعم  یتح  نزو و  رد  ربارباـن  تروص  هب  ـالط  هب  ـالط  مهرد و  هب  مهرد 
دنتسه ». ابر  همه  شهابشا ، نیا و  لثم  دنشاب و  هزادنا  کی  هب  هکنآ  رگم  تسابر ؛ تسین و  زیاج  اهنیا ] ۀمه   ] هدوزفا

تاعاجرا
: تشذگ

. درک تشادرب  اهنآ  زا  باب  نیا  ةرابرد  یبلاطم  ناوتیم  هک  ارچ  رگنب ؛ ار  نیشیپ  باب  تایاور 

مدنگ ياج  هب  امرخ  ای  وج  تفایرد  زاوج  باب 8 

هب ایآ  تسا ، راکبلط  مدنگ  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - هب  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 766
؟ دریگب نآ  ياج  هب  امرخ  ای  وج  هزادنا  نامه 

درادن ». لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

دوخن م. مهد  هس  رانید و  مشش  کی  ای  وج  ود  نزو  اب  ربارب  نزو  دحاو  (. 1)
 475 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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تاعاجرا
: تشذگ

. مشش باب  هب  رگنب 

روگنا تخرد  اب  روگنا  بآ  روگنا و  اب  شمشک  بطر ، اب  رمت  هلماعم  مکح  باب 9 

؛ تسین هتسیاش  بطر  اب  کشخ - يامرخ  رمت - ۀلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناحرس  نب  دواد  ( 1 - ) 767
دباییم ». شهاک  دوش ، کشخ  بطر  هک  یتقو  سپ  تسا . کشخ  رمت ، تسا و  رت  بطر ، اریز 

. تسین هتـسیاش  بطر  اب  کشخ - يامرخ  رمت - ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرازبا  دواد  ( 2 - ) 768
رت ». بطر  تسا و  کشخ  رمت ،

تمرح ». هن  تسا  تهارک  یعون  ثیداحا ، نیا  دوصقم  : » دیامرفیم یسوط  خیش  موحرم 
ۀلماعم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتکرد  ( 3 - ) 769

دباییم ». شهاک  شاهنامیپ  ندش ، کشخ  زا  سپ  بطر  هکنآ  لیلد  هب  درک ؛ یهن  بطر  اب  کشخ - يامرخ  رمت -
ترـضح نآ  دش . لاوس  رمت  اب  بطر  ۀلماعم  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 770

؟ دباییم شهاک  ندش  کشخ  زا  سپ  ایآ  : » دومرف
. يرآ دنتفگ :

مهدیمن ». هزاجا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
مه تروص  هب  خرس  سران  يامرخ  اب  کشخ - يامرخ  رمت - ۀلماعم  ةرابرد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ عیبر  وبا  ( 5 - ) 771

؟ دیراد يرظن  هچ  هزادنا 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ روطچ هزادنا  مه  تروص  هب  روگنا ) ای   ) روگنا بآ  اب  روگنا  ةریش  ۀلماعم  متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  شمشک ، اب  روگنا  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 6 - ) 772
. هزادنا مه  تروص  هب  رگم  تسین  هتسیاش 

تسا ». زیاج  هزادنا  مه  تروص  هب  رمت  بطر و  هلماعم  دومرف : و 
.( هزادنا مه  تروص  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  روطچ ؟ شمشک  و  کشخ - يامرخ  رمت - متفگ : )

لاکـشا تسد  هب  تسد  دـقن و  کی و  هب  ود  تروص  هب  توافتم  ياـهالاک  ۀـلماعم  : » دومرف يرگید  ثیدـحرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
درادن ».

 477 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بآ ةرمخ  ینیعم  دادـعت  ربارب  رد  ار  شروگنا  ناتخرد  : » هک درک  لاوس  یـصخش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـمحم  ( 7 - ) 773

هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . راذگاو  شنابغاب  هب  روگنا 
تاعاجرا

: تشذگ

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 702 

http://www.ghaemiyeh.com


بطر يروف  لیوحت  تروص  هب  ار  بطر  اب  رمت  هلماعم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » هک هتفگ  نیا  ابر  ياهباب  زا  مشش  باب  زا  متفه  تیاور  رد 
دباییم ». شهاک  ندش  کشخ  زا  سپ  بطر  هکنآ  لیلد  هب  درمشیم ، دنسپان  نیعم  تدم  رد  رمت  لیوحت  و 

: دیآیم
تسین و هتـسیاش  سراـن  ياـمرخ  اـب  هنهک  رمت  نتخیمآ  مهرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  مهدزاود  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

.« تسا تروص  نیمه  هب  زین  روگنا  شمشک و 

نغور اب  هرک  ناویح و  اب  تشوگ  ۀلماعم  تهارک  باب 10 

ار ناویح  اب  تشوگ  ۀلماعم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1 - ) 774
درمشیم ». دنسپان 

درک ». یهن  ار  ناویح  اب  تشوگ  ۀلماعم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 775
تاعاجرا

: دیآیم
شورفشیپ نغور  وا  هب  يرگید  زا  هرک  نتفرگ  لـباقم  رد  یـصخش  : » هـک هـتفگ  نـیا  فلـس  ياـهباب  زا  مـجنپ  باـب  زا  مود  تـیاور  رد 

تسین ». هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم .
هتـسیاش ناـسنا  يارب  نغور ، ربارب  رد  هرک  هرک و  لـباقم  رد  نغور  شورفشیپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  يرگید ، تیاور  رد  و 

.« تسین

هدوزفا تروص  هب  ضرق  تخادرپزاب  زاوج  باب 11 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«1 . » دباییمن شیازفا  دنوادخ  دزن  دیهدیم ، ابر  لاوما  زا  ندرب  دوس  يارب  ار  هچنآ 

______________________________

.39 مور 30 / (. 1)
 479 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهرد دص  وا  متسه و  راکبلط  شرامش  تروص  هب  مهرد  دص  یصخش  زا  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  دلاخ  ( 1 - ) 776
طرـش ۀـیحان  زا  ابر  دومرف : درادـن و  لاکـشا  دـنکن ، طرـش  یتقو  ات  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم . تخادرپ  نم  هب  نزو  تروص  هب  ار 

دنکیم ». دساف  ار  نآ  طرش ، دیآیم و 
دـنکیم و ضرق  شرامـش  اـب  دیفـس ] « ]/ 1  » ضیبا ياـهمهرد  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگ یبـلح  ( 2 - ) 777

تیاضر اب  یلو  تسا  رتنیگنس  تسا ، هتفرگ  هک  ییاهمهرد  زا  اهنآ  هک  دنادیم  دنکیم و  تخادرپ  نزو  اب  هایس ] « ]/ 2  » دوسا ياهمهرد 
ار اهنآ  ۀمه  رگا  درادن و  لاکـشا  دشاب ، هدرکن  طرـش  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دشخبیم ، راکبلط  هب  ار  شاهدوزفا  لماک ،

تسا ». زیاج  دشخبب ، وا  هب 
نآ ياج  هب  دـنکیم و  ضرق  مهرد  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ جاـجح  نب  نامحرلادـبع  ( 3 - ) 778
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مهرد کی  هرقن ، لاـقثم  ره  يارب  نآ  ياـج  هب  دـنکیم و  ضرق  هرقن  لاـقثم  دـنچ  اـی  دـنکیم  تخادرپ  هرقن  لاـقثم  کـی  مهرد  ره  يارب 
ياهمهرد مردپ ، تسا . هدوزفا  ششخب و  اهنت  نآ  درادن و  لاکـشا  دشابن ، راک  رد  یطرـش  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنادرگیمرب .

زا هک  یسک  هب  ار  اهنیا  مزیزع ! دنزرف  يا  تفگیم : نم  هب  دیـسریم  شتـسد  هب  بوغرم  ياهمهرد  هاگره  سپ  درکیم . ضرق  بوغرمان 
. نک تخادرپ  ماهدرک ، ضرق  وا 

! تساه نآ  زا  رتهب  اهنیا  دوب و  بوغرمان  وا  ياهمهرد  ناج ! ردپ  متفگیم : وا  هب  نم 
نک ». تخادرپ  وا  هب  تسا . هدوزفا  ششخب و  نیا  ناج ! رسپ  تفگیم : مردپ 

______________________________

. دز هکس  جاجح  هک  ییاهمهرد  (. 1)

. دز هکس  هیواعم  هک  ییاهمهرد  (. 2)
 481 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیاضر اب  وا  دـهدیم و  ضرق  مهرد  يدادـعت  يرگید  هب  یـصخش  دـش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ عیبر  وبا  ( 4 - ) 779
ات تسا  هداد  ضرق  هزیگنا  نیا  هب  هدـنهد  ضرق  هک  دـننادیم  هدـنریگ  ضرق  هدـنهد و  ضرق  دـنکیم و  تخادرپ  يرتهب  ياهمهرد  لماک 

درادن ». لاکشا  دشاب ، هتشاد  لماک  تیاضر  هدنریگضرق  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک . تفایرد  ار  نآ  زا  رتهب 
نآ لثم  تخادرپزاب  زج  دیابن  دـهد  ضرق  یمهرد  سکره  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 780

دریذپب ». دیاب  درک ، تخادرپ  ار  نآ  زا  رتهب  هدنریگ  ضرق  رگا  هاگنآ  دنک . طرش  ار 
اب هدـنریگ  ضرق  دـهدیم و  ضرق  هرـسان  ياهمهرد  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 6 - ) 781

. دنکیم تخادرپ  هرس  ياهمهرد  لماک  تیاضر 
درک ». نایب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  درادن و  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يو يارب  مدرم  زا  نم  دیآیم و  نم  دزن  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 7 - ) 782
اهنآ ياـج  هب  مرادیمرب و  ار  بوغرم  ياـهمهرد  نم  درک  تخادرپ  نم  هب  ار  دوخ  یهدـب  وا  یتـقو  موـشیم . وا  نماـض  مرخیم و  سنج 

زا شیپ  دریگ و  رارق  راشف  تحت  یهاـگ  هک  يروط  هب  دـنک  تنامـض  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مزادرپیم . بوغرماـن  ياـهمهرد 
درادن ». لاکشا  دراد ، هگن  ار  نآ  نتفرگ ، زا  سپ  یهاگ  دنک و  تخادرپ  ار  نآ  یهدب  نتفرگ 

راکهدب هلاس  ود  رتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میرم  وبا  ( 8 - ) 783
درکیم ». تخادرپ  هلاس  راهچ  رتش  دوب ،

 483 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّهبر  دبع  نب  باهش  ( 9 - ) 784

؟ دراد دوجو  نداد  ضرق  يارب  یلام  یسک  هچ  دزن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . کمک  تساوخرد  يو  زا 
. دراد دوجو  نم  دزن  تفگ : ناناملسم  زا  یکی 

. هدب وا  هب  امرخ  مرگولیک ]  720 قَسَو /[  راهچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
یلص ربمایپ  درک . تساوخرد  ار  دوخ  يامرخ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  یتدم  زا  سپ  داد و  يو  هب  ار  امرخ  صخش  نآ 

دسریم و متسد  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ و  رگید  راب  سپس  داد . مهاوخ  وت  هب  دسریم و  متسد  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
درم نآ  داد . مهاوخ  وت  هب  دسریم و  متـسد  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ و  موس  راب  يارب  یتدـم ، زا  سپ  داد . مهاوخ  وت  هب 

ضرق دـناوتیم  یـسک  هچ  دومرف : دـیدنخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ادـخ ! لوسر  يا  يدرک  رارکت  ار  نخـس  نیا  داـیز  تفگ :
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. مناوتیم نم  تفگ : تساخاپ و  هب  ناناملسم  زا  یکی  دهد ؟
؟ يراد ردقچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. یهاوخب هچ  ره  تفگ : درم  نآ 
. هدب وا  هب  قَسَو  تشه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. متسین راکبلط  قسو  راهچ  زا  شیب  نم  تفگ : راکبلط 
قسو ». راهچ  نینچمه  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. تسه قوقح  بابحتسا  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  رد  ثیدح  نیا  ریظن 
. دینک هعجارم  باب  نیمه  زا  مود  تیاور  هب  و 

يدادعت نم  زا  دیآیم و  نم  دزن  یـصخش  متفگ : مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما  حـلاص /[  دـبع  هب  : » دـیوگ هبتع  نب  کلملادـبع  ( 10 - ) 785
هک ارچ  دهدیم ؛ ماجنا  نم  قح  رد  هک  یتشذگ  رطاخ  هب  مهد  تلهم  وا  هب  هام  کی  هک  منکیم  هدامآ  ار  مدوخ  نم  دـنکیم . ضرق  مهرد 

نایم هب  ینخـس  ههام  کی  تلهم  زا  نم  لاح  نیا  اب  دـهد . لـیوحت  كوکـسم  مهرد  نآ  نزومه  هک  طرـش  نیا  هب  دریگیم  نم  زا  هرقن  وا 
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دوشیم . یضار  وا  مریگیم و  دهاش  يو  هب  هرقن  تخادرپ  رب  اهنت  مروآیمن و 

مرادن ». تسود  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نیمزرـس رد  یهد و  ضرق  ار  ياهویم  تسین  هتـسیاش  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرازبا  دواد  ( 11 - ) 786

ینک ». تفایرد  ار  نآ  زا  رتهب  نداد - ضرق  لحم  زا  ریغ  يرگید -
هب ار  اهنآ  زا  رتهب  سپـس  يداد و  ضرق  مهرد  يدادعت  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 12 - ) 787

درادن ». لاکشا  دشابن ، یطرش  ناتنایم  هک  یتروص  رد  درک ، تخادرپ  وت 
مهرد يدادعت  یصخش  هک  درادن  لاکـشا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 13 - ) 788

دشاب ». هدشن  یطرش  نانآ  نایم  هک  یتروص  رد  دریگب ، لیوحت  ار  اهنآ  زا  رتبوغرم  دهد و  ضرق 
 485 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرگید تسا و  لالح  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  ابر  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثاـیغ  نب  صفح  ( 14 - ) 789
زا شیب  ناشنایم  رد  یطرـش  نودـب  هدـنریگ  ضرق  دـهد و  ضرق  شردارب  هب  هدوزفا  ةزیگنا  هب  یـصخش  هک  تسا  نیا  لالح  ياـبر  مارح .

ضرق يارب  درک ، تخادرپ  هدنهد  ضرق  هب  هتفرگ  هچنآ  زا  شیب  طرـش  نودب  هدـنریگ  ضرق  رگا  سپ  دـنک . تخادرپ  يو  هب  هتفرگ  هچنآ 
دباییمن ». شیازفا  ادخ  دزن  سپ  : » تسا دنوادخ  نخس  قادصم  نیا  درادن و  ادخ  دزن  یشاداپ  ضرق ، نیا  رد  یلو  تسا  حابم  هدنهد 

نیا سپ  دـنادرگزاب ، يو  هب  هدرک  تخادرپ  هچنآ  زا  شیب  هک  دـنک  طرـش  دـهد و  ضرق  ار  يزیچ  یـصخش  هک  تسا  نـیا  مارح  ياـبر  و 
تسا ». مارح 

تاعاجرا
: دیآیم

مهرد جنپ  دنک و  راک  نآ  اب  ات  دـهدیم  يرگید  هب  مهرد  دـص  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  ابر  ياهباب  زا  مهدزناپ  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
؟ تسا لالح  نیا  ایآ  دزادرپب ، وا  هب  رتشیب  ای  رتمک  ای 
تسا ». صلاخ  يابر  نیا  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. یهدب ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  هب  رگنب  و 
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رگیدکی اب  توافتم  يالاک  ود  ۀلماعم  زاوج  باب 12 

هب ود  نوگانوگ  سانجا  ای  الاک  ای  یکاروخ  داوم  رباربان  ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 790
تسین ». هتسیاش  هیسن  یلو  درادن  لاکشا  تسد  هب  تسد  دقن و  تروص  هب  کی 

 487 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک هنوـگ  ره  هب  ار  نوگاـنوگ  يـالاک  ود  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تـیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 2 - ) 791

دینک ». هلماعم  مه  اب  دیتساوخ ،
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  شمـشک ، امرخ و  تابوبح و  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 3 - ) 792
کی و هب  ود  تروص  نیا  رد  هک  ینک  هلماعم  رگید  يالاک  اب  ار  الاک  کی  هکنآ  رگم  تسین  هتسیاش  کی  هب  ود  اهنآ  زا  کی  چیه  ۀلماعم 

تسا ». زیاج  رتشیب ،
- رتشیب ای  رتمک  اـی  اـمرخ  زیفق  ود  هب  ار  تلخن  نیا  رب  دوجوم  ياـمرخ  دـیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  : » دـنکیم تیاور  یبلح  ( 4 - ) 793

. درادن لاکشا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . زین  وا  شورفب و  نم  هب  دنکیم - نیعم  هک  يرادقم 
سران يامرخ  هنهک و  رمت  نتخیمآ  مه  رد  یلو  درادـن  لاکـشا  لخن  کـی  زا  سراـن  ياـمرخ  و  کـشخ - ياـمرخ  رمت - هلماـعم  دومرف : و 

تسا ». نآ  دننامه  روگنا ، شمشک و  تسین و  هتسیاش 
هیلع ماما  مدرک . لاوس  کی ، هب  ود  تروص  هب  نغور  اب  نوتیز  نغور  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 5 - ) 794

درادن ». لاکشا  دقن ، تسد و  هب  تسد  دومرف : مالسلا 
. تسه تیاور  نیا  دننام  ابر  ياهباب  زا  مشش  باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 

درخیم و نغور  یـصخش  مدرک : لاوـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یلع  ( 6 - ) 795
؟ دریگب لیوحت  نغور  لطر  ود  ای  کی  نآ  ياجهب  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دنامیم . یقاب  هدنشورف  دزن  نآ  زا  يرادقم 

درادن ». لاکشا  هدنشورف  رادیرخ و  تیاضر  اب  دنشاب ، توافتم  مه  اب  ود  نآ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. تشذگ نیا  اب  بسانم  ابر  ياهباب  زا  ود  باب  زا  هدجه  تیاور  رد 

دنسپان زیفق  ود  اب  امرخ  زیفق  کی  زیفق و  ود  اب  ماداب  زیفق  کی  ۀلماعم  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مشـش  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
دوش ».] هلماعم   ] شمشک عاص  ود  اب  امرخ  عاص  کی  امرخ و  عاص  ود  اب  مدنگ  مرگولیک ] هس  عاص /[  کی  هکلب  تسا 

هب تسد  تروص  هب  کی  هب  ود  ۀـلماعم  دنـشاب ، توافتم  ـالاک  ود  هاـگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  متفه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
درادن ». لاکشا  دقن ، تسد و 

درادن ». لاکشا  دقن ، تروص  هب  کی و  هب  ود  توافتم  ياهالاک  ۀلماعم  : » هک هتفگ  نیا  مهن  باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  فلس ، ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد  و 
489 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

الاک کی  زا  فلتخم  ياههنوگ  هلماعم  زاوج  مدع  باب 13 
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ار ربیخ  يامرخ  قسو  کی  ۀلماعم  مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرفیم هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 796
درمشیم ». دنسپان  هنیدم ) يامرخ  ندوب  رتتسپ   ) ربیخ يامرخ  يرترب  لیلد  هب  هنیدم  يامرخ  قسو  ود  اب 

کی اب  ار  هنیدم  يامرخ  قسو  ود  ۀلماعم  مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم  نبا  ( 2 - ) 797
درمشیم ». دنسپان  ربیخ ، يامرخ  قسو 

يامرخ قبط  ود  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مراد  تسود  متفگ : ریـصبوبا  هب  : » دیوگ شورفامرخ ] رامت /[  فیـس  ( 3 - ) 798
مالـسلا هیلع  ماما  زا  ریـصب  وبا  ینک . لاوس  تسا ] هدـش  ادـج  نآ  هتـسه  هک  ییامرخ  ققـشم /[  يامرخ  قبط  کـی  اـب  بوغرماـن - خوبطم -

. تسا دنسپان  نیا  داد : خساپ  ماما  دیسرپ و 
؟ لیلد هچ  هب  تفگ : ریصب  وبا 

يامرخ ندوب  رتبوغرمان  لیلد  هب   ) ربیخ يامرخ  قسو  ود  اب  ار  هنیدم  يامرخ  قسو  کی  ۀلماعم  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درامش ». دنسپان  ار  لالح  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  نینچ  درمشیم و  دنسپان  « 1 ( » هنیدم

تاعاجرا
: تشذگ

، هلماعم رد  دنتـسه ، لصا  کی  زا  هک  یندرکنزو  ياهناـمیپ و  ياـهالاک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مود  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 
نزو ». ربارب  رد  نزو  هنامیپ و  ربارب  رد  هنامیپ  هکلب  درادن  يرگید  رب  ياهدوزفا  یکی 

. تسا یکی  اهنآ  لصا  هک  یلاح  رد  درادن  خن  رب  ياهدوزفا  هبنپ ، : » هک نخس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نیا  زین  و 
نزو ». ربارب  رد  نزو  هزادنا و  کی  هب  رگم  تسین  هتسیاش  اهنآ  ۀلماعم  سپ 

هب ربیخ - يامرخ  زا  قسو  ود  هب  هنیدـم  يامرخ  زا  قسو  کـی  ۀـلماعم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مشـش  باـب  زا  متفه  تیاور  رد  و 
تسا ». دنسپان  هنیدم - يامرخ  ندوب  بوغرم  لیلد 

: دیآیم
. دینک هظحالم  تسا ، ثحب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  فرص ، ياهباب  زا  مجنپ  باب  رد 

______________________________

ربیخ يامرخ  قسو  ود  اب  هنیدـم  يامرخ  قسو  کی  هضواعم  ات  تسا » هنیدـم  يامرخ  ندوب  رتبوغرم  لیلد  هب   » حیحـص ترابع  ًارهاظ  (. 1)
. دهد ینعم 
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رترب هیده  تفایرد  هزیگنا  هب  نداد  هیده  زاوج  باب 14 

دوس مدرم  لاوما  زا  ات  دـیهدیم  ابر  هچنآ  و  : » هیآ ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نب  میهاربا  ( 1 - ) 799
دباییمن ». شیازفا  دنوادخ  دزن  دیربب ،

دوشیم ». هدروخ  هک  تسا  ییابر  نآ  سپ  دوشیم . هداد  رترب  هیده  تفایرد  ةزیگنا  هب  هک  تسا  ياهیده  هیآ ، زا  دوصقم  : » دومرف
تسابر ». نآ ، سپ  : » تسا تروص  نیا  هب  نآ  ینایاپ  ۀلمج  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  تیاور  نیا 

. مارح يابر  لالح و  يابر  تسا : هنوگ  ود  رب  ابر  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینامی  رمع  نب  میهاربا  ( 2 - ) 800
نخـس نیا  قادـصم  نآ  تسا و  لالح  يابر  نآ  سپ  یهدیم ، یـسک  هب  رترب  ۀـیده  تفایرد  ةزیگنا  هب  هک  تسا  ياهیدـه  لـالح ، ياـبر 
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دباییمن ». شیازفا  دنوادخ  دزن  دیربب ، دوس  مدرم  لاوما  زا  ات  دیهدیم  ابر  هچنآ  و  : » تسا دنوادخ 
تسا ». هدرک  شتآ  هب  دیدهت  یهن و  ار  نآ  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  ییابر  مارح ، يابر  و 

هک تسا  تروص  نیا  هب  مارح  يابر  : » دـهدیم همادا  هنوگنیا  ار  نآ  تسا و  هدروآ  نآرق  ۀـیآ  نایاپ  اـت  ار  ثیدـح  نیا  عنقملا  باـتک  رد 
دنادرگزاب ». نآ  زا  شیب  هک  طرش  نیا  هب  دهد  مهرد  هد  يرگید  هب  یصخش 

ۀیده تفایرد  ةزیگنا  هب  هک  تسا  ياهیده  لالح  يابر  مارح . يابر  لالح و  يابر  تسا : هنوگ  ود  رب  ابر  : » تسا هدمآ  هیادهلا  باتک  رد  و 
يو هب  نآ  زا  شیب  هک  طرـش  نیا  هب  دهدیم  يرگید  هب  مهرد  هد  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مارح  يابر  یهدیم و  یـسک  هب  رترب 

تسا ». هدرک  یهن  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  ییابر  نآ  سپ  دنادرگزاب ،
ةزیگنا هب  هک  تسا  ياهیدـه  لالح  يابر  مارح . يابر  لالح و  يابر  تسا : هنوگ  ود  رب  اـبر  هک  نادـب  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد 
هیادهلا باتک  نتم  دننامه  نآ ، ۀـمادا  تسا »...  یندرکنزو  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  مارح  يابر  یهدیم و  یـسک  هب  رترب  ۀـیده  تفایرد 

. تسا
هب هک  تسا  ياهیده  لالح  يابر  مارح . يابر  لالح و  يابر  تسا : هنوگ  ود  رب  ابر  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد  ( 3 - ) 801

: تسا دنوادخ  نخس  نیا  قادصم  نآ  یهدیم و  یسک  هب  رترب  ۀیده  تفایرد  ةزیگنا 
هد يرگید  هب  یـصخش  هک  تسا  نیا  مارح  يابر  و  دـباییمن » شیازفا  دـنوادخ  دزن  دـیربب ، دوس  مدرم  لاوما  زا  اـت  دـیهدیم  اـبر  هچنآ  «و 

: دـیامرفیم تسا و  هدرک  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییابر  نیا  سپ  دـنادرگزاب . يو  هب  نآ  زا  شیب  هک  طرـش  نیا  هب  دـهدیم  مهرد 
هب هک  دینادب  دینکن ، نینچ  رگا  سپ  دیتسه . نمؤم  رگا  دینک  اهر  ار  ابر  ياههدنامیقاب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »

دیریگیم ». رارق  متس  دروم  هن  دینکیم و  متس  هن  تسامش . ِنآ  زا  ناتياههیامرس  دینک ، هبوت  رگا  دیاهتساخرب و  ربمایپ  ادخ و  اب  گنج 
 493 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شندـبرب اـبر  زا  هک  یتـشوگ  یتـح  دـنادرگزاب  هدرک  تفاـیرد  شاهیامرـس  زا  شیب  هک  ار  هچنآ  راوخاـبر  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  دوصقم 
دبای ». شهاک  شندب  تشوگ  ات  دور  مامح  هب  هتسویپ  دش ، هبوت  هب  قفوم  هک  یتقو  سپ  دنک . بوذ  ار  نآ  تسا ، هدییور 

هیدـه هک  تسا  ياهیدـه  دـیلپ ، ياـهلام  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 802
.« نکن ناسحا  یبلطهدایز ، ةزیگنا  هب  و  : » تسا دنوادخ  نخس  نیا  قادصم  نآ  دشاب و  رترب  ۀیده  يایوج  نآ  ۀلیسو  هب  شاهدنهد 

ناملسم رفاک و  رهوش و  نز و  دنزرف ، ردپ و  يابر  تمرح  مدع  باب 15 

هدرب و دـنزرف ، ردـپ ، نایم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عیمج  نب  ورمع  ( 1 - ) 803
تسین ». ییابر  شیالوم 

شرـسمه شاهدرب و  شدـنزرف ، ناسنا ، نایم  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  ( 2 - ) 804
. یتسین ناشرادرایتخا  هک  تسا  یناسک  وت و  نایم  ابر  انامه  تسین . ییابر 

؟ تسه ابر  ناکرشم  نم و  نایم  ایآ  تفگ : هرارز 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنتسه كولمم  هدرب و  نانآ  تفگ : هرارز 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
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1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

493 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
ناسکی نانآ  هب  تبـسن  نارگید  وت و  یتسه و  اهنآ  کلام  نارگید  اـب  وت  هکلب  یتسین  اـهنآ  کـلام  ییاـهنت  هب  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسین ». نارگید  وت و  نایم  كرتشم  ةدرب  دننامه  وت  ةدرب  اریز  تسین ؛ هتشذگ  دراوم  زا  نانآ  وت و  نایم  يابر  یتسه و 
هدرک لمح  نیا  رب  رگید  راب  تسا و  هدرک  لمح  هّمذ  لها  رب  ار  ناکرشم  راب  کی  راصبتـسالا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

. دننک تخادرپ  رتمک  دنریگب و  هدوزفا  ام  زا  هک 
تسین ». ابر  یّمذ ، ناملسم و  الوم ، هدرب و  رهوش ، نز و  شدنزرف ، ردپ و  نایم  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  عنقملا و  باتک  رد  ( 3 - ) 805

 495 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مهرد هد  هاـم  ره  هک  طرـش  نیا  هب  دـهدیم  شاهدرب  هب  مهرد  هد  : » هک درک  لاوس  یـصخش  ةراـبرد  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 806

؟ تسا لالح  نیا  ایآ  دنک . تخادرپ 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دمآ دهاوخ  فلس  ياهباب  زا  هدزای  باب  زا  هدزای  تیاور  رد  تیاور  نیا  ریظن 
لاوس یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیازفایم همادا  رد  هدروآ و  ار  نیـشیپ  ثیدـح  ریظن  شباـتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 807

؟ تسا لالح  نیا  ایآ  دهد . يو  هب  رتشیب  ای  رتمک  ای  مهرد  جنپ  هکنیا  طرش  هب  دنک  راک  نآ  اب  ات  دهدیم  يرگید  هب  مهرد  دص  هک  مدرک 
تسا ». صلاخ  يابر  نیا  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نامناگدرب ام و  نایم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تایرفعج  باـتک  رد  ( 6 - ) 808
مینکیمن ». تخادرپ  نانآ  هب  میریگیم و  نانآ  زا  مهرد  رازه  تسین . ابر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عیمج  نب  ورمع  ( 7 - ) 809
: دومرف

مینکیمن ». تخادرپ  نانآ  هب  میریگیم و  مهرد ) کی  ربارب  رد  مهرد  رازه   ) نانآ زا  تسین . ابر  دنگنج ، رد  ام  اب  هک  یناسک  ام و  نایم  »
نایم تسین و  ابر  هّمذ ، لها  ناملسم و  نایم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد  ( 8 - ) 810

.« تسین ابر  شرهوش ، نز و 

ابر زا  رارف  ياههار  باب 16 

هب ار  هدشن  جارختـسا  رهاوج  موریم و  نداعم  هب  نم  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دـیوگ هقدـص  نب  نسح  ( 1 - ) 811
. مشورفیم رانید  مهرد و 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. صلاخ مهرد  اب  ار  صلاخان  مهرد  منکیم و  هضواعم  هرسان  مهرد  اب  ار  هرس  مهرد  منکیم . هضواعم  مهرد  اب  ار  مهرد  نم  متفگ :

نب رامع  يارب  ار  ارجام  نیا  دـیوگ : هقدـص  نب  نسح  درادـن . لاکـشا  دـشاب ، راک  رد  رانید  نایم  نیا  رد  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
: متفگ دـشاب ؟ دـیاب  فرط  مادـک  رد  رانید  تفگ : سپـس  تفگ . روطنیمه  نم  هب  زین  شردـپ  تفگ : يو  مدرک . وگزاـب  یطاـباس  یـسوم 

دهدیم ». رتمک  هک  یسک  فرط  رد  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : رامع  منادیمن .
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 497 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هیلع ماما  مدرک . لاوس  تسا ، ياهدوزفا  نآ  رد  هک  مهرد  هب  مهرد  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 2 - ) 812

درادن ». لاکشا  دشاب ، الط  ای  سم  ناشنایم  رد  هاگره  دومرف : مالسلا 
تـسیب هب  ار  یـسنج  هک  تروص  نیا  هب  دـهدیم  يرگید  هب  یلام  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دـیوگ رهاـط  ( 3 - ) 813
. دشورفیم وا  هب  يرگید  سنج  ور  نیا  زا  درادن ؛ تخادرپ  تردق  راکهدب  دسریم و  ارف  دیسر  رس  سپس  دشورفیم . يو  هب  مهرد 

تسابر ». دننکیمن ، هلماعم  هچنآ  تسا و  لالح  دننکیم ، هلماعم  مدرم  هچنآ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
هب ار  یماش  ياهرانید  لیدـبت  یـصخش  : » دـش لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 814

ياهمهرد هب  نم  يارب  ار  هرسان  ياهمهرد  ات  منکیمن  ار  راک  نیا  نم  دیوگیم : فارص  دنکیم و  تساوخرد  نزومه  تروص  هب  یفوک 
. ینک هلدابم  نزومه  تروص  هب  یفسوی 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا یفسوی  ياهمهرد  يرترب  يایوج  فارص ، دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
. درادن لاکشا  دوش ، هلماعم  دقن  نزومه و  تروص  هب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دییامرفیم هچ  درخیم ، مهرد  رازه  ود  هب  ار  رانید  کی  مهرد و  رازه  هک  یصخش  ةرابرد  دش : هتفگ 
دوب و رتشیب  نم  زا  هنیدم  مدرم  رب  شتراسج  دشاب - دونـشخ  يو  زا  دنوادخ  هک  مردپ - درادـن . لاکـشا  راک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تخادرپ يو  هب  مهرد  رازه  دروایب ، رانید  کـی  یـسک  رگا  تساـبر . زا  رارف  نیا  رفعج ! وبا  يا  دـنتفگیم : ناـنآ  دومرفیم . ار  بلطم  نیا 
. دوشیمن

! لالح هب  مارح  زا  رارف  تسا  يزیچ  بوخ  هچ  دومرفیم : هراومه  وا  و 
دشاب و مهرد  هدزون  رانید  کی  تمیق  رگا  هک  ینادیم  بوخ  وت  دنگوس ! ادخ  هب  دنک ! تمحر  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : مردـپ  هب  یـصخش 

نیا تفای و  یهاوخن  ار  یـصخش  نینچ  دـنک ، تخادرپ  مهرد  تسیب  وت  هب  یـسک  هک  يدرگب  هنیدـم  مامت  رد  يرادربار و  راـنید  کـی  وت 
. تسین ابر  زا  رارف  زج  یهار 

تسا »! قح  يوس  هب  لطاب  زا  رارف  نآ  ییوگیم ؛ تسار  داد : خساپ  مردپ 
مالسلا هیلع  ماما  زا  هلماعم  ةرابرد  يو  مدرب . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دزن  ار  يدبع  نایفس  نب  جاجح  : » دیوگ مشاه  وبا  ( 5 - ) 815

. مهاکیم اهنآ  زا  ربارب  کی  منکیم و  هلماعم  مدرماب  یهاگ  تفگ : درک و  لاوس 
تـسا يراک  دننام  نیا  متفگ : دوخ  اب  درادن . لاکـشا  دشاب ، ياهرهم  ناشنایم  هک  رانید  ود  هب  رانید  کی  ۀـلماعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنهدیم ماجنا  ناراوخابر  هک 
زا درذگب و  ابر  ةدودحم  زا  یتقو  سپ  دوش . دـصق  مارح  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  مارح  ِيابر  دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  ماما 
رب هلماعم  هک  دشابن  يزیچ  ناشنایم  رد  هک  یتروص  رد  درادن و  لاکـشا  يدقن  ود و  هب  کی  تروص  هب  رانید  ۀلماعم  سپ  دوش ، ادـج  نآ 

تسا ». دنسپان  دریگ ، ماجنا  نآ 
 499 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
: تشذگ

. تشذگ ثحب  نیا  اب  بسانم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  موس  لهچ و  باب  تایاور  رد 
: دیآیم
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. دینک هعجارم  نآ  هب  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  فرص ، ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد 

یهاگآان يور  زا  يراوخابر  مکح  باب 17 

. دنادیم لالح  ار  نآ  دروخیم و  ابر  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 816
هب داد  ماجنا  ار  راک  نآ  ًادـمع  هاگره  سپ  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـمع  يور  زا  هکنیا  ات  دـنزیمن  نایز  وا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دیامرفیم ». لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ۀلزنم 
داقتعا اب  هک  مدرک  لاوس  یصخش  ةرابرد  مالسلا - هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگیم شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 817

.« تسابر نآ ، سپ  دنک . مادقا  نآ  هب  دمع  يور  زا  هکنیا  ات  دناسریمن  نایز  وا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دروخیم . ابر  ندوب ، لالح  هب 
، دنک هبوت  سپس  دروخب و  ابر  یهاگآان  يور  زا  مدرم  زا  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 818
هک دنادب  دربب و  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  یلام  یـصخش  رگا  دومرف : دوشیم و  هتفریذپ  يو  زا  دشاب ، هتـشاد  تیعقاو  شاهبوت  هک  یتروص  رد 
لام دـنادب  رگا  دروخیم و  ار  نآ  دوب و  دـهاوخ  لالح  كاپ و  تسا ، هتخیمآ  رد  لالح  لام  اب  تراجت  رد  هک  تسا  ییاـبر  لاـم ، نآ  رد 

. دنادرگزاب ار  دازام  درادرب و  نآ  زا  ار  لام  لصا  دیاب  تسابر ، ینیعم 
هدرب یپ  نآ  هب  یتدـم  زا  سپ  هتـسنادیمن و  ار  ابر  تمرح  وا  تسا و  رایـسب  نآ  رد  ابر  هک  دروآ  تسد  هب  یناوارف  لاـم  سکره  دومرف : و 

دنکیم ». اهر  ار  نآ  هدنیآ  رد  تسوا و  هب  قلعتم  تسا ، هتشذگ  هچنآ  سپ  دشخب ، تاجن  عضو  نآ  زا  ار  دوخ  دریگب  میمصت  تسا و 
 501 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا و ياهنامیپ  یندرکنزو و  ياهالاک  رد  اهنت  ابر  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسیع  نب  دمحم  ( 4 - ) 819
تسین ». وا  رب  يزیچ  تسا ، هدرک  مارح  ار  نآ  دنوادخ  دنادن  هک  يراوخابر  ره 

يارب هتـشذگ ، هچنآ  دروخ ، ابر  تسا  مارح  ابر  دـنادیمن  هک  یلاـح  رد  لـهج و  اـب  سکره  : » تسا هدـمآ  هیادـهلا  باـتک  رد  ( 5 - ) 820
تسا ». شتآ  نیشنمه  ددرگ ، زاب  ابر ] يوس  هب  ابر  تمرح  زا  یهاگآ  زا  سپ   ] سکره درادن و  یهانگ  دنادیمن ، هچنآ  رد  تسوا و 

سپـس دـهدیم و  ابر  یهاگآان  يور  زا  هک  مدرک  لاوس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یماـش  عیبر  وبا  ( 6 - ) 821
هیلع ماما  سپـس  دـنک . اهر  ار  نآ  هدـنیآ  رد  دـیاب  تسوا و  يارب  هتـشذگ ، هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دریگیم . نآ  كرت  هب  میمـصت 

رد دادیم . ابر  نآ  بحاص  هک  منادیم  ًامتح  ماهدرب و  ثرا  هب  یلام  نم  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  یـصخش  دومرف : مالـسلا 
رگا دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسین . زیاـج  نآ  ندروخ  هک  دـنتفگ  ناـنآ  مدرک . لاوـس  زاـجح  ناـهیقف  قارع و  ناـهیقف  زا  هراـب  نیا 

اب ابر  رگا  نک و  اهر  ار  هدنامیقاب  رادرب و  نآ  زا  ار  تلام  لصا  سپ  یسانشیم  زین  ار  شنابحاص  تسابر و  اهنآ  زا  ینیعم  لام  هک  ینادیم 
يرود دادیم  ماجنا  لام  بحاص  هک  يراک  زا  تسوت و  ِلام  لام ، هک  ارچ  روخب ؛ ار  نآ  اراوگ  شوخ و  سپ  تسا  هتخیمآرد  يرگید  لام 

تسا و زیاج  يو  يارب  شندروخ  دشاب ، لهاج  نآ  هب  سکره  سپ  تشادرب . ار  هتشذگ  يابر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  نک ؛
وا رب  تسا ، راوخ  اـبر  رب  هچنآ  دـنک ، يراوخاـبر  تخانـش ، زا  سپ  رگا  تسا . مارح  يو  يارب  شندروـخ  نآ ، تمرح  زا  یهاـگآ  زا  سپ 

دوب ». دهاوخ 
ماهدرب و ثرا  هب  یلام  نم  تفگ : دـمآ و  مردـپ  دزن  یـصخش  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 7 - ) 822

یتبغر زین  نآ  لالح  هب  لیلد  نیمه  هب  دراد . دوجو  اـبر  لاـم  نآ  رد  هک  مراد  نیقی  منادیم و  دادیم و  اـبر  لاـم  نآ  بحاـص  هک  منادیم 
: دنتفگ نانآ  مدرک و  لاوس  زاجح  قارع و  ناهیقف  زا  مرادن و 

. تسین لالح  وت  يارب  شندروخ 
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رادرب و نآ  زا  ار  تلام  لصا  یـسانشیم ، ار  شبحاص  تسابر و  نآ  زا  ینیعم  لام  هک  ینادیم  رگا  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
؛ روخب اراوگ  شوخ و  ار  نآ  سپ  هتخیمآ  مهرد  نآ  اب  ابر  رگا  نادرگ و  زاب  ار  نآ  ۀیقب 

 503 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تشادرب و ار  هتـشذگ  يابر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  نک ؛ يرود  لام  بحاص  ياـهراک  زا  تسوت و  ِلاـم  لاـم ، نآ  هک  ارچ 
وا رب  تخانـش ، ار  ابر  تمرح  هک  یماگنه  دـنادب و  ات  دـنکیم  ناسآ  وا  يارب  ار  راک  شایناداـن  دـنادن  سکره  سپ  درک . مارح  ار  هدـنیآ 

تسا ». هدش  مزال  راوخ  ابر  رب  هک  تروص  نامه  هب  دوشیم  مزال  وا  تازاجم  نآ ، باکترا  تروص  رد  دوشیم و  مارح 
رد ناهیقف  زا  هاگنآ  دوب . هدروآ  تسد  هب  يرایسب  لاوما  يراوخابر  هار  زا  ناسارخ  لها  زا  یـصخش  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 8 - ) 823

هیلع رقاب  ماما  دزن  صخـش  نیا  ینادرگزاب . ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  هکنآ  رگم  يرادـن  یهار  چـیه  دـنتفگ : نانآ  درک و  لاوس  هراـب  نیا 
ياهظعوم سکره  سپ  : » تسا نآرق  ۀیآ  نیا  رد  وت  تاجن  هار  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  درک . وگزاب  ار  دوخ  يارجام  دمآ و  مالسلا 

تسادخ ». رایتخا  رد  شراک  تسوا و  يارب  هتشذگ ، هچنآ  سپ  دهد ، نایاپ  يراوخابر ] هب   ] دسر و وا  هب  شراگدرورپ  زا 
.( تسا هبوت  هظعوم ، زا  دوصقم  )

يارب هتـشذگ  هچنآ  سپ  دـهد ، نایاپ  يراوخاـبر ] هب   ] دـسر و وا  هب  شراـگدرورپ  زا  ياهظعوم  سکره  سپ  : » ۀـیآ ریـسفت  رد  ( 9 - ) 824
هبوت هظعوم ، زا  دوصقم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  تسادـخ ». رایتخا  رد  شراک  تسوا و 

تسا ».
رد شیاهراک  زا  دـنک و  كرد  ار  مالـسا  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوشیم  تیاور  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 10 - ) 825

دراد ». یمرب  وا  زا  هتشذگ  هچنآ  دنوادخ  دنک ، هبوت  تیلهاج  نامز 
هراب نیا  رد  يو  زا  تفر و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  سپس  دروخ ، ابر  ار  راگزور  زا  یتدم  یصخش  : » دیوگ یسیع  نب  دمحم  ( 11 - ) 826

: دیامرفیم دنوادخ  تسادخ . باتک  رد  وت  تاجن  هار  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاوس 
تسوا ». يارب  هتشذگ  هچنآ  سپ  دهد ، نایاپ  يراوخابر ] هب   ] دسر و وا  هب  شراگدرورپ  يوس  زا  ياهظعوم  سکره  سپ  »

زا دنکیم و  لالح  وا  رب  هتشذگ ، هچنآ  نآ ، زا  ندش  هاگآ  سپـس  ابر و  تمرح  نتـسنادن  تروص  رد  سپ  تسا . هبوت  هظعوم ، زا  دوصقم 
دنک ». ظفح  ار  دوخ  دیاب  هدنیآ 

 505 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ابر يرادقم  دادیم . ابر  تیلهاج  رد  هریغم  نب  دیلو  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوشیم  تیاور  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 12 - ) 827
يا : » دش لزان  هیآ  نیا  هک  دنک  هبلاطم  ار  اهنآ  تفرگ  میمصت  ندش  ناملسم  زا  سپ  دیلو  نب  دلاخ  دوب . هدنام  یقاب  فیقث  ۀلیبق  دزن  يو  زا 

دینک ». اهر  ار  ابر  ياههدنامیقاب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک 
نیا هب  دـهدیم  يرگید  هب  مهرد  هد  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  مارح و  يابر  و  تسا ..« : هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 13 - ) 828
ادخ زا  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  : » تسا لج  زع و  دنوادخ  نخس  نیا  قادصم  نآ  دنک و  تخادرپ  يو  هب  نآ  زا  شیب  يو  هک  طرش 

دیاهتـساخرب و ربمایپ  ادخ و  اب  گنج  هب  هک  دینادب  دینکن ، نینچ  رگا  سپ  دیتسه . نمؤم  رگا  دینک ، اهر  ار  ابر  ياههدنامیقاب  دـینک و  اورپ 
تسامش ». يارب  ناتلام  لصا  دینک ، هبوت  رگا 

، هدـییور ابر  زا  شندـب  رب  هک  یتشوگ  یتح  هک  هدـش  تیاور  دـنادرگزاب و  شبحاص  هب  هتفرگ  شلام  لـصا  زا  رتشیب  هچنآ  راوخاـبر  ینعی 
دبای ». شهاک  شندب  تشوگ  ات  دور  مامح  هب  هتسویپ  تفای ، هبوت  قیفوت  هک  یتقو  سپ  دنک . بوذ  ار  نآ  دیاب 

تاعاجرا
: تشذگ
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. تسا هدمآ  مهدراهچ  باب  زا  موس  تیاور  رد  تیاور  نیا  ریظن 
. سمخ بوجو  ياهباب  زا  مهد  باب  هب  رگنب  و 

تیلهاج نامز  يابر  ندش  هتشادرب  باب 18 

تیلهاج نامز  ياهابر  ۀـمه  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 1 - ) 829
، تسا هدـش  هتخیر  تیلهاج  نامز  رد  هک  ییاهنوخ  مامت  و  تسا ! ساـبع  ياـبر  مرادیمرب ، هک  ار  ییاـبر  نیتسخن  تسا و  هدـش  هتـشادرب 

.« تسا بلطملادبع  نب  ثراح  نب  ۀعیبر  نوخ  منکیم ، طقاس  هک  ار  ینوخ  نیتسخن  تسا و  طقاس  لطاب و 

هنامیپ نزو و  رایعم  باب 19 

هنیدم ۀنامیپ  هنامیپ ، تسا و  هکم  نزو  نزو ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 1 - ) 830
تسا ».

507 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فرص ياهباب  مشش : شخب 

الط اب  هرقن  الط و  اب  الط  هرقن ، اب  هرقن  ۀلماعم  مکح  باب 1 

. دینکن هلماعم  مهرد ، کی  هب  ار  مهرد  ود  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 831
! تسا عونمم  نتفرگ ، هدوزفا  دومرف : و 

دشورفب ». دهاوخیم ، هک  ییالاک  ره  هب  ناششزرا  نازیم  هب  ار  اهنآ  دیاب  سپ  دراد ، یطاقسا  ياهمهرد  سکره  دومرف : و 
. دوشیم هلماعم  برس  ةدوزفا  مهرد و  اب  مهرد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 2 - ) 832

تسا ». لطاب  برس ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تروص هب  مهرد  ود  هب  مهرد  يدادعت  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 833

تسا ». ناباتش  يابر  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاوس  دقن ،
مه تروص  هب  الط  اب  الط  هزادـنا و  مه  تروص  هب  هرقن  اب  هرقن  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یبلح  ( 4 - ) 834

دنتسه ». شتآ  رد  هدنریگ ، يدایز  هدنهد و  يدایز  دوشیم و  هلماعم  تسین  یتساک  هدوزفا و  نآ  رد  هک  هزادنا 
 509 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنسپان يابر  هرقن ، اب  هرقن  الط و  اب  الط  نایم  هدوزفا  : » دومرفیم هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیبص  نب  دیلو  ( 5 - ) 835
تسا ».

هب الط  ةرابرد  نزومه و  تروص  هب  : » دومرف مهرد  هب  مهرد  ۀلماعم  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـمحم  ( 6 - ) 836
دنشاب ». نزو  کی  هب  دیاب  زین  الط 
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زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـهیهن  ثیدـح  رد  ( 7 - ) 837
دنشاب ». نزومه  هکنیا  رگم  درک  یهن  هدوزفا  اب  الط  اب  الط  ۀلماعم 

کی هب  رگم  دـینکن  هلماعم  الط  اـب  ار  ـالط  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 8 - ) 838
هزادنا ».

تاعاجرا
: تشذگ

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  اوراـن  اور و  ياـهبسک  ياـهباب  زا  هد  باـب  زا  هدـجه  تیاور  رد 
درک ». یهن  دشاب ، ياهدوزفا  ناشنایم  هک  هرقن  اب  هرقن  الط و  اب  الط  ۀلماعم 

؟ تسیچ ابر  دش : لاوس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  متشه  یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
کی ». هب  ود  تروص  هب  مدنگ  هب  مدنگ  کی و  هب  ود  تروص  هب  مهرد  هب  مهرد  ۀلماعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب هزادـنا  کی  هب  الط  اـب  ـالط  هرقن و  اـب  هرقن  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  اـبر  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مود  لـهچ و  تیاور  رد  و 
تسا ». هدروخ  ابر  قیقحت  هب  دریگب  هدایز  ای  دهدب  هدایز  سکره  سپ  دنوشیم . هلماعم  دقن  تروص 

. رگنب ار  ابر  ياهباب  زا  ود  باب 
. دینک هعجارم  دراد  تلالد  نیا  رب  هچنآ  هب  ابر  ياهباب  زا  متفه  باب  زا  متشه  تیاور  رد  و 

. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  هدزناش  هدزاود و  باب  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  فرص ، ياهباب  زا  هدزناش  هدزای و  شش و  باب  رد  و 

اهنآ دوخ  اب  هرقن  الط و  تخاس  كاخ  ۀلماعم  زاوج  باب 2 

رانیداب  ندعم  كاخ  ۀلماعم  رگید و  ياهالاک  و 
ياهب اب  مشورفیم . ار  يرگرز  ياههبورکاخ  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رگرز ] غئاص /[  نومیم  نب  یلع  ( 1 - ) 839

؟ منک هچ  نآ 
 511 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. هدب هقدص  شنابحاص  بناج  زا  ای  تدوخ  بناج  زا  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مشورفب ار  نآ  زیچ  هچ  هب  دراد . دوجو  نهآو  هرقن  الط و  نآ  رد  متفگ :

. نک هلماعم  یکاروخ  داوم  اب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مهدب اهنآ  هب  مناوتیم  مشاب ، هتشاد  يدنمزاین  ناشیوخ  رگا  متفگ :

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاوس  نآ  شورف  نارگرز و  ۀبورکاخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  رگرز ] غئاص /[  یلع  ( 2 - ) 840

؟ ینک تیلالح  تساوخرد  شبحاص  زا  یناوتیمن  ایآ  »
. دنکیم مهتم  ارم  میوگب ، وا  هب  یتقو  هن ؛ متفگ :

. شورفب ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ مشورفب زیچ  هچ  هب  متفگ :
. شورفب یکاروخ  داوم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ منک هچ  نآ  ياهب  اب  متفگ :
. هدب هقدص  شبحاص  بناج  زا  ای  تدوخ  بناج  زا  ای  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ مهدب وا  هب  ایآ  مشاب ، هتشاد  يدنمزاین  دنواشیوخ  رگا  متفگ :
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دقن تروص  هب  رانید  اب  ندـعم  كاخ  ندـیرخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 841
تسین ». يریخ  نآ  ۀیسن  رد  درادن و  لاکشا 

تاعاجرا
: تشذگ

هیلع ماما  دـش . لاوس  شندـعم ، كاخ  اب  ـالط  ندـیرخ  هراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  شورف  دـیرخ و  ياـهباب  زا  مهد  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا 

هرقن الط و  زا  هدش  هتخاس  ياهالاک  ۀلماعم  مکح  باب 3 

هتخورف الط  هب  ینیعم  دیـسر  رـس  ات  هرقن  هب  هتـسارآ  ياهریـشمش  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دـیوگ جاجح  نب  نامحرلادـبع  ( 1 - ) 842
. دنوشیم

. دنراد فالتخا  نآ  يدقن  ۀلماعم  رد  اهنت  دنرادن و  یفالتخا  تسابر  هک  نآ  هیسن  رد  تنس ] لها   ] مدرم دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دننک هلماعم  مهرد  اب  دقن  تروص  هب  ایآ  متفگ :
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. تسا رتبوبحم  نم  دزن  دوش ، همیمض  ییالاک  نآ  هارمه  رگا  تشاد : نایب  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  دشاب  ياهرقن  زا  شیب  دوشیم ، تخادرپ  نآ  تباب  هک  ییاهمهرد  هاگره  متفگ :
؟ دنوش هاگآ  عوضوم  نیا  هب  دنناوتیم  هنوگچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دننادیم ار  نآ  هک  دندقتعم  متفگ :
، دننک همیمض  ار  ییالاک  ریـشمش ، نآ  اب  هاگره  تروص ، نیا  ریغ  رد  درادن . یلاکـشا  دنراد ، یهاگآ  نآ  هب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». رتبوبحم  نم  دزن 
مهرداب ار  هدش  هداد  هرقن  بآ  ياهریشمش  هتسارآ و  ياهریـشمش  ایآ  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 843

؟) مینک هلماعم   ) دنک هلماعم 
.[ دینک هلماعم  زین   ] الط اب  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا دنسپان  هیسن ، تروص  هب  نآ  ۀلماعم  دومرف : و 
درادن ». لاکشا  دشاب ، هرقن  زا  شیب  نآ  ياهب  هاگره  دومرف : و 

؛ درادن لاکشا  هیسن ، روط  هب  هرقن  هب  هتـسارآ  ریـشمش  ۀلماعم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نبا  ( 3 - ) 844
رگا هدـب و  رارق  یکاروخ  داوم  ار  نآ  ةرقن  ياهب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش . تخادرپ  ًادـقن  نآ  رد  هتفر  راک  هب  هرقن  ياهب  هک  یتروص  رد 
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زادرپب ». هیسن  تروص  هب  ار  نآ  دهاوخیم ،
هلماـعم هیـسن  تروص  هب  هرقن  هب  هتـسارآ  ریـشمش  اـیآ  مدرک : لاوـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هعاذـج  نب  هللادـبع  ( 4 - ) 845

؟ دوشیم
تسا ». هتفر  راک  هب  مرچ  نهآ و  نآ  رد  اریز  درادن ؛ لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. مدرک لاوس  يدقن ، تروص  هب  هتسارآ  ریشمش  ۀلماعم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 5 - ) 846
هزادنا هب  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  هیـسن  تروص  هب  نآ  ۀلماعم  ةرابرد  زین  و  درادـن ! لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دهد ». یکاروخ  نآ  ربارب  رد  هکنیاای  درادن  لاکشا  دنک ، تخادرپ  دقن  تروص  هب  ار  ریشمش  هرقن 
؟ دوشیم هلماعم  مهرد  اب  هرقن  هب  هتسارآ  ریشمش  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لقیصروصنم  ( 6 - ) 847
تسین ». هتسیاش  تسا ، رتشیب  نآ  ةرقن  رگا  درادن و  لاکشا  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  ریشمش  ةرقن  هک  یتروص  رد  دومرف : ماما 
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ماما تسا . نآ  ياهب  زا  رتشیب  ای  رتمک  نآ  ةرقن  هک  مرخیم  يریشمش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لقیـص  روصنم  ( 7 - ) 848

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع 
نیا هیجوت  : » دیامرفیم راصبتسالا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  تسا . لقیـص  روصنم  ِنیـشیپ  ثیدح  فلاخم  ثیدح ، نیا 

تسا ». هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  يوار  يوس  زا  یهابتشا  هک  تسا  هنوگنیا  ثیدح 
همرس کی  نآ  ياجهب  وا  مراکبلط . مهرد  يرادقم  یصخش  زا  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 8 - ) 849

. دهدیم نم  هب  همرس ] زا  رپ   ] ياهرقن ناد 
هب تمایق  رد  ات  یتسه  راکبلط  مهرد ]  ] وا زا  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  ياهمرـس  رادـقم  هب  هرقن و  ربارب  رد  نآ  ةرقن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنک ». تخادرپ  وت 
، هرفـس رد  هتفر  راک  هب  ةرقن  تسا  زیاج  ایآ  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 850
دوشیم و هلماعم  رانید  اب  هرقن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوش ؟ هلماعم  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  مهرد  اب  راسفا  نیز و  دنبرمک ، ریـشمش ، هساک ،

مهرد ». اب  اهنآ  رگید  ياهزیچ 
: تفگ يو  هب  ادرد  وبا  تخورف . نآ  ةرقن  زا  شیب  هب  ار  ینیرز  ۀساک  هیواعم  : » دیوگ راسی  نب  ءاطع  ( 10 - ) 851

. هزادنا مه  تروص  هب  رگم  درکیم  یهن  هلماعم  هنوگنیا  زا  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 
. منیبیمن یلاکشا  هلماعم  نیا  رد  نم  تفگ : وا  هب  هیواعم 

زا ارم  واو  میوگیم  ثیدـح  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  درادیم ؟ روذـعم  هیواـعم  هب  تبـسن  ارم  یـسک  هچ  تفگ : ادردوبا 
. درک مهاوخن  تنوکس  یتسه ، نآ  رد  وت  هک  ینیمزرس  رد  سپ  نیا  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دنکیم . هاگآ  شیوخ  يأر 

نزومه ». اب  ار  نزومه  رگم  نکن  هلماعم  هنوگنیا  تشون : هیواعم  هب  رمع  درک . وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  دمآ و  رمع  دزن  ادردوبا  هاگنآ 
مهرد کی  هک  يرتشگنا  ای  دشورفب  مهرد  تسیب  هب  دراد  شزرا  مهرد  هد  هک  یـسابل  رگا  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 11 - ) 852

تسین ». ابر  درادن و  یلاکشا  تسا ، نآ  يور  نیگن  هک  یتقو  ات  دشورفب  مهرد  هد  هب  درادن  شزرا 
517 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هرقن اب  برس  هلماعم  زاوج  باب 4 
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نآ رب  برس  مان  رگا  : » دومرف هرقن  اب  برـس  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 853
درادن ». لاکشا  دشاب ) برس  نآ  رتشیب  ای   ) دشاب هتشاد  هبلغ 

یتقو برس  اریز  مدرک - لاوس  برس  رد  دوجوم  رهاوج  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرگید  صخـش  ای  هیواعم  ( 2 - ) 854
، نآ هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دزادرپب ؟ برـس  ربارب  رد  نیعم  مهرد  دـناوتیم  یـسک  ایآ  تسا - هرقن  نآ  رد  دوش ، صلاخ 

.« درادن یلاکشا  دوش  هدیمان  برس 

رگیدکی اب  هلماعم  رد  رانید  مهرد و  فلتخم  عاونا  يواست  موزل  باب 5 

هلداـبم نزومه  تروص  هب  یفوـک  مهرد  اـب  ار  یماـش  مهرد  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ ریـصب  وـبا  ( 1 - ) 855
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم .

نزومه تروص  هب  ار  یماش  مهرد  اب  یفوک  مهرد  ۀـلدابم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ یبلح  دـمحم  ( 2 - ) 856
لیدبت نزومه  تروص  هب  یفـسوی  مهرد  هب  ار  هرـسان  نم  يارب  هکنیا  ات  منکیمن  لیدبت  وت  يارب  دیوگیم : فارـص  دنکیم . تساوخرد 

. ینک
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هرسان  مهرد  هب  تبسن  یفسوی  مهرد  يرترب  يایوج  فارص  میتفگ :
درادن ». یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسه ابر  ياهباب  زا  هدزناش  باب  زا  راهچ  تیاور  رد  ثیدح ، نیا  ریظن 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسا هدمآ  نیا  اب  بسانم  فرص  ياهباب  زا  کی  باب  تایاور  نینچمه  ابر و  ياهباب  زا  هدزیس  باب  رد  و 
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: دیآیم

هد ره  هک  دزادرپب  یمهرد  درک  طرش  هدنـشورف  اب  دیرخ و  ینیمز  مردپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متفه  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 
(.« دزادرپب مهرد  هد  رانید  ره  ياجهب  ای  دزادرپب  رانید  کی  مهرد  ره  ياجهب  درک  طرش  ای   ) تسا رانید  کی  لداعم  نآ  يات 

يواست مدع  تروص  رد  رانیدو  مهرد  ۀلماعم  تیفیک  باب 6 

لاکـشا رانید  ود  مهرد و  رازه  اـب  مهرد  کـی  رازه و  ۀـلماعم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 1 - ) 857
درادن ». لاکشا  دوش ، دراو  هلماعم  رد  رتشیب  ای  رتمک  ای  رانید  ود  یتقو  درادن .

ای مهرد  هد  دص و  مریگیم و  وت  زا  مهرد  دص  دیوگیم : فارـص  هب  یـصخش  متفگ : ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 858
رارق الط  ای  رانید  هدوزفا ، ياهمهرد  ياـجهب  فرط  ود  تیاـضر  زا  سپ  دـنکیم . یـضار  يرادـقم  رب  ار  وا  مهدیم و  مهرد  جـنپ  دـص و 
نیا هکنآ  نودب  ای  دوبن  هتسیاش  لوا  ۀلماعم  نوچ  منکیم ؛ هلماعم  وت  اب  تروص  نیا  هب  منزیم و  مهرب  ار  لوا  ۀلماعم  دیوگیم : دهدیم و 

. دهدیم رارق  اهمهرد  ياجهب  ار  الط  دیوگب ، ار 
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. درادن لاکشا  راک  نیا  دوش ، يراج  لالح  رب  هلماعم  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟] دراد یمکح  هچ  هلماعم   ] دهد رارق  سولف  الط  ياجهب  رگا  متفگ :

تسیچ »؟ سولف  منادیمن  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يا تفگیم : مردـپ  هب  ردـکنم  نب  دـمحم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جاـجح  نب  نمحرلادـبع  ( 3 - ) 859

رد ار  رانید  کی  وت  دشاب و  مهرد  هدـجه  رانید  کی  شزرا  رگا  هک  مینادیم  ام  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنک ! تمحر  ار  وت  دـنوادخ  رفعجوبا !
زا رارف  زج  راک  نیا  سپ  تفای . یهاوخن  ار  یـسک  نینچ  دهد ، وت  هب  مهرد  تسیب  نآ  ربارب  رد  هک  یبایب  ار  یـسک  ات  ینادرگب ، هنیدم  همه 

. تسین ابر 
تسا ». قح  يوس  هب  لطاب  زا  رارف  نآ  یلو  یتفگ ! تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : مردپ  و 
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يارب ات  دنهدیم  لیکشت  یناوراک  دننکیم و  قفاوت  مه  اب  یهورگ  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 4 - ) 860

رد ناوراک  دتفایم  قافتا  یهاگ  یلو  تسا  يرصب  ای  یقشمد  مهرد  رهش  نآ  رد  جیار  لوپ  دننک . ترفاسم  روباشین ) ای   ) روپاش هب  تراجت 
فارص هب  هرسان  مهرد  هاجنپ  رازه و  ور  نیا  زا  میرادن . ار  زاین  دروم  زرا  ۀیهت  يارب  یفاک  تصرف  ام  هک  يروط  هب  دنکیم  باتـش  تکرح 

. میریگیم يرصب  ای  یقشمد  مهرد  رازه  میهدیم و 
هب ار  رانید  کی  مهرد و  رازه  متفگ : دـیهدیمن ؟ رارق  نآ  ةدوزفا  ياج  هب  ار  الط  ارچ  تسین ! يریخ  راک  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. مرخیم مهرد  رازه  ود 
مدرم دومرفیم . ار  بلطم  نیا  هتسویپ  دوب و  رتروسج  نم  زا  هنیدم  مدرم  هب  تبـسن  مردپ  درادن . لاکـشا  راک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
رانید رازه  دروایب ، مهرد  رازه  رگا  دش و  دـهاوخن  هداد  وا  هب  مهرد  رازه  دروایب ، رانید  کی  یـصخش  رگا  تسا . رارف  نیا  دـنتفگ : يو  هب 

لالح »! هب  مارح  زا  رارف  تسا  يزیچ  بوخ  هچ  دومرفیم : نانآ  هب  هراومه  مردپ  دش و  دهاوخن  هداد  يو  هب 
تـساوخرد يو  زا  دربیم و  فارـص  دزن  مهرد  يدادعت  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ رباج  نب  لیعامـسا  ( 5 - ) 861

سپـس دـننکیم . قفاوت  مه  اب  دریگب  دزادرپب و  دـیاب  کی  ره  هک  ییاه  مهرد  رادـقم  رـس  رب  ادـتبا  نانآ  دـنکیم . يرتبوغرم  ياـهمهرد 
هب دـناهدرک ، قفاوت  هچنآ  ساسا  رب  تساوخیم  هک  ییاـهمهرد  هب  ار  اـهرانید  هاـگنآ  دزادرپیم . راـنید  وا  ياـهمهرد  لـباقم  رد  فارص 

. دشورفیم فارص 
؟ دوشیمن ماجنا  فرط  ود  تیاضر  اب  راک  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرآ متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لها زا  یفارص  دزن  یمهرد  رازه  ۀسیک  کی  اب  ارم  مردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  راسی  نب  دیعس  ( 6 - ) 862
يرادـیرخ ینَدَـم  ياهمهرد  ام  يارب  اهنآ  ياهب  اب  شورف  زا  سپ  دـشورفب و  ار  اهنآ  میوگب  يو  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  داتـسرف و  قارع 

دنک ».
 523 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يوس هب  یمهرد  رازه  ۀسیک  کی  اب  ارم  مردـپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 863
رانید هب  ار  اهمهرد  میوگب  فارـص  هب  تفگ  نم  هب  دـهد و  مردـپ  هب  يرترب  ياهمهرد  اهنآ  ياجهب  ات  داتـسرف  قارع  لها  زا  یفارـص  درم 

دنک ». يرادیرخ  ار  ام  زاین  دروم  ياهمهرد  اهرانید ، نآ  اب  اهمهرد  تخادرپ  اهرانید و  نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  دشورفب و 
تاعاجرا
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: تشذگ
اهنآ نایم  رد  هدوزفا  مهرد و  هب  مهرد  ۀلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  ابر  ياهباب  زا  مهدزناش  باب  زا  مود  تیاور  رد 

درادن ». لاکشا  دشاب ، هتشاد  دوجو  الط  ای  سم  اهنآ  نایم  هلماعم  رد  هک  یتروص  رد  دومرف : ماما  مدرک . لاوس 
. فرص ياهباب  زا  موس  باب  ار و  باب  تایاور  ریاس  رگنب  و 

: دیآیم
. دینک هظحالم  دمآ ، دهاوخ  نیا  اب  بسانم  فرص ، ياهباب  زا  مهدزاود  مهد و  باب  رد  و 

سکعرب مهرد و  هب  همذ  رد  رانید  لیدبت  مکح  باب 7 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  دوب ، راکبلط  رانید  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 864
دنک ». تفایرد  مهرد  اهنآ  تمیق  ةزادنا  هب  درادن  لاکشا 

رد دراد . بلط  یـصخشم  نامز  ات  مهرد  ینیعم  دادـعت  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 865
. ریگب لیوحت  رانید  نم  زا  زور  تمیق  هب  نآ  ياج  هب  دیوگیم : راکبلط  هب  ور  نیا  زا  درادن  مهرد  راکهدب  دیسر ، رس  نامز 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 525 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رـس نامز  رد  یلو  تسا  راکهدب  مهرد  ینیعم  دادـعت  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ ثایغ  یبا  نب  دایز  ( 3 - ) 866
. ریگب لیوحت  رانید  نم  زا  زور  تمیق  هب  دیوگیم : راکبلط  هب  ور  نیا  زا  دراد ؛ رایتخا  رد  رانید  اهنت  دیسر ،

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
وا دوشیم . هداد  هلاوح  يرگید  هب  رانید  نتفرگ  يارب  یصخش  دش : لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 4 - ) 867

؟ دنک تفایرد  مهرد  يو  زا  نآ  تمیق  هب  دناوتیم  ایآ  دهدیم . هلاوح  یموس  درف  هب  رانید  نتفرگ  يارب  ار  راکبلط  زین 
دنتسه ». ناسکی  رخآ  لوا و  انامه  تسین ؛ نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

راـنید يرگید  زا  هک  مدرک  لاوـس  یـصخش  ةراـبرد  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 5 - ) 868
. دنکیم تفایرد  مهرد  نآ  ياجهب  تسا و  راکبلط 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ياجهب دـشورفیم و  رانید  هب  یـصخش  : » دـش لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 6 - ) 869

. دریگیم يرگید  ياجهب  ار  یکی  دنکیم . تفایرد  رانید  نآ  ياجهب  دشورفیم و  مهرد  هب  ای  دریگیم  مهرد  نآ 
لیوحت زور  خرن  هب  ناشنایم  يزیچ  نتفرگ  رارق  رگیدکی و  زا  ندش  ادج  زا  شیپ  درادن . لاکشا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دریگیم ».
ره هک  دزادرپب  یمهرد  درک  طرش  هدنشورف  اب  دیرخ و  ینیمز  مردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبلح  ( 7 - ) 870

«1 (.« » دزادرپب مهرد  هد  رانید  ره  ياجهب  ای  دزادرپب  رانید  کی  مهرد  هد  ره  ياجهب  درک  طرش  ای   ) تسا رانید  کی  لداعم  نآ  يات  هد 
داد ». هزاجا  ار  مهرد  ياجهب  رانید  رانید و  ياجهب  مهرد  تفایرد  قداص 7  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 871
هیلع ناـنمؤم  ریما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناـکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 9 - ) 872
هچنآ ياجهب  هدـنهد  ضرق  هکنیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـش . لاوس  رگیدـکی ] ياجهب  راـنید  مهرد و  تفاـیرد   ] هراـب نیا  رد  مالـسلا 
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ار راک  دهاوخب  یکی  نآ  ۀلیسو  هب  هک  دننک  قفاوت  يزیچ  رب  هراب  نیا  رد  رگا  سپ  تسا . دنـسپان  دنک ، تفایرد  ار  يرگید  زیچ  هداد  ضرق 
درادن ». لاکشا  دشاب ، نیعم  خرن  هب  هک  یتروص  رد  دنک ، ناسآ  يرگید  يارب 

تاعاجرا
: تشذگ

: تفگ يو  هب  هاگنآ  دیرخ ، رانید  هب  شبحاص  زا  ار  نآ  هک ...« : مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  رایخ  ياهباب  زا  کی  باب  زا  هن  تیاور  رد 
تخورف ». وا  هب  مهرد  هب  ار  رانید  هدنشورف  سپ  مزادرپیم . وت  هب  مهرد  هد  رانید  ره  ربارب  رد 

______________________________

.136 رایخالا 11 / ذالم  دش . هتفرگ  کمک  یسلجم  همالع  حرش  زا  ثیدح  ۀمجرت  يارب  (. 1)
 527 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نامض ، ياهباب  زا  مهدزای  باب  فرص و  ياهباب  زا  مهدجه  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

راکبلط يوس  زا  بلط  لیدبت  تساوخرد  مکح  باب 8 

نم اب  سپ  تسا . راکبلط  ملاس  مهرد  يدادـعت  نم  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 873
؟ تسا دنچ  زورما  ملاس  مهرد  خرن  دیوگیم : دنکیم و  رادید 

. غلبم نالف  میوگیم : وا  هب 
؟ متسین راکبلط  وت  زا  ملاس  مهرد  رازه  دنچ  نم ، رگم  دیوگیم : راکبلط 

. يرآ مهدیم : خساپ 
؟ دیراد يرظن  هچ  هراب  نیا  رد  رادهگن . دوخ  دزن  ار  اهنآ  نک و  لیدبت  رانید  هب  ار  نآ  خرن  نیمه  اب  دیوگیم :

. درادن لاکشا  راک  نیا  یشاب ، هدرک  یسررب  يو  يارب  قیقد  روط  هب  ار  خرن  زور  نآ  رد  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هتشذگ  ینخس  ام  نایم  اهنت  ماهدرکن و  یسررب  نزو و  وا  يارب  ار  اهمهرد  نم  متفگ :

؟ تسین وت  بناج  زا  اهرانید  اهمهرد و  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

درادن ». یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مراکبلط مهرد  يرادقم  یصخش  زا  نم  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 2 - ) 874

! نک لیدبت  رانید  هب  ار  اهنآ  میوگیم : وا  هب  مریگب ، لیوحت  يزیچ  هکنآ  نودب  موریم و  يو  دزن  سپ 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دزن نک و  لیدبت  مهرد  هب  نم  يارب  ار  اهنآ  میوگیم : مریگب ، لیوحت  يزیچ  هکنآ  نودب  موریم  وا  دزن  سپ  مراکبلط ، رانید  وا  زا  متفگ :
. رادهگن دوخ 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 529 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهرد رازه  فارص  نآ  دراد و  یفارص  دزن  رانید  دص  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 3 - ) 875
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. دننکیم هلماعم  مه  اب  ار  اهنآ  ود  نآ  سپ  تسا . راکبلط  يو  زا 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. دینک هعجارم  ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  هب 

صلاخان صقان و  ياهمهرد  اب  هلماعم  مکح  باب 9 

جرخ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هرـسان  صلاخان و  ياهمهرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 876
درادن ». یلاکشا  اهنآ  ندرک 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرسان  ياهمهرد  ندرک  هنیزه  ةرابرد  دیزی  نب  رمع  ( 2 - ) 877
درادن ». لاکشا  ناشندرک  جرخ  دشاب ، هرقن  اهنآ  رتشیب  هک  یتروص  رد  »

مهرد ندرک  هنیزه  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  نیشیپ ، ثیدح  لقن  زا  سپ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 878
تـسا نینچمه  تسین و  زیاـج  نآ  ندرک  جرخ  دوش و  عطق  دوـمرف : هدـش - هدیـشک  هرقن  زا  ياهیـال  نآ  يور  رب  هک  یـسم  مهرد  قوـتس -

هداتفا ». جاور  زا  صلاخان و  ياهمهرد 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هرـسان  ياهمهرد  ندرک  جرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  نب  رمع  ( 4 - ) 879

درادن ». لاکشا  دشاب ، هرقن  نآ  موس  ود  زا  شیب  هک  یتروص  رد 
طولخم نآ  اب  رگید  ياهزیچ  سمو و  دزاسیم  مهرد  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 880

درادن ». لاکشا  دیوگب  مدرم  هب  ار  نآ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشورفیم . سپس  دنکیم و 
 531 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یهاش مان  هب  یمهرد  ام  لحم  رد  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  ناتسجس  یلاها  زا  یصخش  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 6 - ) 881
درادن ». لاکشا  نآ ، جاور  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . صلاخان  نآ  گناد  ود  هک  تسا 

: دومرف ماما  مدرک . لاؤس  هرسان  ياهمهرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سابعوبا  لضف  ( 7 - ) 882
تسین ». زیاج  ینک ، فرصم  ار  جیار  ریغ  ياهمهرد  رگا  اما  درادن  لاکشا  ینک ، جرخ  ار  رهش  لها  نایم  جیار  ياهمهرد  هاگره 

ياهمهرد ةرابرد  دـندش و  دراو  ناتـسجس  لها  زا  یهورگ  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  : » دـیوگ هللادـبع  نب  زیرح  ( 8 - ) 883
درادن ». لاکشا  تسا ، جیار  رهش  رد  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندرک . لاؤس  هرسان 

. دوب هتخیر  دوخ  ربارب  رد  مهرد  يدادعت  مدوب . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ یفعج  رمع  نب  لضفم  ( 9 - ) 884
. تسا قوتس  متفگ : نک . یسررب  ار  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ قوتس  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هتفرگارف  ار  نآ  يور  هرقن  هیال  ود  هک  سم  زا  ياهیال  متفگ :

تسین ». زیاج  نآ  ندرک  جرخ  هلماعم و  اریز  نکشب ؛ ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نایب زا  سپ  رگم  تسین . زیاج  اهمهرد  نیا  ندرک  جرخ  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  دوصقم  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

تسا ». بوغرم  اهنآ  هک  درادنپیم  هدنریگ  ندرکن ، نایب  تروص  رد  اریز  اهنآ ؛ تیفیک 
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نزو هک  مزادرپیم  یمهرد  مرخیم و  مهرد  اب  ار  یسنج  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 10 - ) 885
. تسا مک  « 1  » هّبح ود  ای  کی  نآ 

هب هک  دشاب  یملاس  ياهمهرد  نیا  دننامه  هکنآ  رگم  داد : همادا  سپس  ینک . نایب  وا  يارب  هکنیا  ات  تسین  زیاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دراد ». جاور  ام  دزن  شرامش  تروص 

هّبح و کی  هک  درخیم  یمهرد  اب  ار  یـسنج  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ جاـجح  نب  نامحرلادـبع  ( 11 - ) 886
؟ دهد يو  هب  ار  اهمهرد  نآ  دناوتیم  هدنشورف  هب  بلطم  نیا  نایب  نودب  رادیرخ  ایآ  تسا . مک  نآ  دننام 

جاور ام  دزن  شرامـش  تروص  هب  هک  هنوگنامه  دـشاب  هتـشاد  جاور  ملاس  ياهمهرد  نیا  دـننام  هکنآ  رگم  هن ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دراد ».
______________________________

. تسا دوخن  مهد  هس  اب  ربارب  رانید  متصش  کی  ای  وج  ود  نزو  اب  ربارب  نزو  دحاو  هّبح ، (. 1)
 533 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شهاک نودب  هک  ییاه  مهرد  ةرابرد  موش ! تیادـف  متـشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ یـسیع  نب  رفعج  ( 12 - ) 887
، تسا بوغرم  هکنیا  لایخ  هب  ار  اـهمهرد  نیا  زا  يدادـعت  هناـهاگآان  نم  تسیچ ؟ ناـترظن  دوشیمن ، هلماـعم  ناناملـسم  ناـیم  رد  تمیق 

؟ منک فرصم  ماهتفرگ ، هک  تروص  نیمه  هب  ار  اهنآ  زین  نم  تسا  زیاج  ایآ  ماهتفرگ . تمیق  شهاک  نودب 
. تسین زیاج  راک  نیا  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يو هب  ار  نآ  دوشن  هجوتم  شبحاص  هک  يروط  هب  تسا  زیاج  ایآ  دیـسر ، نم  تسد  هب  یمهرد  نینچ  رگا  مدرگ ! تیادـف  متـشون : ماـما  هب 
؟ منک هلدابم  وا  اب  ای  منادرگزاب 

تسین ». زیاج  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
دوشیم برـض  ییاهمهرد  هک  مدرک  هدـهاشم  اجنآ  رد  : » هک هتفگ  نیا  رانید  مهرد و  تاکز  ياهباب  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

متخاـسیم و ار  اـهمهرد  نآ  زین  نم  دراد . جاور  ناـشدوخ  دزن  اـهنآ  تسا و  برـس  موسکـی  سم و  موسکـی  هرقن ، نآ  موسکـی  هـک 
.« درادن لاکشا  راک  نیا  دراد ، جاور  نانآ  دزن  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدرکیم . فرصم 

هرسان مهرد  هب  هرس  مهرد  لیدبت  زاوج  باب 10 

رد زاسب . نم  يارب  ار  رتشگنا  نیا  دـیوگیم : رگرز  هب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 1 - ) 888
. منکیم هلدابم  هرسان  مهرد  اب  ار  هرس  مهرد  وت  يارب  زین  نم  لباقم 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. رگنب زین  ار  يدعب  باب  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  مشش  باب  رد 
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صلاخ هرقن  اب  مهرد  ۀلماعم  مکح  باب 11 

ياههکس سولف - اب  ار  اهنآ  ام  دنروآیم و  ام  دزن  ار  صلاخان  ياهمهرد  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 889
. مینکیم هلدابم  یسم -

 535 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رارق صلاخ  ياهمهرد  رانک  رد  سم  هزادنا  نامه  هب  دراد ، یصلاخان  رادقم  هچ  اهنآ  هک  رگنب  هکلب  تسین ، زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نک ». هلماعم  نزومه  تروص  هب  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  هدب و 
برـس فرط  کی  رد  هک  نزومه  تروص  هب  مهرد  اب  مهرد  ۀلماعم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ دـیزی  نب  رمع  ( 2 - ) 890

؟ دراد یمکح  هچ  دراد  دوجو 
. مدرک رارکت  هرابود  نم  نک . رارکت  دومرف : رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  مدرک . رارکت  زین  نم  نک . رارکت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

منیبیمن ». نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
تاعاجرا

: تشذگ
، برس دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم . هلماعم  برـس  مهرد و  اب  مهرد  : » هک هتفگ  نیا  فرـص  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مود  تیاور  رد 

.« تسا لطاب 

تسین مولعم  نآ  یصلاخان  رادقم  هک  صلاخان  رانید  مهرد و  هلماعم  مکح  باب 12 

لاؤس مهرد  رانید و  اب  كاخ  هویج و  هرقن ، هب  هتخیمآ  يالط  دیرخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 891
. مدرک

مهد هس  ای  ود  ندش  صلاخ  زا  سپ  هک  یمهرد  برس و  هب  هتخیمآ  ةرقن  دیرخ  ةرابرد  نکن و  هلدابم  مهرد  اب  زج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسین ». هتسیاش  الط  اب  زج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دباییم ، شهاک  نآ 

مهد هس  ای  ود  ندش  بوذ  زا  سپ  هک  برس - هویج و  اب  هتخیمآ  ةرقن  دیرخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 892
تسین ». هتسیاش  الط  اب  زج  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  مهرد  اب  دباییم - شهاک  نآ 

 537 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  الط  اب  هرقن  هب  هتخیمآ  يالط  دیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 893

تسین ». هتسیاش  مهرد  رانید و  اب  زج  دومرف :
نآ رد  دوشیم و  جارختسا  ندعم  زا  هک  یتارهاوج  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ّهبر  دبع  یلوم  هللادبع  وبا  ( 4 - ) 894

؟ دوشیم هلماعم  هنوگچ  دراد ، دوجو  سم  هرقن و  الط ،
رخب ».) ای   ) يرخیم ود - ره  هرقن - الط و  اب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  یسک  یلو  مشورفب  هنیدم  رد  ار  هدشن  هتخاس  يالط  مهاوخیم  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  سینخ  نب  یلعم  ( 5 - ) 895
؟ مراذگب نآ  نایم  رد  سم  تسا  زیاج  ایآ  درخیمن . رانید  ریغ  هب  نم  زا 

دشاب ». هزادنا  کی  هب  اهنآ  سم  دیاب  یتسه ، راک  نیا  هب  راچان  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  فرص ، ياهباب  زا  ود  باب  رد 

 ... تسا و هدش  رانید  نداد  يازا  رد  مهرد  تساوخرد  يو  زا  هک  یسک  تخادرپ  مکح  باب 13 

تاعاجرا
: تشذگ

مهرد نم  زا  دهدیم و  نم  هب  رانید  يدادـعت  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  کی  لهچ و  باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
. مهدیم يو  هب  دوخ  شورف  تمیق  زا  رتنازرا  زین  نم  دهاوخیم .

هدب ». يو  هب  یباییم  شیارب  هچنآ  زا  رتنازرا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
539 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگید نیمزرس  رد  تخادرپزاب  طرش  هب  مهرد  نداد  ضرق  زاوج  باب 14 

يرگید نیمزرس  رد  ات  دهدیم  ضرق  مهرد  يرگید  هب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 896
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . طرش  يو  اب  ار  نیا  دنک و  تخادرپ  وا  هب 

درادن ». لاکشا 
شرامـش تروص  هب  مهرد  يرگید  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 897

: دومرف ماما  دنکیم . تخادرپ  يرگید  نیمزرس  رد  وا  دهدیم و  ضرق 
درادن ». لاکشا 

نیمزرـس رد  هک  منکیم  طرـش  وا  اب  مهدیم و  مهرد  یـصخش  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ رباج  نب  لیعامـسا  ( 3 - ) 898
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دزادرپب . « 1  » دوسا مهرد  نآ  نزومه  رگید 

هکم رد  یصخش  هک  درادن  لاکـشا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 4 - ) 899
دنزادرپب ». نانآ  هب  ار  مهرد  هفوک  رد  هک  دسیونب  هلاوح  هتفس و  ناراکبلط  يارب  دریگب و  مهرد 

رد یلام  نتفرگ  ضرق  نآ  دومرف و  هزاجا  ار  هتفـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 900
يرگید نیمزرـس  رد  داد و  هنیدـم  رد  ار  یلاـم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  تسا و  رگید  نیمزرـس  رد  نآ  تخادرپ  ینیمزرس و 

تفرگ ». لیوحت 
لام بحاص  هب  يو  دتـسرفب . ینیمزرـس  هب  ار  یلام  يرگید  درف  طسوت  تساوخیم  یـصخش  : » هک دـنکیم  تیاور  حابـصلاوبا  ( 6 - ) 901

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مزادرپیم . وت  هب  اجنآ  هب  ندیسر  زا  سپ  نم  هدب و  ضرق  نم  هب  ار  نآ  تفگ :
______________________________

. دش برض  هیواعم  ۀلیسو  هب  هک  ییاه  مهرد  (. 1)
541 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هدش هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفا  قنور  زا  مکح  باب 15 

رد اهمهرد  نآ  نداد  ضرق  ینامز  مراکبلط . یـصخش  زا  مهرد  رازه  هس  نم  متـشون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ سنوی  ( 1 - ) 902
مدرم نایم  رد  زورما  هک  ییاه  مهرد  ای  مراکبلط  يو  زا  ار  مهرد  نامه  نم  ایآ  تسا . هداتفا  قنور  زا  نونکا  یلو  تشاد  جاور  مدرم  ناـیم 

؟ تسا جیار 
جیار ياهمهرد  هک  هنوگنامه  يریگب ؛ يو  زا  ار  مدرم  نایم  رد  جیار  ياهمهرد  يراد  قح  وت  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

يداد ». يو  هب  ار  مدرم  نایم  رد 
درک و رییغت  عاضوا  داتفا و  قنور  زا  اهنآ  سپـس  يدرک ، ضرق  مهرد  يدادعت  یـصخش  زا  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 903

تسا ». مدرم  نایم  رد  جیار  ياهمهرد  اهمهرد ، نآ  بحاص  يارب  سپ  دشن ، هلماعم  اهنآ  اب  يزیچ  رگید 
زا ار  اهمهرد  نآ  تموکح ، یلو  متسه  راکبلط  مهرد  يدادعت  یصخش  زا  نم  متشون : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ سنوی  ( 3 - ) 904
وا زا  ار  اهمهرد  مادک  نم  عضو  نیا  اب  تسا . هتفای  شهاک  اهنآ  زورما  هدرک و  اهنآ  نیزگیاج  ار  يرتبوغرم  ياهمهرد  هتخادـنا و  جاور 

؟ تسا هدرک  جیار  تموکح  هک  ار  ییاه  مهرد  ای  هتخادنا  جاور  زا  ار  اهنآ  تموکح  هک  لوا  ياهمهرد  مراکبلط ؟
تسوت ». لام  لوا  ياهمهرد  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

مهرد هد  یـصخش  زا  نم  : » تشون مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نمحرلادـبع  نب  سنوی  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد 
تـسا هتفای  شهاک  تسخن  ياهمهرد  عضو ، نیا  اب  تسا . هدروآ  يرتهب  ياهمهرد  هتخادـنا و  جاور  زا  ار  اهمهرد  نآ  مکاح ، مراـکبلط .

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننام  ثیدح ، نیا  ۀمادا  ...« 
ياهمهرد هک  هدرک  تیاور  یثیدح  هرـس  سدق  نسح  نب  دمحم  ام  داتـسا  : » دیامرفیم هرـس  سدق  قودص  موحرم  ثیدـح ، نایاپ  زا  سپ 

تسوا ». قح  مدرم  نایم  رد  جیار 
نآ سپـس  درک . ضرق  مهرد  يدادعت  يرگید  زا  یـصخش  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دیعـس  نب  ۀیواعم  : » دیوگ ناوفـص  ( 4 - ) 905

ای تسا  راکبلط  ار  یلوا  ياهمهرد  اهمهرد ، بحاص  دوشیمن . هلماعم  اهنآ  اـب  يزیچ  هک  يروط  هب  درک  رییغت  اـی  داـتفا  قنور  زا  اـهمهرد 
؟ ار مدرم  نایم  رد  جیار  ياهمهرد 

تسا ». لوا  ياهمهرد  اهمهرد ، بحاص  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
543 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فرص عیب  سلجم  رد  ضباقت  تحص  طرش  باب 16 

درخیمن الط  اب  ار  هرقن  سکچیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 906
يدقن ». تسد و  هب  تسد  تروص  هب  رگم  درخیمن  هرقن  اب  ار  الط  يدقن و  تسد و  هب  تسد  تروص  هب  رگم 

هرقن الط ، اب  الط و  هرقن ، اب  یـسک  زا  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 907
هناور نم  هارمه  ار  تمالغ  دیوگب : وت  هب  رگا  سپ  دینک . ضبق  ود  ره  هکنیا  ات  دور  يراوید  يور  رب  رگا  یتح  وشن ؛ ادـج  وا  زا  يدـیرخ ،

هب هاگره  هک  هدب  روتـسد  وا  هب  يداتـسرف  ار  یـصخش  وا  هارمه  رگا  دشاب و  کیدزن  ناکم  دـنچره  نکن ؛ نینچ  مهد ، لیوحت  وا  هب  ات  نک 
يرادقم هدش  يرادیرخ  لوپ  زا  رگا  دهدیم و  ماجنا  ار  هلماعم  هدنشورف  اب  هک  دشاب  یـسک  وا  دنک و  هلماعم  هدنـشورف  اب  ادتبا  دیـسر ، نآ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


، هرقن اب  یـصخش  رگا  دریذـپ و  ماجنا  يدـقن  تروص  هب  لماک  روط  هب  نتفرگ  لیوحت  نداد و  لیوحت  ات  تسین  يریخ  نآ  رد  دـنام ، یقاـب 
رد نیا ، دـیوگب : دـنک و  هداعا  ار  هلماعم  لیوحت ، نامز  رد  دـیاب  دـنک  ضبق  دـهاوخب  هاگنآ  دوش ، لوغـشم  يرگید  راـک  هب  درخب و  ـالط 

نیا ». لباقم 
لثم ». هب  لثم  رگم  دیشورفن  الط  اب  ار  الط  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 3 - ) 908

دینکن ». هلماعم  رضاح  دقن و  زیچ  اب  ار  بیاغ  زیچ  يدقن و  تروص  هب  رگم  دیشورفن  الط  اب  ار  الط  : » دومرف رگید  ثیدح  رد  و 
تروص هب  هرقن  اب  ار  الط  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  یلائللا  ررد  باـتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 4 - ) 909

دینک ». هلماعم  دیتساوخ ، هک  هنوگ  ره  يدقن و 
ماما دنکیم . هلماعم  ود - هب  کی  هرقن - اب  ار  الط  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 910

درادن ». لاکشا  يدقن ، تروص  هب  دومرف : مالسلا  هیلع 
. مدرک لاؤس  يدقن  کی و  هب  ود  تروص  هب  هرقن  اب  الط  ۀـلماعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 6 - ) 911

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 545 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا يدـیرخ ، هرقن  الط ، اب  ای  ـالط  هرقن ، اـب  هاـگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مزاـح  نب  روصنم  ( 7 - ) 912
ورب ». الاب  وا  هارمه  زین  وت  تفر  الاب  يراوید  زا  رگا  ینک و  ضبق  ات  وشن  ادج  هدنشورف 

ار نآ  رگید  فصن  درخیم و  الاک  ار  رانید  کی  فصن  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یبلح  ( 8 - ) 913
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مهرد .

؟ درخب الاک  ای  مهرد  ًادعب  ات  دنک  اهر  ار  نآ  رگید  فصن  درخب و  مهرد  ای  الاک  ار  نآ  فصن  تسا  هتسیاش  ایآ  مدرک : لاؤس  و 
دنکن ». نینچ  سپ  دریگب ؛ ار  نآ  ۀمه  هکنیا  ات  دراذگ  یقاب  ار  نآ  زا  يزیچ  مرادن  تسود  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم دروآیم و  نم  دزن  مهرد  يدادعت  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 9 - ) 914
اهنآ رد  وا  دوخ و  نایم  ةدوزفا  اهنآ و  یسررب  ندرک و  نزو  زا  موشیم و  يرگید  راک  مرگرـس  نایم  نیا  رد  یلو  مرخیم  رانید  هب  ار  اهنآ 

تروص نامنایم  هک  ار  ياهلماعم  نآ  نم  دـشن و  ماجنا  هلماعم  وت  نم و  نایم  میوگیم : مهدیم و  يو  هب  ار  اهرانید  ور  نیا  زا  منامیمزاب .
. منک هلماعم  وت  اب  ار  اهنآ  ییایب و  نم  دزن  ادرف  ات  دشاب ، ضرق  وت  دزن  نم  ياهرانید  نم و  دزن  وت  ياهمهرد  منزیم . مهرب  تفرگ 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد مهدیمن . ماجنا  يرگید  راک  منکیم و  نزو  ار  اهرانید  مهرد و  نم  دـشورفیم . نم  هب  راـنید  ربارب  رد  مهرد  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

ار بوغرمان  ياهمهرد  نک و  یسررب  ار  نآ  دیوگیم : نم  هب  وا  دروخیم و  مشچ  هب  هرـسان  بوغرمان و  ياهمهرد  يو ، ياهمهرد  نایم 
. نادرگزاب نم  هب 

رانید مهرد و  ۀـلماعم  نآ ، اریز  زادـنین  ریخأت  هب  زور  ود  یکی  زا  شیب  ار  راک  نیا  یلو  درادـن  لاکـشا  راـک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. تسا

؟ دشاب رتشیب  صلاخان  مهرد  ةزادنا  زا  يو  ياهمهرد  رگا  متفگ :
تسا ». رتبوبحم  نم  دزن  تسا و  طایتحا  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 547 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هاگنآ درخیم . رانید  ربارب  رد  مهرد  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 10 - ) 915

ات تسرفب  نم  هارمه  ار  تمالغ  دیوگیم : هدنـشورف  هب  سپـس  دنکیم . هبـساحم  رانید  هب  ار  اهنآ  ياهب  دـنکیم و  یـسررب  نزو و  ار  اهنآ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مهد . لیوحت  يو  هب  ار  اهرانید 
. دریگب لیوحت  ار  اهرانید  ات  دوش  ادج  وا  زا  مرادن  تسود 

. تسا راوشد  نانآ  يارب  ضبق ] زا  شیپ  مه  زا  ندشن  ادج   ] نیا دنتسه و  مه  هب  کیدزن  هناخ و  کی  رد  نانآ  متفگ :
رادـیرخ اب  دـهد  روتـسد  دتـسرفیم ، هک  یمالغ  هب  دـنتفای ، تغارف  اهنآ  یـسررب  ندرک و  نزو  زا  هکنآ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دریگب ». لیوحت  اهمهرد ، ضبق  زا  سپ  ار  اهرانید  دهد و  لیوحت  ار  اهمهرد  دنک و  هلماعم 
هدنـشورف هب  رادیرخ  مهرد ، اب  الط  ۀلماعم  رد  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادـبع  یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 11 - ) 916

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دریگب . لیوحت  وت  يارب  ار  نآ  ياهب  ات  نک  هناور  ار  یصخش  دیوگیم :
تسوا ». هارمه  وت  ةداتسرف  ایب و  روایب و 

. دشورفیم هیسن  روط  هب  رانید  هب  ار  مهرد  يدادعت  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 12 - ) 917
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هلماعم هیـسن  روط  هب  نآ  لثم  ای  مهرد  لهچ  ای  یـس  هب  رانید  کی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ یطاباس  راـمع  ( 13 - ) 918
. دوشیم

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب رتشیب  رتمک و  و  مهرد ]  ] دص هب  ار  رانید  یصخش  درادن  لاکشا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 14 - ) 919

دنک ». هلماعم  هیسن  روط 
 549 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب زور  خرن  زا  شیب  هب  ار  رانید  یصخش  درادن  لاکشا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع  ( 15 - ) 920
دشورفب ». هیسن  روط 

رس ات  مهرد  دادعت  نالف  هبار  رانید  يدادعت  یصخش  تسا  زیاج  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 16 - ) 921
؟ دنک شورفشیپ  ینیعم  دیسر 

. درادن لاکشا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ درخب هیسن  روط  هب  رانید  يدادعت  یصخش  تسا  زیاج  ایآ  مدرک : لاؤس  و 

دنتسه ». ناسکی  شورف  دیرخ و  رد  رگید  سانجا  الط و  انامه  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب هرقن  الط و  ۀلماعم  زاوج  مدع  ثیداحا  اب  اهنآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تایاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیـش  موحرم 

رتشیب ثیدح  راهچ  اهنیا  دندوب و  رایـسب  تایاور  نآ  اریز  درادـن ؛ ضراعت  میدرک - رکذ  ار  اهنآ  رتشیپ  هک  نزو - رد  توافتم  هیـسن و  روط 
دـناهدرک و فیعـضت  ار  يو  ثیدـح  لها  زا  یهورگ  تسا و  دـحاو  هک  تسا  یطاباس  یـسوم  نب  راـمع  اـهنیا ، زا  يدادـعت  يوار  تسین .

. تسا یحطف  وا  نوچ  دوشیمن . لمع  اهنآ  هب  دوش ، لقن  وا  ۀلیسو  هب  اهنت  هک  یثیداحا  دناهتفگ :
رد یلاکـشا  تسا و  دامتعا  دروم  ثیدح  لقن  رد  یلو  تسا  یحطف  دنچره  رامع  اریز  میریذـپیمن ؛ يو  رب  ار  لاکـشا  نیا  ام  لاح ، نیا  اب 

. تسین دراو  يو  هب  تهج  نیا 
، دسرب ام  تسد  هب  يو  هلیـسو  هب  اهنت  هک  یثیداحا  هب  تسا و  هدش  فیعـضت  تدش  هب  هک  دراد  رارق  دیدح  نب  یلع  هرارز  ربخ  دنـس  رد  و 

دش ». دهاوخن  لمع 
هن دشاب  ریناندلا »  » يارب تفص  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  رد  هیـسن  ةژاو  هکنیا  نآ  درک و  هیجوت  ناوتیم  زین  يرگید  ۀنوگ  هب  ار  تایاور  نیا 

: دوشیم نیا  ثیداحا  يانعم  ۀصالخ  نیاربانب  و  عیبلا »  » يارب لاح 
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ياهب دشورفب و  نآ  زا  رتشیب  ای  زور  خرن  مهرد  هب  رضاح  نامز  رد  ار  اهنآ  دناوتیم  تسا ، راکبلط  رانید  هیسن  روط  هب  يرگید  زا  سکره  »
درک ». میهاوخ  رکذ  هلماعم  نیا  زاوج  رب  یثیداحا  هدنیآ  رد  ام  دنک و  تفایرد  يدقن  روط  هب  ار  نآ 

وا مزادرپب و  امش  هب  رانید  یس  هک  درک  تیصو  ام  ناگتسب  زا  ینز  متشون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ ورمع  نب  دمحم  ( 17 - ) 922
- هیسن روط  هب  رانید  يدادعت  متفگ : يو  هبو  متفر  یفارـص  دزن  ور  نیا  زا  متـشادن ؛ رایتخا  رد  رانید  نم  یلو  دوب  راکبلط  نم  زا  ار  غلبم  نیا 

. شورفب نم  هب  مهرد - شش  تسیب و  هب  رانید  ره 
. متسرفیم امش  يوس  هب  ار  اهنآ  متفرگ و  يو  زا  مهرد  تصش  تسیود و  غلبم  هب  رانید  هد  بیترت  نیا  هب 

دیسر ». نم  تسد  هب  اهرانید  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 
 551 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد رانید  ندیرخ  نآ  تسا و  هدشن  نایب  هداد  ماجنا  يوار  هک  يراک  زا  شیب  ثیدح  نیا  رد  : » دیامرفیم هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
اـضر ماما  دوب و  هدش  هداد  يو  هب  هک  تسا  ياهلاوح  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يوس  هب  اهنآ  نداتـسرف  هیـسن و  روط  هب  مهرد  لباقم 

هب نوچ  دشاب و  هدومرف  هزاجا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  ات  تسا  هدشن  لاؤس  راک  نیا  زاوج  زا  ثیدح  نیا  رد  تفریذپ و  ار  نآ  مالسلا  هیلع 
تسین ». ضراعت  رد  هتشذگ  تایاور  اب  سپ  تسا ، هدشن  هراشا  نآ  رد  بلطم  نیا 

تاعاجرا
: تشذگ

. رگنب زین  ار  يدعب  باب  تسا و  هدمآ  ثحب  نیا  اب  بسانم  فرص ، ياهباب  زا  متشه  باب  رد 

مهرد عیاب  هب  رانید  ضوع  هب  مهرد  رادیرخ  رتشیب  تخادرپ  مکح  باب 17 

هب يو  زا  ار  اهنآ  نم  دیآیم و  نم  دزن  مهرد  يدادعت  اب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ ریدـس  نب  نانح  ( 1 - ) 923
اهراـنید نیا  زا  میوگیم : مهدیم و  يو  هب  تسوا  ياـهمهرد  شزرا  زا  شیب  راـنید  يدادـعت  نآ  رد  هک  ياهسیک  سپـس  مرخیم . راـنید 

دزن نم  يارب  ار  اهنآ  دـیوگیم : دـنادرگیم و  زابنم  هب  ار  نآ  هاگنآ  دریگیم ، نم  زا  ار  هسیک  وا  تسا . تیاهمهرد  ياهب  دادـعت ، نـالف 
. رادهگن تدوخ 

درادن ». لاکشا  دنک ، نیمات  ار  وا  ياهمهرد  ياهب  هک  تسا  ياهزادنا  هب  هسیک  رد  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دیآیم نم  دزن  رانید  يدادعتاب  مهرد  دیرخ  يارب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یفریـص  ناّیح  نب  رفعج  ( 2 - ) 924
: میوگیم مهدیم و  ناشن  يو  هب  مروآیم ، نوریب  تسا ، نآ  رد  مهرد  رازه  هد  هک  ياهسیک  هاگنآ  منکیم . قفاوت  تمیق  رس  رب  وا  اب  نم 

يو هاگنآ  مدـش . یـضار  مدـیرخ و  وت  زا  دـیوگیم : وا  متخورف و  وت  هب  رانید  دـصناپ  هب  خرن  نیا  هب  ار  اـهمهرد  نیا  زا  مهرد  رازه  جـنپ 
وت هب  مهرد  رازه  جـنپ  ياهب  تباب  ار  نآ  رانید  دـصناپ  رانید ، دصـشش  نیا  زا  دـیوگیم : دـهدیم و  نم  هب  رانید  دصـشش  يواح  ياهسیک 

. مداد
نزو و سلجم  نآ  رد  وا  روضح  رد  ار  اـهرانید  نم  هن  دـنکیم و  یـسررب  نزو و  نم  روـضح  رد  ار  اـهمهرد  وا  هن  مریگیم . ار  هسیک  نم 

. منکیم نزو  يو  يارب  نم  دیآیم و  نم  دزن  نآ  زا  سپ  منکیم . یسررب 
رانید دـصناپ  ةزادـنا  هب  داد  وت  هب  هک  ياهسیک  رد  مهرد و  رازه  جـنپ  ةزادـنا  هب  يداد  يو  هب  هک  ياهسیک  رد  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ تسین
. دراد دوجو  رتشیب  نآ  رد  يرآ ، متفگ :
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درادن ». لاکشا  راک  نیا  تروص ، نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 553 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. موریم فارص  دزن  رانید  دیرخ  يارب  مهرد  يدادعت  اب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 3 - ) 925
. مرخیم يو  زا  ار  اهمهرد  اج  نامه  رد  سپس  دهدیم . لیوحت  دنکیم و  نزو  نم  قح  زا  شیب  وا 

ریگن ». لیوحت  تّقح  زا  رتمک  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اب هک  دروآیم  نم  دزن  شورف  يارب  مهرد  يدادـعت  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ راـمع  نـب  قاحـسا  ( 4 - ) 926

دزیخیمن رب  اـجنآ  زا  دـهاوخیمن و  يزیچ  زین  مهرد  زا  ریغ  دـهاوخیمن و  راـنید  وا  هک  مراد  نیقی  نم  سپ  دـنک . هلداـبم  نم  ياـهمهرد 
منکیم ضرق  ماهیاسمه  زا  مرادن ، رانید  یفاک  ةزادـنا  هب  نوچ  مرخیم و  رانید  اب  ار  وا  ياهمهرد  نم  لاح  نیا  اب  دریگب . ارم  ياهمهردات 

. منکن زارحا  ار  نآ  نزو  دیاش  مهدیم و  لیوحت  لماک  روط  هب  ار  شیاهرانید  و 
؟ دنکیمن تفایرد  لماک  روط  هب  ار  شقح  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرآ متفگ :
درادن ». یلاکشا  دومرف :

تاعاجرا
: تشذگ

زا شجنـس  اب  نم  دـشورفیم و  نم  هب  رانید  ربارب  رد  مهرد  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  فرـص  ياهباب  زا  مهدزناش  باب  زا  مهن  تیاور  رد 
 ...« دوشیمن ماجنا  يرگید  راک  ام  نایم  موش و  غراف  ات  مهدیم  لیوحت  يو  هب  ندرک  نزو  اب  مریگیم و  لیوحت  يو 

راکبلط اب  هیوست  زا  لبق  مهرد  ای  رانید  تمیق  رییغت  مکح  باب 18 

يدادعت شناتسود  زا  یکی  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ یمشاه  هبتع  نب  کلملادبع  ( 1 - ) 927
مهرد مین  تفه و  تفه و  اب  لداعم  رانید  ره  لیوحت ، نامز  رد  درک . لیدـبت  مهرد  هب  ار  اهنآ  شیاهزاین  رد  فرـص  يارب  تفرگ و  راـنید 
مهرد يو  يارب  نآ  کـیدزن  خرن و  نیمه  هب  فارـص  زا  وا  درک و  تساوخرد  يو  زا  مهرد  يدادـعت  لاـم  بحاـص  یتدـم ، زا  سپ  دوـب .

هک یلاح  رد  تسا ؟ هتـسیاش  خرن  نیا  هب  وا  يارب  ایآ  دش . ربارب  رانید  کی  اب  مهرد  هدزاود  درک و  رییغت  خرن  هبـساحم ، زا  شیپ  یلو  دیرخ 
. دوب رانید  کی  ربارب  رد  مهرد  مین  تفه و  تفه و  ینعی  تسخن  خرن  هب  لیوحت  ماگنه  رد 

مهرد ۀلماعم  سپ  دزادرپب  مهرد  يو  هب  تخادرپ ] نامز  رد  اهرانید  شزرا  هب   ] اهرانید رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  دناسریمن و  نایز  وا  هب  دشاب  هنوگ  ره  رانید  و 

 555 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ياجهب تسا . راکبلط  رانید  شکیرـش  ای  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 2 - ) 928
شدوخ راکهدـب  یلو  تسا  رانید  کی  لداعم  مهرد  مین  تفه و  تفه و  لیوحت  زور  رد  دریگیم . شیاهزاین  رد  فرـص  يارب  مهرد  نآ 

تمیق دوریم ، هبـساحم  يارب  وا  یتـقو  سپـس  تفرگ . شیارب  مین - تفه و  تفه و  خرن - نیمه  هب  فارـص  زا  ار  اـهنآ  تشادـن و  مـهرد 
هب تفرگ  يو  زا  ار  اهنآ  یتقو  هک  یلاح  رد  دنک  هبـساحم  خرن  نیا  هب  ار  اهنآ  دراد  قح  راکهدـب  ایآ  تسا . هدیـسر  مهرد  هدزاود  هب  رانید 

؟ دنزیمن راکهدب  هب  ینایز  دشاب  هچ  ره  رانید  تمیق  دوب و  لوا  خرن 
درادن ». لاکشا  دنکیم و  هبساحم  لوا  خرن  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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اب هکنیا  نودب  راکهدب  تسا . راکبلط  مهرد  يرگید  زا  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نومیم  نب  میهاربا  ( 3 - ) 929
. دباییم شهاک  ای  شیازفا  رانید  خرن  هاگنآ  دهدیم . يو  هب  رانید  دنک ، هلماعم  وا 

تسوا ». يارب  لیوحت  زور  خرن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرادقم وا  متـسه و  راکبلط  یـسک  زا  یلام  نم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 4 - ) 930

مادک هب  تسا . هدرک  رییغت  رانید  خرن  دیآیم ، شایهدـب  تخادرپ  یـسرباسح و  يارب  یتقو  سپ  دـهدیم . نم  هب  مهرد  يرادـقم  رانید و 
؟ باسحهیوست زور  خرن  ای  تخادرپ  زور  خرن  هب  منک ؛ هبساحم  وا  يارب  خرن 

یتشادزاب ». يو  زا  ار  نآ  عفانم  وت  اریز  اهرانید ؛ تخادرپ  زور  خرن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مهرد يو  زا  تسا . راکبلط  رانید  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 5 - ) 931

. دنکیم رییغت  خرن  هاگنآ  دریگیم 
راـکبلط مهرد  وا  زا  دریگب ، راـنید  رگا  تسوا و  يارب  هتفرگ  يو  زا  زور  نآ  رد  هک  یخرن  ناـمه  اـب  اـهمهرد  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

دریگیم ». لیوحت  ار  اهنآ  لصا  دهاوخب  تقوره  تسا و  راکبلط  وا  زا  ار  شیاهرانید  سپ  تسین .
557 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فرص رد  رایخ  طارتشا  زاوج  باب 19 

زا سپ  دنکیم و  نزو  ار  اهنآ  درخیم . مهرد  يدادـعت  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نبا  ( 1 - ) 932
. مراد رایخ  نم  مدرگ و  زاب  ات  رادهگن  تروص  نیمه  هب  ار  اهنیا  دیوگیم : هدنشورف  هب  اهنآ  نزو  زا  ندش  هاگآ 

تسین ».] زیاج   ] هن تروص  نیا  ریغ  رد  درخب و  يو  زا  ار  اهنآ  هک  درادن  لاکشا  سپ  « 1  » دراد رایخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
اریز رگنب ؛ زین  ار  رایخ  ياهباب  زا  مشـش  باب  تسه و  نآ  اب  بسانم  شورف  دـیرخ و  ياهباب  زا  مود  تصـش و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

. دنکیم رایخ  طارتشا  زاوج  رب  تلالد  نآ  قالطا 

یفارص زا  هّمذ  لها  نتشادزاب  باب 20 

زا داد  ماجنا  هّمذ  لها  اب  هک  یطورش  ساسارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 933
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نامیپ  زا  دنک ، يراوخابر  سکره  دنروخن و  ابر  نانآ  هک  دوب  نیا  طورـش  نآ  زا  یکی  تفریذپ . ار  هیزج  اهنآ 

رب ناشنید  رد  ابر  هکلب  دوب . هدـش  هحلاصم  اهنآ  اب  نآ  زا  جورخ  مدـع  رب  هک  دوبن  نانآ  نییآ  زا  ابر  ندرمـش  لالح  تسا و  رانک  رب  هلآ  و 
لالح ناشیا  رب  هک  ار  ییاه  یکاپ  نایدوهی ، يوس  زا  یملظ  لیلد  هب  : » دـیامرفیم تسا  هوکـشاب  شداـی  هک  يدـنوادخ  تسا . مارح  ناـنآ 

دندوب »...  هدش  هتشادزاب  نآ  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ ، نتفرگ  ابر  ادخ و  هار  زا  نانآ  رایسب  يریگولج  لیلد  هب  میدرک و  مارح  نانآ  رب  دوب ،
زا ینامرفان  رطاخ  هب  اهنت  دندرمـش ، لالح  ار  نآ  هک  نانآ  زا  یناسک  دوب و  هدرک  مارح  نانآ  رب  ار  ابر  هک  داد  ربخ  لج  زع و  دنوادخ  سپ 

تشون هعافر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینچمه  دندرمش و  لالح  ار  نآ  دندرک ، لالح  ار  ابر  هک  ناشنابهار  ناملاع و  فیرحت  ادخ و  روتـسد 
دنک ». عنم  یفارص  زا  ار  هّمذ  لها  هک  داد  روتسد  يو  هب  و 
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______________________________

. دنک مامت  ار  هلماعم  ندمآ ، زا  سپ  هک  درادن  لاکشا  تروص  نیا  رد  دراد ؛ رایتخا  نآ  مدع  هلماعم و  ماجنا  رد  ینعی  (. 1)
559 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تعارز ناتخرد و  اههویم ، عیب  ياهباب  متفه : شخب 

نآ زا  رذگهر  ندروخ  هویم و  ۀلماعم  مکح  باب 1 

نآ  دننام  توت و  انح ، گرب  بطر ، ۀلماعم  و 
زیاج دـهد ، راب  هک  یماگنه  لخن  يامرخ ]  ] ۀـلماعم ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ ءاّـشو  یلع  نب  نسح  ( 1 - ) 934

؟ تسا
. دسر وْهَز  ۀلحرم  هب  هکنیا  ات  تسین  زیاج  نآ  ۀلماعم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ وهز  موش ! تیادف  متفگ :
نآ ». دننام  ندش و  درز  ندش و  خرس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  نآ » دننام  و   » ةژاو نودب  ار  ثیدح  نیا  ریظن  سایلا  رتخد  دنزرف  یلع  نب  نسح 
خرـس نآ  دسر و  وْهَز  ۀـلحرم  هب  هکنیا  ات  تسین  زیاج  نداد  راب  ماگنه  لخن  يامرخ ]  ] ۀـلماعم : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 935

راکـشآ هکنیا  ات  درخب . لاس  کی  ات  ار  نآ  تفآ - میب  لیلد  هب  هویم - ندـش  رهاظ  زا  شیپ  تسین  زیاج  تسا و  امرخ  ندـش  درز  ندـش و 
رد دـهدن ، راب  لاس  نیا  رد  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  درخب و  نآ  زا  شیب  ای  راهچ  ای  لاـس  هس  اـی  لاـس  ود  ار  نآ  درادـن  لاکـشا  دوش و 

دسرب ». ات  رخن  سپ  يدیرخ ، لاس  کی  يارب  ار  نآ  رگا  دهدیم و  راب  هدنیآ  لاس 
امرخ تخرد  نآ  رد  هک  درخیم  ار  یغاب  هویم ]  ] یصخش مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 3 - ) 936

. تسا هدادن  هویم  زونه  یخرب  هداد و  هویم  ناتخرد ، زا  یخرب  تسا . هویم  ِناتخرد  ریاس  و 
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ار یناتـسلخن  يامرخ ]  ] یـصخش مدرک : لاؤس  درادـن و  لاکـشا  هداد ، هویم  ناتخرد  زا  یخرب  غاب ، نآ  رد  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. درادن دوجو  سران ]  ] زبس يامرخ  زا  ریغ  نآ  رد  هک  درخیم 

. دسرب وْهَز  هلحرم  هب  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ وْهَز  متفگ :

دوش ». نیگنر  هکنیا  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یهن ندش  خرـس  درز و  زا  شیپ  هویم  شورف  زا  ترـضح  نآ  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 4 - ) 937

درک ».
یهن ندش  خرس  درز و  زا  شیپ  هویم  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  رابخالا  یناعم  باتک  رد  ( 5 - ) 938

درک ».
نیگنر زا  شیپ  هوـیم  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوـشیم  تیاور  يرگید  ثیدـح  رد  باـتک  ناـمه  رد  ( 6 - ) 939

دراذگ ». رس  تشپ  ار  تافآ  ات  : » دومرف هک  تسا  ترضح  نخس  يانعم  نیا  درک و  یهن  ندش ،
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نیگنر ماگنه  لخن  يامرخ ]  ] شورف ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 7 - ) 940
؟ تسا زیاج  ندش 

تسا ». زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  دوش ، مکحم  شاهتسه  امرخ  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هرضاخم زا  ترـضح  نآ  : » هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لصتم  دانـسا  اب  مالـس - نب  مساق  دیبع - وبا  ( 8 - ) 941

ۀلماعم تسازبس و  زونه  هک  یلاحرد  تساهتفآ ، نتشاذگ  رس  تشپ  شايراگدنام و  ندش  راکـشآ  زا  شیپ  هویم  شورف  نآ  درک و  یهن 
دوشیم ». لخاد  هرضاخمرد  نآ  دننام  اهيزبس و  هجنوی ،

: هک دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 942
. درک یهن  شايراگدنام  ندش  راکشآ  زا  شیپ  امرخ  ۀلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

. تسا ندیسر  وْهَز  ۀلحرم  هب  هویم  يراگدنام  ندش  راکشآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ تسیچ وْهَز  دش : لاؤس 

هایس ». ای  درز  ای  خرس  گنر  هب  ندش  نیگنر  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب ار  هویم  شورف  ریز ، ياهتروص  رد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
هک يزیچ  اب  ندوب  هارمه  ای  نآ  زا  یـشخب  ندـش  نیگنر  ای  نآ  ندـش  نیگنر  دـندومرف : هزاجا  نآ  زا  سپ  ياـهلاس  اـی  لاـس  کـی  تدـم 

حیحص شاهلماعم  هک  يزیچ  ای  نیگنر  ياههویم  رب  هلماعم  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ؛ هدشن  نیگنر  اًلصا  دنچره  تسا ، حیحص  شاهلماعم 
. تسا نآ  عبات  هدماین ، دوجو  هب  زونه  هک  ییاه  هویم  هدشن و  نیگنر  ياههویم  دوشیم و  عقاو  تسا ،

دننام دـشاب ؛ هدـش  راکـشآ  ناشيراگدـنام  هک  دـنوشیم  هلماعم  ییاههویم  تسخن  دـنیآیم و  دوجو  هب  جـیردت  هب  اـههویم  زا  يرایـسب  و 
. اههویم زا  يرایسب  هزبرخ و  رایخ ، ياههتوب 

 563 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
شورف دیرخ و  هک  تسین  یمیرحت  یهن  شايراگدنام ، ندش  راکـشآ  زا  شیپ  هویم  ۀلماعم  زا  یهن  «: 1  » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

دوبان ار  اههویم  تفآ ، اسب  هچ  دندیرخیم و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هکلب  دشاب  مارح  رادیرخ  هدنـشورف و  رب  نآ 
مرکا ربمایپ  دـش ، دایز  عازن  هراب  نیا  رد  یتقو  دـندرکیم . تیاکـش  رگیدـکی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  مدرم  سپ  درکیم .

یهن ار  نآ  ناناملـسم  عازن  لـیلد  هب  هکلب  درکن  مارح  ار  نآ  یلو  درک  یهن  ندیـسر  زا  شیپ  هوـیم  ۀـلماعم  زا  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
درک ».

رد تسین . مارح  نانآ  زا  یکی  ای  رادیرخ  هدنـشورف و  رب  شايراگدنام  ندش  راکـشآ  زا  شیپ  هویم  ۀلماعم  هک  دـنکیم  تلالد  بلطم  نیا 
. دنکن هلماعم  ندز  مهرب  هب  مادقا  نانآ ، زا  یکی  ای  ود  ره  دنریذپب و  ار  هلماعم  راثآ  هک  یتروص 

نیعم تمیق  هب  ار  اهنآ  يامرخ  هک  مراد  امرخ  تخرد  يدادعت  هرصب  رد  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یعبر  ( 10 - ) 943
. منکیم انثتسا  نآ  زا  ار  تخرد  کی  زا  هشوخ  کی  ای  رتشیب  ای  ّرک  کی  مشورفیم و 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسا هنوگچ  لاس  ود  تدم  هب  هویم  ۀلماعم  موش ! تیادف  متفگ :

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! تسا دنسپان  تشز و  ام  دزن  راک  نیا  موش ! تیادف  متفگ :

زا نانآ  سپ  درک . لالح  ار  هلماعم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نادب  ییوگیم ، ار  نخس  نیا  هک  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
راکـشآ شايراگدنام  هکنیا  ات  دوشیمن  هتخورف  هویم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ور  نیا  زا  دندرک . یهاوخ  داد  رگیدـکی 
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دوش ».
، درخیم لاس  هس  ای  ود  تدم  هبار  لخن  يامرخ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حیرـش  نب  دمحم  ( 11 - ) 944

. تسین يرگید  زیچ  لخن  نآ  زا  ریغ  نیمز  رد  هک  یلاح  رد 
. درخن ار  نآ  شايراگدنام  ندش  راکشآ  زا  شیپ  لاس و  کی  تدم  هب  رگم  تسین  هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درادن لاکشا  ندش ، هتسیاش  ماگنه  تخرد  ةویم  ندیرخ  دوب : هدومرف  هک  دیسر  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگ : حیرش  نب  دمحم 
؟ تسیچ تخرد  ةویم  یگتسیاش  زا  دوصقم  دش : هتفگ  ماما  هب 

ددنبب ». هویم  هفوکش ، نداتفا  زا  سپ  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مالسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ندیچ ، راب  هس  ای  ود  ای  کی  زا  سپ  هجنوی  شورف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ دیرب  ( 12 - ) 945

. درادن لاکشا  دومرف :
______________________________

هیبش رتشیب  تسین و  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهشیامرف  زا  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  تالمج  کبـس  هویـش و  هب  هجوت  (. 1)
. تساهقف ياهترابع 

 565 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، درادن لاکشا  دادیم : خساپ  بترم  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  لیاسم  هنوگنیا  ریظن  ةرابرد  يدایز  ياهشسرپ  هاگنآ 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  مرـش  تلاح  اب  مدش و  نیگمرـش  درادن ، لاکـشا  هکنیا : هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نداد  خـساپ  لاؤس و  ترثک  زا  ماجنارس 
. دننادیم لطاب  ار  تالماعم  نیا  همه  دننکیم  تموکح  ام  رب  هک  یناسک  دشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ :

یـصخش ماگنه  نیا  رد  دناهدینـش . ار  لخن  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  نانآ  منکیم  نامگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  متساوخ  ملـسم  نب  دمحم  زا  نم  درک . توکـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دش و  دراو 

دادیب داد و  دایرف و  دش و  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور  دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دسرپب . ار  لخن  ةرابرد  هلآ 
. تسا هدادن  هویم  لاسما  دناهدرک و  هلماعم  ار  لخن  يامرخ  مدرم  دش : هتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ : دینش . ار  مدرم 

ربمایپ دوش . راکـشآ  يزیچ  نآ  رد  ات  دیرخن  لاس  کی  يارب  ار  لخن  ةویم  دـینکیم ، هلماعم  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
درکن ». مارح  ار  نآ  یلو  دومرف  ار  نیا 

هکنیا ات  رخن  لاس  کی  تدم  هب  ار  لخن  يامرخ ] : » ] دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 13 - ) 946
نکب ». ار  راک  نیا  يرخب ، ار  نآ  لاس  ود  تدم  یهاوخب  رگا  و  « 1  » دهد هویم 

. تسا هدش  تیاور  زین  ریصبوبا  زا  ثیدح  نیا 
هدش عونمم  عونمم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 14 - ) 947
هدش مارح  مارح و  ندش ، مکحم  قاچ و  زا  شیپ  تابوبح ، ندش و  نیگنر  زا  شیپ  امرخ ، ندیـسر و  زا  شیپ  اههویم ، ندیرخ  ینعی  تسا ؛

تسا ».
نآ زا  هکنیا  ات  درک  یهن  لخن  يامرخ  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 15 - ) 948

«2 . » دوش نزو  هکنیا  ات  دوش و  هدروخ  ای  دروخب 
؟ دوش نزو  يزیچ  هچ  تفگ :)  ) متفگ

دوش ». يرادهگن  يروآعمج و  هکنیا  ات  دومرف : دوب ، يو  دزن  یصخش 
زا شیپ  رادـیرخ  هدنـشورف و  يارب  هویم  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوـشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 16 - ) 949
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درک ». یهن  شايراگدنام  ندش  راکشآ 
______________________________

. تسا هدمآ  دشاب » هداد  هویم  دنچره  : » هلمج نیا  ياجهب  بیذهت  باتک  رد  یلو  دش ؛ رکذ  راصبتسا  باتک  ساسا  رب  ثیدح  ۀمجرت  (. 1)
. دوشیم هلماعم  نزو  ۀلیسو  هب  تخرد  زا  ندش  هدیچ  زا  سپ  امرخ  (. 2)

 567 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
کی تدم  هب  ار  نآ  ةویم  امرخ و  تخرد ، نداد  راب  زا  شیپ  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 17 - ) 950

. درخیم لاس 
نآ ةویم  یهاوخیم  رگا  داد ، هویم  هک  هاگنآ  سپ  دبای . ییاهر  اهتفآ  زا  دهد و  هویم  هکنیا  ات  تسین ] زیاج   ] هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رخب ». رتمک ، ای  نآ  زا  شیب  ای  رگید  لاس  راهچ  ةویم  اب  ار  لاس 
. تسا هدرک  لمح  طایتحا  بابحتسا و  رب  ار  نآ  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

هویم و غاب  هاگره  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یماـش  عیبر  وبا  ( 18 - ) 951
سپ دوش ، هتخورف  لاس  هس  ای  ود  تدـم  هاگره  دـسرب و  شاهویم  هکنیا  ات  دوش  هتخورف  دـیابن  سپ  دوش ، هتخورف  لاـس  کـی  يارب  اـمرخ 

درادن ». لاکشا  نآ ، رد  يزبس  يرادقم  دوجو  تروص  رد  شاهلماعم 
لاؤس لخن  يامرخ  ندرک  دیرخشیپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دـیوگ شباتکرد  رفعج  نب  یلع  ( 19 - ) 952

درادن ». لاکشا  درخب ، وت  زا  نیعم  ياههنامیپ  رادقم  هب  ار  لخن  نیا  يامرخ ]  ] رگا تسین و  هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  لخن  يامرخ  ندـیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 20 - ) 953
ار لاس  هس  ای  ود  تدم  یلو  درمشیم ؛ دنسپان  نآ  ندش  راکشآ  زا  شیپ  لاس ، کی  تدم  هب  ار  لخن  يامرخ ]  ] ندیرخ مالسلا  هیلع  مردپ 

. دهدیم راب  رگید  لاس  رد  دهدن ، راب  لاس  نیا  رد  رگا  دومرفیم : تسنادیم و  زیاج 
. درخیم لاس  راهچ  ای  هس  ای  ود  تدم  ندش  راکشآ  زا  شیپ  ار  تخرد  ةویم  امرخ و  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

دوش ». راکشآ  هکنیا  ات  تسا ، دنسپان  تفآ  میب  زا  ندش  راکشآ  زا  شیپ  لاس  کی  ندیرخ  اهنت  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسا زیاج  ناتسکات  روگنا  شورف  تقو  هچ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یسوم  نب  رامع  ( 21 - ) 954

دوش ». لیدبت  هروغ  هب  هتسب و  شیاه  هناد  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 569 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تابوبح ۀلماعم  ندش ، هایس  زا  شیپ  روگنا  ۀلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 22 - ) 955
درک ». یهن  ندش ، فافش ] نشور و   ] دیفس زا  شیپ  امرخ  ۀلماعم  ندش و  مکحم  زا  شیپ 

راهچ ای  هس  تدـم  هب  رگید  ياههویم  وم و  روگنا  لخن و  ِيامرخ  ندـیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 23 - ) 956
، يرخب لاس  کی  یتساوخ  رگا  دهدیم و  راب  هدنیآ  لاس  دادن ، راب  لاسما  رگا  درادـن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . لاؤس  لاس ،

. درادن لاکشا  يرخب ، لاس  هس  تدم  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  رخن و  ندیسر  زا  شیپ 
. دوشیم دوبان  نیمز  نآ  تالوصحمۀمه  هاگنآ  درخیم ، ار  ینیمز  لوصحم  زا  ینیعم  رادقم  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

ناـیب ار  نآ  هتـسویپ  تیاکـش و  رگیدـکی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  هلئـسم  نیمه  رد  ناناملـسم  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
تشاد و زاب  ندیـسر  زا  شیپ  هویم  ۀلماعم  زا  ار  مدرم  دـنرادیمن ، رب  عازن  زا  تسد  نانآ  هک  درک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  یتقو  دـندرکیم .

داد ». ماجنا  ناناملسم  عازن  لیلد  هب  ار  راک  نیا  هکلب  درکن  مارح  ار  نآ 
. تسا هدش  تیاور  زین  نانس  نب  هللادبع  زا  ثیدح  نیا 
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هیلع ماما  مدرک . لاؤس  لاس  ود  تدـم  هب  لخن  يامرخ  شورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هرـسیم  نب  ۀـیواعم  ( 24 - ) 957
. تسین نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا 

(. میشورفیم  ) دشورفیم ندیچ  راب  دنچ  نآ  زا  سپ  لوا و  راب  ندیچ  يارب  ار  هجنوی  متفگ :
.« تخورفیم ندیچ  راب  دنچ  يارب  ار  انح  ياهگرب  مردپ  دومرف : سپس  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب لخن  يامرخ  ندیرخ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگیم شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 25 - ) 958
؟ تسا زیاج  لاس  ود  تدم 

داد ». دهاوخ  راب  هللاءاشنا  هدنیآ  لاس  دهدن ، راب  لاسما  رگا  دیامرفیم : درادن و  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا شیپ  ار  لخن  ِيامرخ  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 26 - ) 959

تسین ». هتسیاش  لخن  يامرخ  ندرک  دیرخشیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . دیرخشیپ  نداد  هفوکش 
 571 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدافتـسا لباق  هک  دسر  يّدـح  هب  هاگره  : » دومرف هویم  ندـیرخ  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 27 - ) 960
درادن ». لاکشا  نآ  ندیرخ  دشاب ،

؟ تسا زیاج  نداد  هفوکش  زا  شیپ  تخرد  ةویم  ندیرخ  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 28 - ) 961
لخن و نیا  يامرخ  اههجنوی و  نیا  دیوگب : درخب و  يزبس  ای  هجنوی  دننام  يرگید  زیچ  نآ  هارمه  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دوب دهاوخ  يزبس  هجنوی و  ربارب  رد  رادیرخ  لام  لصا  دادن ، راب  رگا  سپ  مرخیم . وت  زا  غلبم  نالف  هب  ار  تخرد  نیا 
؟ تسا هتسیاش  ندیچ  راب  راهچ  ای  هس  يارب  تخرد  گرب  ندیرخ  ایآ  مدیسرپ : و 

رخب ». ار  نآ  یتساوخ ، هک  ندیچ  دادعت  ره  هب  يدید  تخرد  يور  رب  گرب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مرخب ار  اجنآ  لوصحم  ایآ  دراد ، دوجو  هجنوی  رازتشک و  غاب ، امرخ ، ناتخرد  بایسآ ، ياهیرق ، رد  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 29 - ) 962

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
غاب و رازتشک ، امرخ ، تخرد  بایـسآ ، ياهیرق  رد  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ روفعی  یبا  نب  هللادـبع  ( 30 - ) 963

؟ مرخب ار  نآ  لوصحم  ایآ  دراد ، دوجو  هجنوی 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هچنآ  تاّلغ ، تاکز  ياهباب  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  اههویم  شورف  ياهباب  زا  مهد  مهن و  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 
نیا درک ، یفخم  دوخ  نیتسآ  رد  دـیدزد و  ار  اههویم  هک  یـصخش  ةراـبرد  تقرـس  دـح  ياـهباب  زا  مهدـفه  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

ریزعت هدرب ، دوـخ  اـب  هک  ییاـههویم  رطاـخ  هب  یلو  تسین  وا  رب  يزیچ  هدروـخ ، هوـیم  هچ  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نخس 
دوشیم ». راکهدب  ار  نآ  تمیق  ربارب  ود  هدش و  هیبنت ) )

573 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  یشخب  ندیسر  تروص  رد  غاب  لوصحم  شورف  زاوج  باب 2 
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زا یخرب  دشاب و  نوگانوگ  ياههویم  یغاب  رد  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  بیعـش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 964
تسا ». لاکشا  نودب  اهنآ  ۀمه  ۀلماعم  دسرب ، نآ 

؟ تسا زیاج  تقو  هچ  تخرد  ةویم  شورف  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  ( 2 - ) 965
زا رگا  یلو  تسا  زیاج  اههویم  همه  ۀلماعم  دنـسرب ، اهنآ  زا  یخرب  دشاب و  لحم  کی  رد  یناوارف  ياههویم  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ره هکنیا  ات  دوشیمن  هتخورف  اهنآ  زا  کی  چیه  تسا ، نوگانوگ  عاونا  رگا  دنـسرب و  هکنیا  ات  تسین ، زیاج  نآ  ۀـلماعم  دنـشاب ، عون  کی 

دنوشیم ». هتخورف  سپس  دسرب ، هناگادج  اهنآ  زا  یعون 
، دنتـسه توافتم  ياهلحم  رد  نوگانوگ  ياههویم  هکنیا  رب  ای  طایتحا  بابحتـسا و  رب  ار  ثیدـح  نیا  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

. تسا هدرک  لمح 
کی تدم  دوش ، راکـشآ  اههویم  زا  یخرب  هک  یماگنه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  هللادـیبع  ( 3 - ) 966

نکن ». هراجا  ار  نآ  دشن ، راکشآ  وت  يارب  نآ  ياههویم  رگا  يرخیم و  ار  نآ  لاس  کی  زا  رتشیب  یهاوخب  رگا  لاس و 
مالـسلا هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ندیـسر  زا  شیپ  هویم  شورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ لـضف  نب  لیعامـسا  ( 4 - ) 967

تسا ». لالح  اهنآ  ۀمه  شورف  سپ  دشاب ، ياهدیسر  لوصحم  نیمز  نآ  رد  هک  یتروص  رد  دومرف :
تاعاجرا

: تشذگ
ناتخرد یخرب  درخیم . تسا  هویم  تخرد  امرخ و  تخرد  نآ  رد  هک  ار  یغاـب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ  باـب  زا  موس  تیاور  رد 

. هدادن هویم  زونه  ياهراپ  تسا و  هداد  هویم 
درادن ». لاکشا  دشاب ، هداد  هویم  ناتخرد  یخرب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

575 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شمشک اب  روگنا  امرخ و  اب  تخرد  يامرخ  ۀلماعم  زاوج  باب 3 

- رتشیب ای  رتمک  ای  زیفق  ود  هب  ار  دوخ  تخرد  يامرخ  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  یبلح  ( 1 - ) 968
لاکـشا لخن  کی  زا  سران  يامرخ  اب  کشخ - ياـمرخ  رمت - ۀـلماعم  دومرف : درادـن و  لاکـشا  دومرف : دـشورفیم ، اـمرخ  ینیعم - رادـقم 

هنوگ نیمه  روگنا  شمـشک و  تسین و  هتـسیاش  تخرد ] رب   ] سران يامرخ  و  هدـش ] هدـیچ   ] یمیدـق ياـمرخ  ندرک  همیمـض  یلو  درادـن 
تسا ».) هنوگ  نیمه  زین  روگنا  شمشک و  تسین و  هتسیاش  تخرد ] رب   ] سران يامرخ  اب  یمیدق  يامرخ  ندرک  هلماعم  ای  . ) تسا

نآ صوصخم  مینک و  لمح  ایارع »  » ۀلماعم زاوج  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
دراو دراد و  ییامرخ  تخرد  یهورگ  کلم  ای  هناـخ  رد  یـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هیرع  ۀـلماعم  تسا . هیرع »  » عمج نآ  مینادـب و 

ياـمرخ هک  تسا  هدـش  هداد  هزاـجا  يو  هـب  سپ  تـسا . نیگنـس  ناـنآ  يارب  زور  هنابـش  زا  تعاـس  ره  رد  هورگ  نآ  کـلم  رد  يو  ندـش 
دشورفب ». تخرد  نآ  يامرخ  نامه  سنج  زا  ییامرخ  ربارب  رد  ار  شتخرد 

، تسا مولعم  اهنآ  هنامیپ  هک  سنج  راب  نیدنچ  یـصخش  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 2 - ) 969
. مریذپیم ار  نآ  ندرک  هنامیپ  نودب  نم  دتسرفیم و  نم  يارب  يرتمک  هنامیپ  اب  راب  دنچ  وا  مراکبلط و 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ور نیا  زا  تسا . راکبلط  امرخ  ّرک  دص  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعش  نب  بوقعی  ( 3 - ) 970
. دنک راذگاو  وا  هب  تسا ، راکبلط  يو  زا  هک  ییامرخ  ياجهب  ار  شلخن  يامرخ  هک  دنکیم  تساوخرد  راکهدب  زا 

. دوب دنیاشوخان  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  راک  نیا  ایوگ 
ای دـیوگیم : يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  دـنراد . امرخ  تخرد  کی  تکارـش  روط  هب  رفن  ود  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و  دـیوگیم :

نامه هب  ار  نآ  نم  هکنیا  اـی  رتشیب - اـی  دـشاب  نآ  زا  رتمک  هچ  زادرپب - نم  هب  ار  نآ  فصن  رادرب و  رادـقم  نـالف  هب  ار  لـخن  نیا  ياـمرخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مزادرپیم . ار  وت  مهس  مرادیمرب و  رادقم 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

575 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. درادن لاکشا  يرآ ،

 577 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دتسرفیم يو  دزن  امرخ  يرادقم  راکهدب  تسا . راکبلط  امرخ  ای  بطر  راب  دنچ  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و 

ةدـنامیقاب رخب و  امرخ  اهنیا  اب  دـیوگیم : دتـسرفیم و  راکبلط  يوس  هب  رانید  يدادـعت  ور  نیا  زا  دوشیم ؛ ناوتان  هیقب  تخادرپ  زا  هاگنآ 
. رادرب نآ  زا  ار  دوخ  بلط 

درادن ». لاکشا  دشاب ، هتشاد  نانیمطا  يو  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرگید زا  یصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 971

رد ارم  لخن  يامرخ  تفگ : راکبلط  هب  تشاد و  ییامرخ  تخرد  راکهدب  دوب . راکبلط  امرخ  مرگولیک ] دـصتفه  رازه و  ود  قَسَو /[  هدزناپ 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ور  نیا  زا  تفریذپن . راکبلط  یلو  رادرب ! تیامرخ  ربارب 

مرکا ربمایپ  دریذـپب . شبلط  ياجهب  ارم  تخرد  يامرخ  هک  نک  تبحـص  وا  اب  تسا . راکبلط  نم  زا  اـمرخ  قَسَو  هدزناـپ  سک  نـالف  هلآ ! و 
تبلط ياجهب  ار  صخـش  نیا  تخرد  يامرخ  ینـالف ! يا  دومرف : يو  هب  هاـگنآ  دـناوخارف . دوخ  دزن  ار  وا  داتـسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تفریذپن تسین و  رادقم  نیا  هب  نآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : راکبلط  ریگب !
يارب قسو  هدزناپ  هاگنآ  دیچ . ار  اهنآ  زین  وا  دـنیچب . ار  شتخرد  يامرخ  داد  روتـسد  تخرد  بحاص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. درک هنامیپ  راکبلط 
: تفگ دینش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ةرابرد  ار  ارجام  نیا  یتقو  يارلا  ۀعیبر  دومرف : همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسابر نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نایوگغورد  زا  هعیبر  هک  مریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  متفگ : نم  دیوگ : حابصلاوبا 

یتفگ »! تسار 
هک درک  تحیصن  راکبلط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

يرادیرخ شبلط  ربارب  رد  ار  نآ  هکنیا  هن  دریذپب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تطاسو  اب  حلـص و  هجو  رب  شبلط  ياجهب  ار  لخن  يامرخ 
يامرخ شدوخ  لام  زا  هنابلطواد  دادن ، تبثم  خساپ  داهنـشیپ  نیا  هب  يو  درک  هدهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هاگنآ  دنک و 

، درک تخادرپ  هچنآ  ربارب  رد  ار  لخن  يامرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـماین  ثیدـح  رد  درک و  تخادرپ  ار  راـکبلط 
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درک ». تفایرد 
تاعاجرا

: تشذگ
اب بسانم  هک  رگنب  ار  يدعب  باب  نیـشیپ و  باب  تایاور  نینچمه  دنکیم . تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  ابر ، ياهباب  زا  مهن  باب  تایاور  رد 

. تسه ماقم  نیا 
579 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ مدنگ  اب  نیمز  مدنگ و  اب  تشک  ۀلماعم  ایارع و  هنبازم و  هلقاحم و  ۀلماعم  مکح  باب 4 

هلقاحم و زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 972
لوصحم اـمرخ و  اـب  تخرد  ياـمرخ  ندـیرخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ اـهنیا  زا  دوـصقم  تفگ : نامحرلادـبع  درک . یهن  هنبازم 

مدنگ ». اب  تعارز 
هنبازم هلقاحم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  يرـصب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 973

. درک یهن 
يرادن قح  تسا و  یندیشون  بآ  فاطن  تسا و  مدنگ  اب  هشوخ  ۀلماعم  هنبازم ، تسامرخ و  اب  لخن  يامرخ  ۀلماعم  هلقاحم ، دومرف : هاگنآ 

سپ دننکیم  داجیا  بآ  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  يدس  اعبرا  نک و  اهر  يو  يارب  ار  نآ  یـشورفب ؛ تا  هیاسمه  هب  نآ  زا  يزاینیب  زا  سپ 
. دوشیم زاینیب  نآ  زا  شبحاص 

دشورفن ». يو  هب  دنک و  اهر  شاهیاسمه  يارب  ار  نآ  دومرف :
، هلقاحم درک . یهن  هنبازم  هلقاحم و  ۀلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـس - نب  مساق  دیبع - وبا  ( 3 - ) 974

قارع لها  هک  تسا  نامه  گنر - زبس  تعارز  لقح - تسا . هدش  هتفرگ  لقح »  » زا نآ  تسا و  مدـنگ  اب  هشوخ  لاح  رد  لوصحم  ۀـلماعم 
: تسا هدمآ  لثملابرض  رد  دنمانیم و  حارق »  » ار نآ 

. دنایورن راب  گرب و  زج  فلع 
تسامرخ ». اب  تخرد  يور  ِيامرخ  ۀلماعم  هنبازم ، و 

ياـمرخ ۀـلماعم  نآ  درک و  یهن  هنبازم  ۀـلماعم  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  دوـشیم  تـیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 975
تسا ». هنامیپ  اب  شمشک  ربارب  رد  تخرد ]  ] روگنا ۀلماعم  هنامیپ و  اب  امرخ  ربارب  رد  تخرد ] ]

بطر و اب  رمت  ۀلماعم  ینعی  درک  یهن  هلقاحم  زا  ترضح  نآ  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 5 - ) 976
نآ ». دننام  روگنا و  اب  شمشک 

 581 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیا هب  دومرف . هزاجا  ار  ایارع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  ینوکـس  ( 6 - ) 977

. ینک يرادیرخ  امرخ  اب  ار  نآ  تخرد ] يامرخ   ] ندز نیمخت  اب  هک  تروص 
. تسا يرگید  ۀناخ  رد  یصخش  يامرخ  تخرد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هیرع  عمج  ایارع ، دومرف : و 

تسین ». زیاج  دراوم  ریاس  رد  راک  نیا  دنک و  هلماعم  امرخ  اب  ار  نآ  تخرد  يامرخ  ِندز  نیمخت  اب  تسا  زیاج  هناخبحاص  يارب  سپ 
. دومرف هزاجا  ار  ایارع  ۀلماعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالس - نب  مساق  دیبع - وبا  ( 7 - ) 978
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نداد رارق  ءارعا »  » دـشخبیم و يدـنمزاین  صخـش  هب  ار  نآ  لوصحم  شبحاص  هک  تسا  ییاـمرخ  تخرد  نآ  تسا و  هیرع »  » اـیارع درفم 
هک هدش  هداد  هزاجا  تخرد  بحاص  هب  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوصقم  تسا . یـسک  يارب  تخرد  لاس  کی  ةویم 

. دنک يرادیرخ  امرخ  اب  هدش ، هدیشخب  وا  هب  هک  یسک  زا  زاین  لیلد  هب  ار  لخن  نآ  يامرخ 
، لاـم رد  اریز  دـیهد ؛ فیفخت  نیمخت  رد  دوـمرفیم : ناـنآ  هب  داتـسرفیم ، ار  ناگدـننز  نیمخت  هاـگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

تسا ». تیصو  نادنمزاین و  هب  ششخب 
ۀلماـعم هنبازم ، درک . یهن  هنبازم  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 8 - ) 979

. دومرف هزاجا  ار  ایارع  تسا و  هدش  هنامیپ  يامرخ  اب  تخرد  يور  يامرخ 
يروآ عمج  ار  نآ  ياهبطر  سپ  دـشخبیم ، ار  اهنآ  شبحاص  هک  تسا  لخن  هد  هس و  ود و  کی و  ایارع ، دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

. دنکیم
شورف ماگنه  ناسنا  هک  تسا  لخن  دنچ  نآ  دـنیوگیم : یهورگ  تسا . هدـش  فالتخا  نآ  ریـسفت  رد  تساه و  شـشخب  يانعم  هب  ایارع  و 

يارب  ] لوصحم نیمخت  رد  هدـش  انثتـسا  ناتخرد  نیا  سپ  درادیم . هگن  شدوخ  فرـصم  يارب  دـنکیم و  انثتـسا  ار  اـهنآ  شغاـب  ياـمرخ 
زا هک  دناهدش  هدـیمان  ایارع  لیلد  نیا  هب  تسا و  هدـش  هدیـشخب  نانآ  هب  دـنروخیم ، مدرم  هچنآ  اریز  دـیآیمن ؛ باسح  هب  تاکز ] نتفرگ 

. دنرانکرب تاکز  رد  ندش  هدز  نیمخت  ای  ندش  هتخورف 
نانآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنراد - رایتخا  رد  کشخ  ياـمرخ  اـهنت  دـنرادن و  راـنید  مهرد و  هک  ناـگراچیب - نادـنمزاین و 

ینابرهم لیلد  هب  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنرخب . اهنآ  نیمخت  اب  ار  اههیرع  نیا  ةویم  ناشياهامرخ  اب  هک  دومرف  هزاجا 
ندرک هریخذ  تراجت و  يارب  هک  ییاهامرخ  هک  دادن  هزاجا  نانآ  هب  دنرادن و  بطر  ندیرخرب  ییاناوت  هک  داد  ماجنا  نادنمزاین  هب  قافرا  و 

. دوش هلماعم  تروص  نیا  هب  تسا 
اهر ار  تخرد  نآ  ياـمرخ  دـشخبیم و  نادـنمزاین  هب  ار  شاهوـیم  ناـسنا  هک  تسا  ییاـمرخ  تخرد  اـیارع ، دـنیوگیم : رگید  یهورگ  و 
راک نیا  یلو  دیآیم  تخرد  دزن  دوخ  لوصحم  يروآعمج  ندیچ و  يارب  هدش ، هدیشخب  يو  هب  تخرد  يامرخ  هک  یـسک  سپ  دنکیم .

زا نیمخت  ساسا  رب  ار  تخرد  نآ  ةویم  هک  هدـش  هداد  هزاـجا  يو  هب  اـهنت  سپ  تسا . تخـس  شاهداوناـخ  روضح  لـیلد  هب  هدنـشخب  يارب 
. دنک يرادیرخ  تسا ، هدیشخب  يو  هب  هک  یصخش 

 583 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دنراد زاین  بطر  هب  زین  نانآ  هک  دندرک  تیاکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  یهورگ  دنیوگیم : یموس  ۀتسد  و 

يامرخ رمت - اهنت  اهنآ  دنروخب و  نارگید  دننام  دننک و  هیهت  بطر  نآ  اب  هک  دـنرادن  رایتخا  رد  يزیچ  اهنآ  یلو  دوریم  دـیآیم و  بطر 
ساسا رب  ار  ایارع  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  ییامرخ  اب  هک  داد  هزاـجا  ناـنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ور  نیا  زا  دـنراد . کـشخ -

. دنرخب نیمخت 
دنکیدزن ». رگیدکی  هب  یگمه  دنتسه و  اهنیا  هب  کیدزن  انعمرد  هک  دناهدرک  نایب  یهوجو  ایارع  ةرابرد  نارگید  و 

ّرک دـص  هب  ار  نیمز  بیرج  دـنچ  لوصحم ]  ] یـصخش مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـمازا  : » دـیوگ ءاّـشو  یلع  نب  نسح  ( 9 - ) 980
. دهد لیوحت  نیمز  نامه  زا  ار  نآ  هک  طرش  نیا  هب  درخیم 

. تسا مارح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟] دراد یمکح  هچ   ] درخب يرگید  نیمز  مدنگ  زا  نیعم  هنامیپ  هب  ار  نیمز  نآ  لوصحم ]  ] رگا موش ! تیادف  متفگ :

تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ يارب  هدرک و  تشک  یلوصحم  یّمذ  رفاک  ای  ناملـسم  صخـش  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دـیوگ هعامـس  ( 10 - ) 981
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. دریگیم نآ  شورف  هب  میمصت  يرگید  راک  ای  لحم  نآ  زا  ندرک  ناکم  لقن  يارب  سپس  دنکیم . هنیزه 
تسا ». مدنگ )  ) اذغ نآ  لصا  اریز  درخیم ؛ مهرد  اب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

فرـص هنیزه  نآ  يارب  دـقعنم و  هعرازم  دـقع  یمذ  رفاک  ای  ناملـسم  صخـش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هعامـس  ( 11 - ) 982
؟ دراد ار  یقح  نینچ  ایآ  دریگیم . نآ  شورف  هب  میمصت  سپس  دنکیم ،

تسا ». مدنگ  نآ  لصا  اریز  درخیم ؛ مهرد  اب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ۀلماعم یلو  تسین  زیاج  مدنگاب  هشوخ  ۀلماعم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 12 - ) 983

نیمه هب  هشوخ و  رب  هن  دریذـپ  ماجنا  تشک  رب  هلماعم  هک  یتروص  رد  درادـن . لاکـشا  مدـنگ  اـب  دـشاب - هداد  هشوخ  دـنچره  زبس - تشک 
هجنوی ». تسا  هنوگ 

 585 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 

: دیآیم
يرخب ار  یتعارز  درادن ، لاکـشا  نینچمه  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هویم  ۀـلماعم  ياهباب  زا  متـشه  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

.« تسا هدروآ  مدنگ  هداد و  هشوخ  هک 

ار رگید  کیرش  لوصحم  ناکیرش  زا  یکی  ندیرخ  زاوج  باب 5 

ار تشک  ۀنیزه  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هعرازم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 984
مرکا ربمایپ  هنوگنیا  دوشیم . میـسقت  داد  رارق  ساسا  رب  دومرف ، تیانع  دنوادخ  هچنآ  هاگنآ  دهدیم . ار  شنیمز  رادنیمز ، يزادرپیم و 

رد طرـش  نیا  هب  ار  ربیخ  ترـضح  نآ  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نانآ  درک . راذگاو  شلها  هب  ار  ربیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، ربیخ  لوصحم  یتقو  دشاب . نانآ  يارب  شلوصحم  فصن  دننک و  دابآ  ار  نآ  هک  تشاذگ  نانآ  رایتخا 

باختنا رد  ار  نایدوهی  ربیخ ، يامرخ  نیمخت  زا  سپ  هللادبع  دـنزب . نیمخت  ناشيارب  ار  ناتخرد  يامرخ  ات  داد  روتـسد  هحاور  نب  هللادـبع 
نآ فصن  دـیرادرب و  ار  نآ  دـیهاوخیم ، رگا  میدز . نیمخت  رادـقم  نالف  هب  ار  ناتخرد  نیا  يامرخ  اـم  تفگ : ناـنآ  هب  تشاذـگ و  دازآ 

. میهدیم امش  هب  ار  رادقم  نآ  فصن  میراد و  یمرب  ار  نآ  ام  دیهاوخب ، رگا  دیزادرپب و  ام  هب  ار  رادقم 
تسا ». راوتسا  تلادع ]  ] نیا هب  نیمز  نامسآ و  دنتفگ : نایدوهی 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف يو  هب  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 985
. داتسرف ار  هحاور  نب  هللادبع  دیسر ، نآ  لوصحم  یتقو  داد . شلها ] هب   ] فصن هب  ار  ربیخ  ِلخن  نیمز و  هلآ  و 

نم هب  ار  لوصحم  تمیق  فصن  دـیرادرب و  ار  تالوصحم  اـی  تفگ : ناـیدوهی  هب  هاـگنآ  درک و  يراذـگتمیق  ار  ربیخ  تـالوصحم  يو 
. مرادیم رب  ار  نآ  مهدیم و  امش  هب  ار  تمیق  فصن  ای  دیزادرپب 

تسا ». راوتسا  تلادع ]  ] نیا هب  نیمز  نامسآ و  دنتفگ : نایدوهی 
 587 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

حتف ار  ربیخ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حابـصلا  وبا  ( 3 - ) 986
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. داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  هحاور  نب  هللادبع  دیسر ، اجنآ  لوصحم  یتقو  درک . راذگاو  شلها  هب  فصن  رب  انب  ار  نآ  درک ،
دـندمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دـندوب ] یـضاران  يو  نیمخت  زا  هک  ناـیدوهی  . ] دز نیمخت  ناـنآ  يارب  ار  ربیخ  لوصحم  هللادـبع 

: دیسرپ يو  زا  تساوخ و  ار  هللادبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . هتفگ  رتدایز  ام  نایز  هب  ار  لوصحم  رادقم  وا  دنتفگ :
؟ دنیوگیم هچ  اهنیا 

رگا دنریذپب و  ار  نآ  میاهدز ، نیمخت  ام  هک  يرادقم  هب  دنلیام  رگا  ماهدز . نیمخت  نانآ  يارب  رادقم  نیا  هب  ار  لوصحم  نم  تفگ : هللادـبع 
. میرادیم رب  ار  نآ  ام  دنهاوخیم ،

تسا ». راوتسا  تلادع ]  ] نیا هب  نیمز  نامسآ و  تفگ : هلمج ] نیا  ندینش  اب   ] نایدوهی زا  یکی 
رد نایدوهی  هب  ار  ربیخ  نیمزرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  تایرفعج  باتک  رد  ( 4 - ) 987
هک دادیم  روتسد  نانآ  هب  داتسرفیم و  اجنآ  لوصحم  نیمخت  يارب  ار  يدرف  لاس ] ره   ] سپس درک . راذگاو  اجنآ  لوصحم  زا  یشخب  ربارب 

دنرواین ». باسح  هب  دنراذگ و  یقاب  ار  نایدوهی  كاروخ  رادقم 
راک ام  يارب  ینازرواشک  : » تفگ مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  نایعیش  زا  یکی  زا  یـسیع  نب  دمحم  ( 5 - ) 988

دهدیم و لوصحم  رادقم  نالف  تشک ، نیا  هک  مینزیم  سدح  ام  دنیوگیم : ام  هب  نانآ  میدنبیم . هعرازم  داد  رارق  اهنآ  اب  ام  دـننکیم و 
. مینکیم راذگاو  نانآ  هب  ار  نیمز  طرش  نیا  هب  زین  ام  میوشیم . رادهدهع  رادقم  نیا  رب  ار  امش  مهس  ام 

؟ دسریم رادقم  نیا  هب  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! دماین تسد  هب  رادقم  نآ  تفای و  شهاک  لوصحم  دیوگیم : نایاپ  رد  متفگ :

؟ دزادرپیم امش  هب  دباییم ، شیازفا  هک  یتروص  رد  ایآ  درادن ). لاکشا  : ) دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. هن متفگ :

هدوزفا رادقم ، شیازفا  تروص  رد  هک  هنوگنامه  دـینک . تساوخرد  يو  زا  ار  رادـقم  نآ  مامت  دـیراد  قح  امـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسوا ».) نایز  هب   ) شهاک تروص  رد  روطنیمه  تسوا ، يارب 

تاعاجرا
: تشذگ

هب ار  لخن  نیا  يامرخ  ای  دیوگیم : يرگید  هب  کیرـش  ود  زا  یکی  : » هک هتفگ  نیا  هویم  ۀـلماعم  ياهباب  زا  موس  باب  زا  موس  تیاور  رد 
. مزادرپیم ار  وت  مهس  مریذپیم و  ار  رادقم  نآ  نم  ای  رتدایز - ای  دشاب  رتمک  هاوخ  زادرپب - نم  هب  ار  شفصن  ریذپب و  رادقم  نالف 

درادن ». لاکشا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  يراکتخرد ، يزرواشک و  ياهباب  زا  مهد  باب  تایاور  رد  و 
589 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  يرادقم  يانثتسا  هب  لوصحم  شورف  زاوج  باب 6 

دشورفیم نآ  زا  يرادقم  يانثتـسا  هب  ار  شلوصحم  مامت  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یعبر  ( 1 - ) 989

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 741 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن لاکشا  : » دومرف
ار شلوصحم  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  تفگ : دوب ، هتـسشن  شدزن  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نامالغ  اـی  نارادتسود  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد 

. دنکیم انثتسا  ار  نآ  قسو  دنچ  دشورفیم و 
درکن ». راکنا  ار  شنخس  تسیرگن و  يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ار شناـتخرد  ياـههویم  یـصخش  : » دـش لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دوـشیم  تـیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 990
؟] تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  . ] دنکیم انثتسا  نیعم  نزو  ای  هنامیپ  اب  ار  اهنآ  زا  يرادقم  دشورفیم و 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. مراد اـمرخ  تخرد  يدادـعت  هرـصب  رد  نم  : » هک دـش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هوـیم  ۀـلماعم  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهن  تـیاور  رد 

. منکیم انثتسا  ار  تخرد  کی  يامرخ  ای  رتشیب  ای  امرخ  ّرک  کی  نآ  زا  مشورفیم و  نیعم  ياهب  هب  ار  اهنآ  لوصحم 
.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ ضبق  زا  لبق  يرتشم  طسوت  هویم  شورف  مکح  باب 7 

زا هدافتـسا  ندـیرب و  يارب  لـخن  يدادـعت  یـصخش  مـتفگ : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  : » دـیوگ يوـنغ  هزمح  نـب  نوراـه  ( 1 - ) 991
. دنهدیم راب  ناتخرد  دنکیم و  اهر  ار  اهنآ  هاگنآ  درخیم . ناشياههنت 

دشاب ». هدرک  یگدیسر  اهنآ  هب  يرایبآ و  ار  اهنآ  نیمز  بحاص  هکنآ  رگم  تسوا ، ِلام  اهنآ  لوصحم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. درخیم اهنآ  ۀنت  زا  هدافتسا  ندیرب و  يارب  لخن  يدادعت  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هزمح  نب  نوراه  ( 2 - ) 992

. دراذگ یماو  دوخ  لاح  هب  دنک ، عطق  هکنآ  نودب  ار  ناتخرد  دوشیم و  رود  لحم  نآ  زا  یتدم  هاگنآ 
. دناهداد راب  ناتخرد  دیآیم ، هکنآ  زا  سپ 

ار اهنآ  اهتخرد ، ةدنـشورف  هکنآ  رگم  دـهد ، ماجنا  نآ  اب  دـهاوخیم  هک  يراکره  تسوا . لام  ناـتخرد  ةویم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دشاب ». هدرک  یگدیسر  اهنآ  هب  يرایبآ و 

تاعاجرا
: دیآیم

لـصا اـی  نآ  لـصا  هاـگره  یلو  رخن  نداد  هشوخ  زا  شیپ  ار  تعارز  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  يدـعب  باـب  زا  مهد  تیاور  رد 
درادن ». لاکشا  يدیرخ ، ار  رابیب  يامرخ  تخرد 

591 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نداد هشوخ  زا  شیپ  تعارز  ۀلماعم  زاوج  باب 8 

، يرآ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  زبس  تعارز  ندیرخ  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نیعا  نب  ریکب  ( 1 - ) 993
درادن ». لاکشا 
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رد وج  ۀفولع  ای  رازتشک  ندیرخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دیازفایم ، نآ  ۀمادا  رد  دـنکیم و  تیاور  ار  نیـشیپ  ثیدـح  هرارز  ( 2 - ) 994
رگا ینک و  ورِد  سپـس  دهد . هشوخ  ات  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  یناوتیم  یهاوخب ، رگا  سپـس  درادن . لاکـشا  تسا ، زبس  هک  یلاح 

زا سپ  یلو  درادن  یلاکـشا  راک  نیا  نداد ، هشوخ  زا  شیپ  یهدب . تیاهماد  هب  ینیچب و  ار  اهنآ  نداد ، هشوخ  زا  شیپ  یناوتیم  یهاوخب ،
تسا ». نآ  ندرک  هابت  ببس  اریز  هدن ؛ رارق  ناویح  ۀفولع  ار  نآ  نداد ، هشوخ 

؟ مرخب ار  تعارز  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ سینخ  نب  یلعم  ( 3 - ) 995
تسا ». بجو  کی  ةزادنا  هب  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

سپس يرخب . تسا ، زبس  هک  یلاح  رد  ار  رازتشک  هک  درادن  لاکشا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبلح  ( 4 - ) 996
. یهدیم رارق  ماد  ۀفولع  ار  نآ  تسا ، فلع  هک  یلاح  رد  نداد  هشوخ  زا  شیپ  ای  ینکیم  اهر  ندرک  ورِد  يارب  ار  نآ  یهاوخب ، رگا 

يرخب ». تسا  هدروآ  مدنگ  هداد و  هشوخ  هک  ار  يرازتشک  درادن  لاکشا  نینچمه  دومرف : و 
. داد وج  ات  درک  اهر  دیچن و  ار  نآ  یلو  دیرخ  هفولع  يارب  ار  وج  تشک  یصخش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامـس  ( 5 - ) 997

. دشاب زرواشک  ةدهع  هب  دمآ  شیپ  يراوگان  ۀثداح  ره  هک  دوب  هدرک  طرش  دیرخ  زور  رد  نآ ، ِبرع  ریغ  رفاک  ِزرواشکاب  هک  یلاح  رد 
وج ۀشوخ  هب  لیدبت  ار  نآ  دهاوخب ، رگا  هک  تسا  هدرک  طرـش  دیرخ  زور  رد  برع  ریغ  زرواشک  اب  رادیرخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

هکنیا ات  نآ  ندرک  اهر  سپ  تسا ، هدرکن  طرش  رگا  تسا و  یقاب  يو  دوس  هب  طرش  نیا  دنکیم ، هفولع  هب  لیدبت  دهاوخب ، رگا  دنکیم و 
لاـم هدـمآ  تسد  هب  لوصحم  وا و  ةدـهعرب  نآ  ياـههنیزه  نیمز و  تاـیلام  درک ، نینچ  رگا  یلو  تسین  هتـسیاش  دوش ، هشوـخ  هب  لیدـبت 

تسوا ».
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نآ برع  ریغ  رفاک  ةدنـشورف  اب  درخیم و  هفولع  يارب  ار  یتعارز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 6 - ) 998
دنک اهر  ار  نآ  دریگیم  میمـصت  دنیچ و  یمنار  نآ  ندیرخ  زا  سپ  یلو  دشاب  هدنـشورف  ةدهع  هب  نآ  ياهتایلام  ۀمه  هک  دـنکیم  طرش 

؟] تساور يو  يارب  راک  نیا  ایآ  . ] دهد وج  ای  مدنگ  ۀشوخ  ات 
لاح هب  ار  نآ  دهاوخب  رگا  دنکیم و  هفولع  دنیچیم و  دهاوخب  رگا  هک  تسا  هدرک  طرش  وا  اب  دیرخ  ماگنه  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رگا یلو  دهد  هشوخ  ات  دنک  اهر  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  يو  يارب  تروصنیا ، ریغ  رد  درادـن ؛] لاکـشا   ] دـهد هشوخ  ات  دـنکیم  اهر  دوخ 

تسوا ». يارب  هدمآ  تسد  هب  لوصحم  وا و  ةدهعرب  نآ  ۀنیزه  نیمز و  تایلام  درک ، نینچ 
. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  داد  هشوخ  سپـس  دـش و  هتخورف  هفولع  تروص  هب  هک  یتعارز  ةراـبرد  هرارز  ( 7 - ) 999
زا سپ  هاگنآ  درادن . لاکشا  مدیرخ ، وت  زا  دیآیم  تسد  هب  تشک  نیا  زا  هچنآ  هک  دیوگب  هدنشورف  هب  رادیرخ  هک  یتروص  رد  : » دومرف

دنیشنیم ». نآ  ندیسر ]  ] راظتنا هب  دهاوخب  رگا  دنیچیم و  ار  اهنآ  دهاوخب  رگا  دیرخ ، هفولع  تروص  هب  هکنآ 
هشوخ زا  شیپ  هفولع  تروص  هب  ار  وج  مدنگ و  تشک  تساور  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 8 - ) 1000

؟ مرخب نداد 
دهد ». هشوخ  ات  ینکیم  اهر  ار  نآ  یهاوخب  رگا  سپس  يرخب . ار  نآ  ماد  هب  نداد  هفولع  يارب  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يارب هکنیا  رگم  درخب ، نداد  هشوخ  زا  شیپ  تسا  فلع  تروص  هب  هک  ار  وج  مدنگ و  تشک  تسین  زیاج  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 

دهد ». ماجنا  ار  راک  نیا  ماد  هب  نداد  هفولع 
ورِد و زا  سپ  مدنگ  ۀقاس  ةدنامیقاب  شورف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 1001

دومرف ». هزاجا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هجنوی 
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هاگره یلو  رخن  نداد  هشوخ  زا  شیپ  ار  تعارز  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـمع  نب  ۀـیواعم  ( 10 - ) 1002

درادن ». لاکشا  يدیرخ ، ار  رابیب  يامرخ  تخرد  لصا  هاگره  ای  درادن و  لاکشا  يدیرخ ، ار  نآ  لصا 
. تسا هدرک  لمح  تهارک  زا  ياهجرد  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 

نآ ياهب  تخادرپ  لیوحت و  زا  شیپ  هویم  شورف  مکح  باب 9 

ماما دشورفیم . ار  نآ  ضبق  زا  شیپ  سپس  درخیم و  هویم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1003
دشورفب ». دیاب  دراد ، دوس  شیارب  رگا  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع 

دیرخ و هویم  هک  یـصخش - ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1004
درادن ». لاکشا  دومرف : تخورف - ار  نآ  ضبق ، زا  شیپ  سپس 

نتفرگ لیوحت  زا  شیپ  سپـس  درخب و  ار  اههویم  لـخن و  ياـمرخ  ناـسنا  هک  درادـن  لاکـشا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 3 - ) 1005
دشورفب ».

زا شیپ  ار  نآ  هک  تسین  هویم  رادیرخ  رب  یلاکشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1006
دیآیمن ». رامش  هب  ضبق  زا  شیپ  هلماعم  زا  یهن  قیداصم  زا  تسین و  ياهنامیپ  ییاذغ ، داوم  دننام  نآ ، دشورفب و  ضبق 

تاعاجرا 
: تشذگ

ثحب نیا  اب  بسانم  کی  لهچ و  باب  تایاور  نینچمه  مکی و  تیاور  رد  هژیو  هب  شورف ، دـیرخ و  ياـهباب  زا  ملهچ  باـب  تاـیاور  رد 
. تسه
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تسا هدشن  راکشآ  زونه  هک  ياهویم  دیرخ  يارب  نمث  تخادرپ  مکح  باب 10 

هاگره میوگیم ، يو  هب  مزادرپیم و  یـصخش  هب  رانید  تسیب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 1007
، يدوب یضار  رگا  ای   ) منکیم اهر  مدوب ، یـضاران  رگا  مراد و  یمرب  مدوب ، یـضار  رگا  دشاب . نم  لام  خرن  نیا  هب  اهنآ  دیـسر ، تیاههویم 

(. منکیم اهر  يدوب ، یضاران  رگا  مرادیمرب و 
؟ ینکن یطرش  چیه  يو  اب  يزادرپب و  وا  هب  یناوتیمن  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنادیم ار  وا  دصق  دنوادخ  اهنت  دنکیمن و  یعطق  ار  يزیچ  موش ! تیادف  متفگ :

.« تسین هتسیاش  دراد ، يدصق  نینچ  هک  یتروص  رد  دومرف : ماما 
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کلم بحاص  هب  دراد  يرگید  کلم  رد  ناسنا  هک  یلخن  نتخورف  بابحتسا  باب 11 

: دومرف یـشغی  اذا  لیللاو  ةروس : ریـسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 1 - ) 1008
زا دوب ؛ راشف  انگنت و  رد  تباب  نیا  زا  وا  تشاد و  ییامرخ  تخرد  راصنا ، زا  یکی  ۀناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  یـصخش  »
يو هب  دـناوخارف و  شیوخ  دزن  ار  تخرد  بحاص  ترـضح  نآ  درک . تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  هراـب  نیا  رد  ور  نیا 

یتقو درک . يراددوخ  هلماعم  نیا  ماجنا  زا  وا  یلو  نک  راذـگاو  نم  هب  تشهب  رد  امرخ  تخرد  کـی  ربارب  رد  ار  تیاـمرخ  تخرد  دومرف :
ربارب رد  ار  تیامرخ  تخرد  تفگ : يو  هب  تفر و  تخرد  بحاص  دزن  دیـسر ، حادـحد  وبا  مان  هب  راصنا  زا  رگید  یکی  شوگ  هب  ربخ  نیا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  حادحدوبا  تخورف . ار  نآ  تخرد  بحاص  شورفب . نم  هب  نم  غاب 
تخرد کی  وت  يارب  نآ  ياجهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدیرخ ! مغاب  ربارب  رد  ار  ینالف  يامرخ  تخرد  نم  هلآ ! هیلع و 

تسا ». تشهب  رد 
امـش شالت  یتسار  هب  دـیرفآ . ار  هدام  رن و  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  : » داتـسرف شربمایپ  رب  ار  تایآ  نیا  ارجام ، نیا  ةرابرد  لاعتم  دـنوادخ 
یلـص ادخ  لوسر  ةدعو  درک ، قیدـصت  ار  رتوکین  دـش و  راگزیهرپ  و  ار ] امرخ  تخرد  ینعی   ] دیـشخب هک  سک  نآ  سپ  تسا . نوگانوگ 

مینک ». یم  هدامآ  هفرم  ناسآ و  یگدنز  يارب  ار  وا  يدوز  هب  سپ  دومن . قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
ار رتوـکین  یگدـنز  دـش و  راـگزیهرپ  دیـشخب و  هک  سک  نآ  سپ  : » تاـیآ نیا  ةراـبرد  ریـسفت ش  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ( 2 - ) 1009

: دیوگیم مینکیم » هدامآ  هفرم  ناسآ و  یگدنز  يارب  ار  وا  يدوز  هب  سپ  درک ، قیدصت 
؛ درکیم یشکرس  شتخرد  هب  هزاجا  نودب  يو  دش . لزان  تشاد ، يرگید  ۀناخ  رد  ییامرخ  تخرد  هک  راصنا  زا  یکی  ةرابرد  تایآ  نیا  »

هب  ترضح  نآ  درک و  تیاکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هراب  نیا  رد  هناخبحاص 
 599 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. منکیمن نینچ  تفگ : يو  شورفب . نم  هب  تشهب  رد  لخن  کی  ربارب  رد  ار  تلخن  دومرف : تخرد  بحاص 
. شورفب نم  هب  تشهب  رد  غاب  کی  ربارب  رد  ار  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. تفر و  منکیمن ! نینچ  تفگ : يو 
: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دیرخ و  يو  زا  ار  نآ  تفر و  تخرد  بحاص  دزن  حادحدوبا )  ) حادحد نبا  هاگنآ 

. هدب نم  هب  تفریذپن  يدومرف و  درم  نآ  هب  تشهب  رد  هک  ار  یغاب  ریگب و  ار  تخرد  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا 
تسا ». ییاهغاب  ییاهغاب و  وت  يارب  تشهب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ینعی درک ، قیدصت  ار  رتوکین  یگدنز  دش و  راگزیهرپ  دیـشخب و  هک  سک  نآ  سپ  : » داتـسرف ورف  ار  تایآ  نیا  هراب  نیا  رد  دنوادخ  سپ 
نایب نانآ  يارب  هک  تسام  رب  دیامرفیم : تسام . رب  ندرک  تیادـه  یتسار  هب  دـنکیمن ، زاینیب  ار  وا  گرم  ماگنه  شتورث  حادـحد و  نبا 
يور درک و  بیذـکت  هک  یـسک  دوـشیمن . هدـنکفا  نآ  رد  تخبدـب  ناـسنا  زج  دزورفایم . رب  هک  مـهدیم  مـیب  یـشتآ  زا  ار  امـش  مـینک .

. دیزرو لخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  هک  یسک  نآ  ینعی  تفاترب ،
نآ رطاـخ  هب  هک  تسین  یتمعن  سکچـیه  دزن  دـیوگیم .] ار  حادـحد  نبا  . ] دوشیم هتـشاد  هگن  رود  نآ  زا  راـگزیهرپ  ناـسنا  يدوز  هب  و 

شراگدرورپ زا  هداد ، ماجنا  شدوخ  يارب  هچنآ  رطاـخ  هب  هک  درادـن  قح  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  سکچـیه  دـیامرفیم : دوش . هداد  شاداـپ 
نخـس يانعم  تسا  نیا  دـنکیم و  ار  راک  نیا  دوخ ، شـشخب  لضف و  لیلد  هب  دـهدیم ، شاداپ  يو  هب  دـنوادخ  رگا  دـیامن و  یتساوخرد 

: دومرف هک  دنوادخ 
دوشیم ». دونشخ  هدنیآ  رد  ًامتح  تسا و  نیرترب  هک  شراگدرورپ  هجو  بلط  رطاخ  هب  رگم 
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مرکا ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  لیللاو  ةروس  ریـسفت  رد  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ( 3 - ) 1010
يو ناکدوک  هک  درکیم  یگدـنز  یتسدـیهت  درم  يو  یگیاسمه  رد  تشاد . یغاب  شاهناـخ  رد  يدـنمتورث  صخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نانآ يوس  هب  دنمتورث  درم  دنتشاذگیم . ناهد  رد  ار  نآ  دندشیم و  لاحشوخ  داتفایم ، نیمز  رب  ییامرخ  رگناوت  درم  تخرد  زا  تقوره 

هاگنآ درک . تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هراب  نیا  رد  دنمتورث  درم  ۀیاسمه  دیـشکیم . نوریب  ناشناهد  زا  ار  امرخ  دمآیم و 
. شورفب نم  هب  تشهب  رد  غاب  کی  ربارب  رد  ار  تغاب  نیا  دومرف : تفر و  دنمتورث  درم  دزن  ییاهنت  هب  ترضح  نآ 

. مشورفیمن وت  هیسن  لام  هب  ار  مدوخ  دقن  لام  نم  تفگ : دنمتورث  درم 
. درک دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  اجنآ  رد  تشگزاب . دجـسم  هب  دش و  نایرگ  يو  خساپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

ناوتان درم  يارجام  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دنایرگن ! ار  تناگدید  زگره  دنوادخ  ینایرگ ؟ ارچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 
وا هب  دـناوخارف و  نوریب  هب  ار  وا  تفر ، دـنمتورث  درم  هناخ  هب  ارجام  نیا  ندینـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . وگزاب  يو  يارب  ار  غاـب  و 

. شورفب نم  هب  ار  تاهناخ  دومرف :
 601 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاهناخ يوس  هب  تفگ : يو  هب  تفر و  ناوتان  درم  دزن  هاگنآ  دز . رگناوت  درم  تسد  هب  ار  شتسد  هلماعم  ماجنا  ۀناشن  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
. درک تکرح  دجسم  يوس  هب  دروآرد و  وت  تیکلم  هب  ار  نآ  نایناهج - راگدرورپ  دنوادخ - قیقحت  هب  ورب .

. هروس نایاپ  ات  یشغی ، اذا  لیللاو  ناوخب ! دمحم ؛ يا  تفگ : يو  هب  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  رگید  يوس  زا 
هب تیادـف ! مردام  ردـپ و  دومرف : دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناشیپ  تساخرب ، اج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هروس ، لوزن  زا  سپ 

دومرف ». لزان  وت  ةرابرد  لماک  روط  هب  ار  هروس  نیا  دنوادخ  قیقحت 
مرکا ربمایپ  هارمه  رصع ، زامن  يادا  زا  سپ  : » تفگ يراصنا  یسیع  نب  یـسوم  هک  دوشیم  تیاور  تارف  ریـسفت  رد  نینچمه  ( 4 - ) 1011
رطاـخ هب  نسحلاوبا ! يا  تفگ : دـمآ و  يو  دزن  یـصخش  یتدـم  زا  سپ  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  راـنک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. ییایب يدرف  دزن  نم  هارمه  نآ  ماجنا  يارب  مهاوخیم  مدمآ و  وت  دزن  يراک 
. وگب دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

. دراد ییامرخ  تخرد  نآ  رد  هناخ  بحاص  هک  منکیم  یگدنز  یصخش  ۀناخ  رد  نم  تفگ : درم  نآ 
نودـب میروخیم  ار  اهنآ  منادـنزرف  نم و  دـتفایم و  نیمز  رب  امرخ  تخرد ، نآ  زا  دنیـشنیم  تخرد  نآ  رب  ياهدـنرپ  ای  دزویم  داب  یتقو 

زاغآ تسا  سراـن  تخرد  ياـمرخ  هک  یتقو  زا  عضو  نیا  مینزب . نآ  هب  بوچ  اـی  مینک  باـترپ  نآ  هب  گنـس  اـمرخ  نتخادـنا  يارب  هکنآ 
. دنک لالح  ارم  هک  هاوخب  يو  زا  ایب و  دباییم . همادا  دکشخب ، دوش و  لیدبت  بطر  هب  هک  یتقو  ات  دوشیم و 

مالسلا هیلع  یلع  میدیسر . تخرد  بحاص  ۀناخ  هب  ات  میدرک  تکرح  مه  اب  ایب . ام  اب  زین  وت  تفگ : نم  هب  تساخاپ و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
يا تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هاگنآ  دـش . دنـسرخ  نامداش و  ترـضح  ندـمآ  زا  تفگ و  دـمآ  شوخ  يو  هب  زین  وا  درک . مالـس  يو  هب 

؟ دیدمآ اجنیا  هب  يراک  هچ  يارب  نسحلاوبا !
. داد یهاوخ  ماجنا  هللاءاشنا - هک - ماهدمآ  يراک  يارب  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 

؟ تسا يراک  هچ  نآ  دیسرپ : درم  نآ 
داب شزو  ماگنه  هک  تسا  ییامرخ  هناخ  نآ  رد  دیوگیم : تسا ، نکاس  لحم  نالف  رد  وت  ۀـناخ  رد  هک  درم  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
نیا هکنیا  نودب  دتفایم ، نیمز  رب  دوشیم ، لیدـبت  رمت  بطر و  هب  هک  یتقو  ات  تسا  سران  امرخ  هک  یتقو  زا  نآ  رب  ناگدـنرپ  نتـسشن  و 

. دنزب نآ  هب  بوچ  ای  دنک  باترپ  گنس  نآ  هب  درم 
، درک رارکت  ار  دوخ  ۀتساوخ  مود  راب  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  تفریذپن و  درم  نآ  یلو  ینک  لالح  تباب  نیا  زا  ار  يو  هک  مهاوخیم  وت  زا 
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يو هب  هکنیا  اـت  تفریذـپیمن . درم  نآ  درکیم و  رارکت  ار  دوـخ  تساوـخرد  بترم  مالـسلا  هـیلع  یلع  تفریذـپن . درم  نآ  مـه  زاـب  یلو 
رد تخرد  نیا  ياجهب  ترـضح  نآ  هک  منکیم  نیمـضت  تیارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بناـج  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف :

. دنک تیانع  وت  هب  یغاب  تشهب 
 603 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مغاب نالف  ربارب  رد  ار  هناخ  نآ  ایآ  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدش  کیدزن  باتفآ  بورغ  هب  مکمک  تفریذپن . زین  راب  نیا  یلو 
؟ یشورفیم نم  هب 

مالسلا هیلع  یلع  یتخورف . نم  هب  هناخ  نیا  ربارب  رد  ار  غاب  نآ  وت  هک  ریگب  هاوگ  دوخ  رب  ار  یسیع  نب  یسوم  ادخ و  يرآ ، تفگ : درم  نآ 
، ناتخرد ۀـمه  اب  ار  غاب  نیا  هک  مریگیم  دـهاش  ار  یـسیع  نب  یـسوم  ادـخ و  يرآ ، تفگ : دـشورفب  ار  شاهناـخ  يو  درکیمن  روصت  هک 

. متخورف وت  هب  هناخ  نیا  ربارب  رد  شیاههویم  اهلخن و 
؟ یتخورف نم  هب  غاب  نآ  ربارب  رد  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ره  اب  ار  هناخ  نیا  وت  ایآ 

. متخورف غاب  نیا  ربارب  رد  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ره  اب  ار  هناخ  نیا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  یـسیع  نب  یـسوم  ادخ و  يرآ ، تفگ : درم  نآ 
نآ دنادرگ و  كرابم  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ریگب . لیوحت  ار  هناخ  زیخرب و  دومرف : درک و  لئاس  صخش  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

. تسا لالح  وت  يارب 
. دنتفاتش زامن  يوس  هب  نانآ  دش . دنلب  لالب  ناذا  يادص  دیسر و  ارف  برغم  زامن  تقو  ماگنه  نیا  رد 

تعامج زامن  رد  حبـص  ماگنه  تفر . شدوخ  ۀـناخ  هب  سکره  دـندروآ و  اجهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  اـشع  برغم و  زاـمن 
یحو ادخ  بناج  زا  لیئربج  ناهگان  هک  دش  تابیقعت  لوغشم  ترضح  نآ  حبص ، زامن  زا  سپ  دندرک . تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دنوادخ هک  هداد  ماجنا  يراک  هتشذگ  زور  یسک  هچ  دومرف : درک و  باحصا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یحو  نایاپ  زا  سپ  دروآ .
وگزاب ام  يارب  امش  هکلب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  مهد ؟ ربخ  وا  هب  نم  ای  دهدیم  ربخ  نم  هب  یـسک  ایآ  هداتـسرف ؟ یحو  نآ  ةرابرد 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دینک ،
ماجنا يراک  بشید  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : دناسر و  مالس  نم  هب  ادخ  بناج  زا  دمآ و  لیئربج  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  ناوخب ، تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ نآ  مدیسرپ : لیئربج  متسود  زا  نم  تسا . هداد 
؟ مناوخب هچ  متفگ :

! یلع يا  وت ، دش . یهاوخ  دونشخ  وت  امتح  ندش ...  ریگارف  ماگنه  بش  هب  دنگوس  نابرهم . هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ناوخب ، تفگ :
؟ يدادن هقدص  شنانکاس  هب  تغاب  شورف  اب  ار  هناخ  نآ  رگم  و  يدرکن ؟ قیدصت  ار  تشهب  وت  رگم 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  يرآ ، تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
. تسوت يارب  نیا  دمآ و  دورف  وت  ةرابرد  هروس  نیا  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ردارب وت  دومرف : دیـسوب و  ار  شایناشیپ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تفاتـش . مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
وت ». ردارب  نم  ینم و 

تاعاجرا
: دیآیم

. دینک هظحالم  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  تاوم ، ءایحا  ياهباب  زا  مهد  باب  تایاور  رد 
631 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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فلس ياهباب  مهن : شخب 

شورفشیپ رد  نآ  تدم  الاک و  ياهیگژیو  نایب  طرش  باب 1 

لوط و هاگره  درادـن ، یلاکـشا  الاک  دـیرخشیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جاّرد  نب  لـیمج  ( 1 - ) 1012
دوش ». فیصوت  نآ  ضرع 

لوط و هاگره  درادن ، یلاکشا  الاک  دیرخشیپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1013
دشاب ». مولعم  نآ  دوش و  فیصوت  نآ  سنج  ضرع و 

ضرع لوط و  هاگره  درادن ، یلاکـشا  الاک  ناویح و  دـیرخشیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 1014
دوش ». نایب  ناویح  نس  الاک و 

دوش ». نایب  نآ  نس  هاگره  درادن ، لاکشا  ناویح  دیرخشیپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هرارز  ( 4 - ) 1015
زا هک  یتروص  رد  درادن ، لاکـشا  ناویح  دیرخشیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دـیبع  ( 5 - ) 1016

يربب ». مان  صخشم  ياهیگژیو  اب  یناویح 
 633 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف ماما  مدرک . لاؤس  ناویح  شورف  دیرخ و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 6 - ) 1017
. تسین نآ  رد  یلاکشا 

ای رتتـسپ  هدرب  ناوـیح و  رگیدـکی ، تیاـضر  اـب  هاـگنآ  دـنک ، شورفشیپ  ار  ینیعم  هدرب  اـی  صخــشم  نـس  اـب  ار  یناوـیح  رگا  مـتفگ :
؟ دیراد يرظن  هچ  هراب  نیا  رد  دهد ، لیوحت  يرتبوغرم 

درادن ». دوجو  یلاکشا  نآ  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ياهدرک دیرخشیپ  هچنآ  هک  یتروص  رد  درادن  لاکـشا  ناویح  دیرخشیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 7 - ) 1018

تیاه مهرد  هب  وت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا .] ماـمت  هلماـعم   ] دـش هداد  لـیوحت  وت  هب  ناویح  نآ  رگا  هاـگنآ  ینک ، فیـصوت  صخـشم و 
يرتراوازس ».

صخـشم و نس  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  ناویح  دیرخشیپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 8 - ) 1019
درادن ». لاکشا  مولعم  تدم  نیعم و  ياهنادند  دادعت 

تدـم صخـشم و  نس  اب  ناویح  دـیرخشیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 9 - ) 1020
لاکـشا فرط  ود  تیاضر  اب  تفرگ  يرتتسپ  ناویح  رادیرخ ، ای  داد  لیوحت  يرتهب  ناویح  هدنـشورف ، رگا  هاگنآ  درادـن . لاکـشا  نیعم 

درادن ».
صخـشم ریغ  صخـشم و  نس  اب  ار  یناوجون  ياههدرب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هیواـعم  ( 10 - ) 1021

. دهدیم لیوحت  يو  هب  ار  نآ  زا  رتتسپ  سپس  دنکیم و  دیرخشیپ 

. درادن لاکشا  فرط  ود  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم دیرخشیپ  یصخشم  نامز  ات  ار  نآ  ریغ  هلاس و  هس  هلاس و  ود  نادنفسوگ  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

. درادن یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دریگب و لیوحت  ار  اهنآ  موسکی  ای  نادنفـسوگ  فصن  هک  دهاوخب  رادیرخ  زا  دـهد و  لیوحت  ار  اهنآ  ۀـمه  دـناوتن  هدنـشورف  رگا  متفگ :
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؟ دنک تفایرد  هتخادرپ ، اهنآ  يارب  هک  ار  ییاهمهرد  هدنامیقاب  نادنفسوگ  ياجهب 
دریگیمن ». تسا  هدرک  طرش  هچنآ  زا  ریغ  لباقم  فرط  تیاضر  نودب  درادن و  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نامز ات  ار  نآ  ریغ  هلاسهس و  هلاسود و  دنفـسوگ  يدادـعت  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 11 - ) 1022
. دنکیم دیرخشیپ  ینیعم 

ار اهنآ  موس  ود  ای  موسکی  ای  فصن  رادیرخ  دـهد ، لیوحت  ار  اهنآ  ۀـمه  دـناوتن  هدنـشورف  رگا  درادـن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنکیم  تفایرد  شایتخادرپ  ياهمهرد  تبسن  هب  هدنامیقاب  ياجهب  دریگیم و  لیوحت 

 635 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا ». دنفسوگ  نارفعز و  وج ، مدنگ ، لثم  زین  كاشوپ  دریگیمن و  نآ  زا  رترب  یلو  دریگیم  لیوحت  شداد  رارق  زا  رتنییاپ  رادیرخ  و 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  نامیلس  زا  ثیدح  نیا  ریظن 
درادن ». لاکشا  نآ  ریغ  یکاروخ و  داوم  ناویح ، دننام  يزیچ  ره  دیرخشیپ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 12 - ) 1023

درادن ». لاکشا  هویم  دیرخشیپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریکب  نبا  ( 13 - ) 1024
اب دیاب  سپ  دنک ، دیرخشیپ  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  ( 14 - ) 1025

دنک ». دیرخشیپ  مولعم  ۀنامیپ  نزو و 
نآ زا  یشخب  دنکیم و  دیرخشیپ  ار  یلوصحم  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلس  ( 15 - ) 1026

داهنـشیپ رادـیرخ  هب  ار  یتفایرد  لاـم  لـصا  نآ ، ياـجهب  ور  نیا  زا  دـهد ؛ لـیوحت  ار  نآ  هیقب  دـناوتیمن  هدنـشورف  دریگیم و  لـیوحت  ار 
. دنکیم

. تسا لالح  شیارب  اریز  دریگب ؛ ار  نآ  دناوتیم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! دشورفب تمیق  رباربود  هب  دناوتیم  ار  هتفرگ  لیوحت  یکاروخ  داوم  رادیرخ ، متفگ :

. تسا لالح  شیارب  دشاب ، هدرک  نینچ  دنچره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار تدم  الاک و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ دیرخشیپ  ار  لخن  يامرخ  لوصحم و  زا  ریغ  ییالاک  دـناوتیم  یـسک  ایآ  مدرک : لاؤس  و 

دنکیم ». صخشم 
درادـن و لاکـشا  نان  نتفرگ  ضرق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثاـیغ  ( 16 - ) 1027

درادن لاکشا  بآ  هزوک  ود  اب  بآ  هزوک  کی  یسم و  ۀکـس  ود  اب  یـسم  ۀکـس  کی  ۀلماعم  درادن و  لاکـشا  هزوک  کشم و  بآ  ندیرخ 
درادن ». لاکشا  یسم  ياههکس  دیرخشیپ  و  « 1»

______________________________

: تسا هنوگنیا  ثیدـح  نتم  ًارهاظ  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  یـسلجم  همالع  موحرم  تسین . یگتخیرمههب  زا  یلاخ  ثیدـح  نتم  (. 1)
. دش همجرت  ساسا  نیمه  رب  463 و  رایخالا 11 / ذالم  نیتلقلاب ،» هلقلاو  نیسلفلاب  سلفلا  »

 637 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هنامیپ اب  الاک  دیرخشیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 17 - ) 1028

دوشیمن ». دیرخشیپ  هسام  نش و  هاک ، درادن و  لاکشا  نیعم  تدم  و 
ای ورد  ماگنه  ار  نآ  لیوحت  نامز  هک  دـیرخشیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 18 - ) 1029
ات صخـشم  ۀنامیپ  اب  دیاب  دیرخشیپ  هکلب  تسین  حیحـص  زیاج و  دـنهد  رارق  دـننکیم ] ادـج  هاک  زا  ار  هناد   ] یبوکنمرخ ای  امرخ  ندـیچ 

.( تسین نّیعم  ًاقیقد  یلبق  دراوم  رد  نامز  اریز  .« ) دشاب نیعم  نامز 
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اب ار  ییالاک  دـیاب  دـنکیم  دـیرخشیپ  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 19 - ) 1030
دنک ». دیرخشیپ  نیعم  تدم  صخشم و  نزو  هنامیپ و 

هک دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 20 - ) 1031
هلماعم شاهلماعم  دـشورفب ، صخـشمان  ياهب  ربارب  رد  ای  مولعماـن  تدـم  اـت  ار  ییـالاک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

تسین ».
تعارز و لوصحم  زا  ریغ  ییالاک  دناوتیم  یـسک  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 21 - ) 1032

؟ دنک دیرخشیپ  ار  لخن  يامرخ 
. دنکیم صخشم  ار  نآ  تدم  هنامیپ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دریذپب نهر  یتخادرپ  ياهب  ربارب  رد  دناوتیم  هدرک ، دیرخشیپ  تاّلغ  ناویح و  هک  یسک  ایآ  مدرک : لاؤس  و 
ریگب ». هقیثو  تلام  ربارب  رد  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

اب ناویح  دیرخشیپ  رد  مالـسلا - هیلع  رقاب  ماما  شردپ - : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يراصنا  میرم  وبا  ( 22 - ) 1033
دیدیمن ». یلاکشا  صخشم ، تدم  نیعم و  ياهب 

دیرخشیپ نیعم  نامز  ات  مولعم  ّنس  اب  ار  ینادنفسوگ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یشعا  هبیتق  ( 23 - ) 1034
. دوشیم هداد  لیوحت  يو  هب  هلاس  راهچ  هلاس ، هس  ياجهب  هاگنآ  دنکیم .

؟ تسا هدرکن  دیرخشیپ  نیعم  تدم  صخشم و  نس  اب  ینادنفسوگ  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دوشیم هتخاس  امش  رهش  رد  هک  ییالاک  ریرح و  دیرخشیپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا ] هیلع  قداص   ] ماما زا  : » دیوگ هعامـس  ( 24 - ) 1035

؟ تسا زیاج 
دشاب ». صخشم  نآ  نامز  هاگره  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 639 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دوشیم هتخاس  امش  رهش  رد  هک  ییالاک  ریرح و  دیرخشیپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا ] هیلع  قداص   ] ماما زا  : » دیوگ هعامـس  ( 25 - ) 1036

؟ تسا زیاج 
. دشاب صخشم  نآ  تدم  هاگره  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا زیاج  صخشم  تدم  هنامیپ و  اب  تابوبح  دیرخشیپ  نیعم و  نامز  ات  هدش  فیصوت  ِناویح  دیرخشیپ  ایآ  مدرک : لاؤس  و 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

صخـشم تدـم  هنامیپ و  اب  یکاروخ  داوم  دـیرخشیپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  دـمحم  ( 26 - ) 1037
؟ تسا زیاج 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زیاج مدنگ  دیرخشیپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگ شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  ( 27 - ) 1038

؟ تسا
درادن ». لاکشا  دنک ، يرادیرخ  وت  زا  ینیعم ] رادقم   ] رادقم نالف  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؛ وشن کیدزن  نآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  تشوگ  دیرخشیپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ رباج  ( 28 - ) 1039
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. رخب هدهاشم  اب  دقن و  تروص  هب  ار  تشوگ  رغال . رگید  راب  دهدیم و  قاچ  تشوگ  وت  هب  راب  کی  اریز 
راب دـهدیم و  وت  هب  رپ  کشم  راب  کی  اریز  وشن  نآ  کیدزن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  کشم  بآ  دـیرخشیپ  ةراـبرد  زین  و 

تسا ». رتملاس  هدنشورف  وت و  يارب  هک  رخب  ار  نآ  هدهاشم  اب  هکلب  صقان  رگید 
ارف تدـم  هاگره  شورفشیپ ، ۀـلماعم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 29 - ) 1040

، دراد يرگید  يـالاک  هدرب و  اـپراهچ و  یلو  درادـن  راـیتخا  رد  ار  هدـش  شورفشیپ  سنج  هدنـشورف  هک  درک  هدـهاشم  رادـیرخ  دیـسر و 
هب مهرد  ربارب  رد  ار  یکاروخ  داوم  رگا  نینچمه  درادرب . هتخادرپ ، شورفشیپ  سنج  يارب  هک  ییاهب  اب  ار  اهنآ  رادیرخ  هک  درادن  لاکشا 

: دومرف ماما  ریگب ، یکاروخ  داوم  نم  زا  مرادن ، رایتخا  رد  مهرد  نم  دیوگب : رادیرخ  دیسر  رس  ماگنه  دشورفب و  هیسن  تروص 
- دنامیمن یقاب  هک  ار  یـسانجا  دیرخشیپ  دریگب و  دـناوتیم  دـهاوخب ، هچ  ره  نآ  ياجهب  تسا و  راکبلط  مهرد  وا  اریز  درادـن ؛ لاکـشا 

دناهدرمش ». دنسپان  نآ - ریظن  تشوگ و  هویم ، دننام 
طرـش نیا  هب  دنفـسوگ  دص  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ باّلج  بابح  نب  دـمحم  ( 30 - ) 1041

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنک . يرادیرخ  يو  زا  غلبم  نالف  هب  ار  اهنآ  هدنشورف  هک  درخیم 
تسین ». زیاج 

 641 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: تشذگ
تلالد دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  تشذـگ  یبلاطم  شورف ، دـیرخ و  ياهباب  زا  مراهچ  یـس و  موس و  تسیب و  مهدزاود ، باب  تاـیاور  رد 

. دنکیم
زیاج لخن  يامرخ  دیرخشیپ  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  هویم  ۀلماعم  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 

درادن ». لاکشا  دیرخ ، وت  زا  ار  نیعم  تخرد  نیا  ةویم  رگا  تسین و  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟
: دیآیم

. مشورفیم ار  اهتسوپ  نم  نادنفسوگ ، ندیرب  رس  زا  شیپ  : » هک هتفگ  نیا  شورفشیپ )  ) فلـس ياهباب  زا  موس  باب  زا  موس  تیاور  رد 
تسا ». نیمزرس  مادک  دنفسوگ  ِتسوپ  نآ  هک  نک  صخشم  یلو  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یندرکنزو و ياـهالاک  ۀلیـسو  هب  ياهناـمیپ  ياـهالاک  دـیرخشیپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  مجنپ  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد  و 
درادن ». لاکشا  ياهنامیپ ، ياهالاک  ۀلیسو  هب  یندرکنزو  ياهالاک  دیرخشیپ 

. رگنب ار  نهر  ياهباب  زا  کی  باب  تایاور  شورفشیپ و  ياهباب  زا  تفه  باب 
مدرم هب  هدش  شورفشیپ  ياهالاک  يو  هک ...« : هتفگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  شسرپ  رد  رجح  ياهباب  زا  موس  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 

دراذگیم »...  یقاب  رتشیب  ای  مهرد  رازه  دوشیم و  دوبان  اهنآ  سپ  تسا . راکهدب 
تسا زیاج  ایآ  دنکیم . دیرخشیپ  یسم - ياههکس  سولف - یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  نامـض  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دریگب ؟ لیفک  اهنآ  يارب 

دیرخشیپ رد  الاک  یجیردت  نتفرگ  لیوحت  زاوج  باب 2 

. دشودیم شنادنفسوگ  زا  يدایز  ریـش  زور  ره  يرادماد  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دّالو  وبا  ( 1 - ) 1042
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لطر دنچ  زور  ره  دوش و  يرادیرخ  يو  زا  مهرد  رادقم  نالف  هب  لطر  دص  ره  رتشیب ، ای  ریش  لطر  دصناپ  هک  تسیچ  هراب  نیا  رد  ناترظن 
؟ دریذپ نایاپ  هدش  يرادیرخ  رادقم  ات  دوش  هتفرگ  يو  زا  ریش 

 643 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زور ره  باصق  درخیم و  باصق  زا  تسوپ  يدادـعت  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ میکح  نب  دـیدح  ( 2 - ) 1043

.« درادن لاکشا  دومرف : ماما  دهدیم . لیوحت  يو  هب  تسوپ  ینیعم  دادعت 

لیوحت ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  يارب  طرش  دوجو  باب 3 

ینیعم نامز  يارب  درادن - رایتخا  رد  هک  ار - ییالاک  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 1044
. دوشیم نآ  لیوحت ]  ] هب دهعتم  دنکیم و  شورفشیپ 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  ناحرس  نب  دواد  هعامس و  نب  رفعج  زا  ثیدح  نیا  هیبش 

 645 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد ناویح  يزرواشک و  هک  یسک  زا  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 1045

؟ دهد لیوحت  درخب و  ار  نآ  تدم  رس  هدنشورف  دنک و  دیرخشیپ  تاّلغ  درادن ، رایتخا 
. درادن لاکشا  دنک ، دهعت  ینیعم  نامز  ات  ار  نآ  لیوحت ]  ] هاگره دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ مریگب ماهتخادرپ - هک  ار - ییاهب  نآ ، ربارب  رد  تسا  زیاج  ایآ  دش ، ناوتان  هیقب  لیوحت  زا  داد و  لیوحت  ار  نآ  زا  یشخب  رگا  متفگ :
راک »! نیا  تسوکین  هچ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنتسه رد  تشپ  رفن  ود  تفگ : دمآ و  ّبتعم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ جارس  دّلخم  وبا  ( 3 - ) 1046
. نک لخاد  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. مشورفیم ار  ناشتسوپ  نادنفسوگ  ندیرب  رس  زا  شیپ  متسه و  یباصق  درم  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندمآ ، اهنآ  یتقو 
تسا ». نیمزرس  مادک  دنفسوگ  ِتسوپ  اهنآ  هک  نک  نایب  یلو  درادن ؛ لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماما درادن . رایتخا  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  درخیم  یـسک  زا  درز  سم  نم  دصکی  یـصخش  : » هک دنکیم  تیاور  ماّحـش  دیز  ( 4 - ) 1047
درادن ». لاکشا  دهد ، لیوحت  يو  هب  داد  رارق  ماگنه  هک  یتروص  رد  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

رایتخا رد  ار  نآ  هک  درخیم  یسک  زا  غلبم  نالف  هب  درز  سم  نم  دصکی  یصخش  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینانک  حابـصلاوبا 
درادن ». لاکشا  دهد ، لیوحت  لماک  روط  هب  هتشاذگ  رارق  يو  اب  هک  ار  يرادقم  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درادن .

رایتخا رد  ار  نآ  هک  یـسک  زا  دقن  تروص  هب  الاک  دیرخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 5 - ) 1048
! دننادیم لطاب  ار  نآ  ام  رهش  رد  متفگ : درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  درادن ،

؟ دنیوگیم هچ  دیرخشیپ  ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رایتخا رد  ار  سنج  نآ  هدنشورف  دشاب و  تدم  نودب  هک  یتروص  رد  یلو  تسا  راد  تدم  نآ  دنیوگیم : دننادیمن . لاکشا  ار  نآ  متفگ :

! تسین زیاج  دشاب ، هتشادن 
 647 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ار  یکاروخ  داوم  ناسنا  درادن  لاکشا  دومرف : سپس  تسا . نآ  زا  رتهتسیاش  دشاب ، تدم  نودب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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لاثما هزبرخ و  روگنا و  دننامه  یـسنج  هکنآ  رگم  درادن ، رایتخا  رد  ار  نآ  یتدم  ات  هک  درخب  یـسک  زا  تدم  رکذ  نودب  يدـقن  تروص 
تسین ». راوازس  نآ  يدقن  دیرخ  تروص  نیا  رد  سپ  دیآیمن ؛ دوجو  هب  دوخ  لصف  ریغ  رد  هک  دشاب  نآ 

زونه هک  تخادرپ  ییاتـسور  لوصحم  دـیرخ  يارب  مهرد  يدادـعت  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 1049
شتـسد هب  نآ  ایآ  هک  دـنادیمن  وا  اریز  تسین ؛ هتـسیاش  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هدـشن  راکـشآ  شايراگدـنام 

تروص نیا  رد  دهد .] لیوحت  لوصحم  نآ  زا  هک  دنکن ،[  طرـش  هدنـشورف ] اب   ] دنک و دـیرخشیپ  ار  یکاروخ  داوم  هکلب  هن ، ای  دـسریم 
«1 .« » دهد لیوحت  درخب و  ار  نآ  تشادن ، یکاروخ  داوم  شدوخ  هدنشورف  دیسر  رس  ماگنهرگا  هک  درادن  لاکشا 

هدش شورفشیپ  يالاک  همه  لیوحت  رب  هدنشورف  تردق  مدع  ضرف  مکح  باب 4 

نامز ات  ار  وج  ای  مدـنگ  ولیک -  15 عاص - جنپ  شیاهمهرد  اب  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1050
رادـیرخ زا  ور  نیا  زا  دـهد ؛ لـیوحت  تسا  راکهدـب  هک  ار  هـچنآ  ماـمت  دـناوتیمن  هدنـشورف  دـعوم  رـس  دـنکیم . دـیرخشیپ  یـصخشم 

شیاهمهرد زا  هدـنامیقاب ، يوج  ای  مدـنگ  تبـسن  هب  دریگب و  لیوحت  ار  نآ  زا  رتشیب - ای  رتمک  موسکی - اـی  فصن  دـنکیم ، تساوخرد 
. دنک تفایرد 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم دیرخشیپ  ار  رتشیب - ای  رتمک  ای  نارفعز - لاقثم  تسیب  مهرد ، اب  یصخش  دش : لاؤس  و 

ار نآ  موس  ود  ای  موسکی  ای  فصن  رادیرخ  دهد ، لیوحت  ار  نارفعز  ۀمه  دناوتن  هدنـشورف  رگا  درادـن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنکیم ». تفایرد  شیاهمهرد  زا  هدنامیقاب ، تبسن  هب  دریگیم و  لیوحت 

______________________________

هب زین  مئاعد  رد  هچنانچ  تسا ؛ نوکیال » نا   » نآ حیحـص  تسا و  هابتـشا  هک  تسا  ماـعط »...  هدـنع  نوکی  نا  سأـبالو  : » نتم تراـبع  (. 1)
. تسا تروص  نیمه 

 649 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: دیآیم
. تسه دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  تشه  تفه و  باب  تایاور  رد 

الاک هلیسو  هب  الاک  دیرخشیپ  مکح  باب 5 

ياهالاک دـیرخشیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو  نب  بهو  ( 1 - ) 1051
درادن ». لاکشا  ياهنامیپ ، اب  یندرکنزو  ياهالاک  یندرکنزو و  اب  ياهنامیپ 

دیرخشیپ نغور  يرگید  زا  نوتیز  نغور  تخادرپ  اب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نبا  ( 2 - ) 1052
. دنکیم

تسین ». هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نغور هلیسو  هب  نوتیز  نغور  دیرخشیپ  ناسنا  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 1053
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تسین ». راوازس  نوتیز  نغور  ۀلیسو  هب  نغور  دیرخشیپ  و 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  ابر ، ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 

( نْیِد  ) بلط نداد  رارق  نمث  اب  دیرخشیپ  مکح  باب 6 

يو هب  راکهدب  دوب . راکبلط  یـصخش  زا  مهرد  يرادـقم  يو  هک  تفگ  نم  هب  رمع  نب  لیعامـسا  : » دـیوگ یـسیع  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1054
. دنک شورفشیپ  يو  هب  رادتدم  تروص  هب  یکاروخ  داوم  اهنآ  ربارب  رد  هک  درک  داهنشیپ 

. درادن لاکشا  تفگ : خساپ  رد  وا  دسرپب . مالسلا ] هیلع  ماما   ] وا زا  هراب  نیا  رد  هک  درک  تساوخرد  یسک  زا  لیعامسا 
نم تفگ : مالسلا ] هیلع  ماما   ] وا هب  لیعامسا  درک . لاؤس  وا  زا  هراب  نیا  رد  تفر و  مالسلا ] هیلع  ماما   ] يو دزن  دوخ  لیعامـسا ، نآ  زا  سپ 

. درادن لاکشا  دیدومرف : خساپ  رد  امش  دسرپب و  امش  زا  هراب  نیا  رد  هک  متساوخ  ینالف  زا 
: متفگ دنیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  دنتسه ، امش  دزن  هک  تنس  لها  ياهقف  دومرف : مالسلا ] هیلع  ماما   ] يو

. تسا لطاب  دنیوگیم 
«1 .« » مدرک هابتشا  نم  اریز  هدن ؛ ماجنا  تفگ : مالسلا ] هیلع  ماما   ] يو

______________________________

.548 رایخالا 10 / ذالم  تسا . هدرک  هیقت  رب  لمح  ار  نخس  نیا  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
 651 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ْنیِد هب  ْنیِد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز )  ) دـیزی نب  ۀـحلط  ( 2 - ) 1055
دوشیمن ». هتخورف 

هیلع ماـما  مدرک . لاؤـس  یهدـب  دـیرخشیپ  ةراـبرد  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 1056
.« درادن لاکشا  مرخیم ، زیچ  نالف  ربارب  رد  ار  زیچ  نالف  وت  زا  دیوگب : هاگره  دومرف : مالسلا 

نیفرط یضارت  اب  رتمک و ...  ای  رتدایز  تروص  هب  هدش  دیرخشیپ  سنج  تفایرد  زاوج  باب 7 

دیرخشیپ صخشم  تسوپ  گنر  نس و  اب  ار  ناوجون  ناگدرب  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1057
. دوشیم هداد  لیوحت  يو  هب  اهنآ  زا  رتدب  ای  رتهب  سپس  دنکیم .

درادن ». لاکشا  دشاب ، لباقم  فرطو  وت  تیاضر  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
موـلعم گـنر ) و   ) نس اـب  ار  یناوـجون  ةدرب  یـصخش ، دـش : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 2 - ) 1058

. دوشیم هداد  لیوحت  يو  هب  هدرک  طرش  هچنآ  زا  رتدب  ای  رتهب  سپس  دنکیم . دیرخشیپ 
درادن ». لاکشا  دشاب ، لباقم  فرط  وت و  تیاضر  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مولعم تدـم  نس و  اب  ناویح  دـیرخشیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1059
لاکـشا تفرگ ، ار  نآ  زا  رتدب  رادیرخ  ای  داد  لیوحت  هدرک  طرـش  هچنآ  زا  رتهب  هدنـشورف  فرط  ود  تیاضر  اب  رگا  سپ  درادـن ، لاکـشا 
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درادن ».
 653 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دیرخشیپ دنفسوگ  لابج ، رد  نم  ردارب  دیـسرپ : يو  زا  یـصخش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ یـشعا  هبیتق  ( 4 - ) 1060
. دوشیم هداد  لیوحت  يو  هب  يرگید  نس  اب  دنفسوگ  نس  کی  اب  دنفسوگ  ياج  هب  سپ  دنکیم .

؟ دوشیمن ماجنا  ناگدنشورف  تیاضر  اب  راک  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ تفگ :

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هـضراع راچد  نادنفـسوگ  زا  یکی  یهاگ  دـنریگیم . لیوحت  شیارب  ار  اهنآ  هک  دراد  یحیـسم  يدوهی و  يـالکو  مردارب  تفگ : درم  نآ 

. دروآیم دنکیم و  دوس  کمن  ار  نآ  ای  دروآیم  ار  شیاهب  دشورفیم و  دربیم و  رس  ار  نآ  سپ  دوشیم 
ار نآ  دروآ ، ار  نآ  دوس  کمن  رگا  دنکن و  فرصت  نآ  رد  دزیماین و  رد  شلام  اب  ار  نآ  دروآ ، ار  نآ  ياهب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. تسین ناملسم  يوس  زا  زج  ادخ  مان  ندرب  هب  نانیمطا  دوشیم و  تیلح  ببس  ادخ  مان  ندرب  اریز  دروخن ؛
يارب باتک  نابحاص  ماعط  و  دیامرفیم : هک  دوشیم  هچ  دنوادخ  نخس  نیا  سپ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  سلجم  رد  نارـضاح  زا  یکی 
دنناـم تاـبوبح و  نآ ، زا  دوـصقم  تفگیم : مردـپ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ؟ لـالح  ناـنآ  يارب  امـش  ماـعط  تسا و  لـالح  اـمش 

تساهنآ ».
. دنکیم دیرخشیپ  نیعم  نامز  ات  صخشم و  نس  اب  دنفسوگ  یصخش  : » دیوگ یشعا  هبیتق  ( 5 - ) 1061

نامز مولعم و  نس  اب  دنفـسوگ  رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم . هداد  لیوحت  هلاس  راهچ  يو  هب  هلاس  هس  دنفـسوگ  ياـجهب  هاـگنآ 
؟ هدرکن دیرخشیپ  نیعم 

. يرآ متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ ياج  هب  تسا . راکبلط  سران  يامرخ  گرزب  دبـس  کی  یـصخش  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  بیعـش  نب  بوقعی  ( 6 - ) 1062
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . تفایرد  رتمک  نزو  اب  بطر  دبس  کی 

؟ مریگب رتشیب  نزو  اب  کشخ - يامرخ  رمت - دبس  کی  نآ  ياجهب  ایآ  مراکبلط . سران  يامرخ  دبس  کی  نم  متفگ :
درادن ». لاکشا  تسا ، هدیدنسپ  امش  نایم  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 655 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دنکیم دیرخشیپ  امرخ  ای  مدنگ  مهرد ، دص  اب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 7 - ) 1063
ار تمدنگ  فصن  یهاوخیم  رگا  مرادن . رایتخا  رد  ار  وت  بلط  فصن  زا  شیب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : هدنشورف  دیـسررس ، ماگنه 

. نک تفایرد  مهرد  ار  رگید  فصن  ریگب و 
. درادن لاکشا  دریگب ، هداد  مهرد  هک  یتبسن  نامه  هب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  مراکبلط ...  سران  يامرخ  گرزب  دبس  کی  یصخش  زا  نم  مدرک : لاؤس  و 
راکبلط ور  نیا  زا  تسامرخ . تخرد  ياراد  راکهدـب  تسا . راکبلط  کشخ - ياـمرخ  رمت - ّرک  دـص  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

. نک راذگاو  نم  هب  ار  لخن  نیا  لوصحم  مراکبلط ، وت  زا  هک  ییامرخ  ياج  هب  دیوگیم : دوریم و  يو  دزن 
. تسناد دنسپان  ار  هلماعم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ایوگ 

هب دـیوگیم : دتـسرفیم و  وا  يوس  هب  رانید  يرادـقم  راکهدـب  تسا . راکبلط  يرگید  زا  رمت  ای  بطر  راـب  دـنچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 755 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن ». لاکشا  دراد ، نانیمطا  وا  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  رادرب . ار  دوخ  بلط  رخب و  امرخ  اهنیا ، ۀلیسو 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه لیوحت  زا  شیپ  شورف  اب  بسانم  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  مکی  لهچ و  باب  تایاور  رد 

صخـشم ياـهیگژیو  اـی  موـلعم  نس  اـب  ياهدرب  رگا  : » هک هتفگ  نیا  شورفشیپ )  ) فلـس ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مشـش  تـیاور  رد  و 
؟] تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  ، ] دزادرپب دناهدرک  طرش  هچنآ  زا  رتهب  ای  رتدب  فرط  ود  تیاضر  اب  هدنشورف  هاگنآ  دوش ، دیرخشیپ 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  دوش ، ماجنا  وا  وت و  تیاضر  اب  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهد  تیاور  رد  و 

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  نید ، ياهباب  زا  جنپ  تسیب و  راهچ و  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

لیوحت ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  ندش  بایان  مکح  باب 8 

ار یکاروخ  داوم  يرادقم  یصخش  هک  میدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دنیوگ هرارز  نب  دیبع  بیعش و  نب  بوقعی  ( 1 - ) 1064
، دیسر رس  ماگنه  دشورفیم . مهرد  لباقم  رد  ینامز  ندیسر  ارف  ات  هیسن  تروص  هب 

 657 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. نک تفایرد  یکاروخ  داوم  نم  زا  نآ  ياجهب  مرادن . رایتخا  رد  مهرد  نم  دیوگیم : رادیرخ  دنکیم و  هبلاطم  ار  شیاه  مهرد  هدنشورف 

دریگیم ». دهاوخب ، هچ  ره  اهنآ  ربارب  رد  تسا . راکبلط  مهرد  وا  انامه  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب هویم  دیسر ، رـس  ماگنه  دنکیم و  دیرخشیپ  هویم  یـصخش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریکب  نب  هللادبع  ( 2 - ) 1065

. دوشیمن هداد  لیوحت  يو 
دهد ». تلهم  هدنشورف  هب  ای  دریگب  ار  شایتخادرپ  لام  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

فلع ای  یکاروخ  داوم  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 3 - ) 1066
نم زا  زور  خرن  هب  دیوگب  هدنشورف  رگا  دشاب ، هتشادن  دوجو  مهرد  زج  دباین و  ار  نآ  هدنشورف  دنک و  دیرخشیپ  ینامز  ندیـسر  ارف  ات  ار 

شیپ راچان  تشادـن و  دوجو  هدـش  يرادـیرخ  يالاک  رگا  دـنکیمن و  تفایرد  فلع - اـی  یکاروخ  داوم  هدـیرخ - هچنآ  زج  ریگب ، مهرد 
دیریگن ». رارق  متس  دروم  دینکن و  ملظ  دریگب . ار  شلام  لصا  اهنت  سپ  دریگب ، مهرد  الاک  تفایردزا 

رس رد  دنک و  دیرخشیپ  ماعط  يرگید  زا  یصخش  هاگره  : » دومرف نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1067
نودب ار  شایتخادرپ  ياهب  رگم  دریگیمن  رادـیرخ  ریگب ، زورما  خرن  هب  ار  نآ  ياهب  دـیوگب  رادـیرخ  هب  دـباین و  ار  نآ  هدنـشورف  دیـسر ،

تسا ». تروص  نیمه  هب  هدش  دیرخشیپ  سانجا  مامت  مکح  دریگیم و  هدرک - دادرارق  هک  هنوگنآ  یکاروخ - داوم  ای  هدوزفا 
. دنکیم دـیرخشیپ  يرگید  زا  مدـنگ  مهرد ، اب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ مساق  نب  صیع  ( 5 - ) 1068

ياهالاک شمدـنگ  ربارب  رد  تسا  زیاج  رادـیرخ  يارب  ایآ  دراد . هدرب  الاک و  ماد و  درادـن و  رایتخا  رد  مدـنگ  هدنـشورف  دیـسررس ، ماگنه 
مدنگ ». عاص  رادقم  نالف  ربارب  رد  الاک  نالف  دنکیم  نیعم  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ تفایرد  رگید 

 659 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماـگنه درک . دـیرخشیپ  ینیعم  ناـمز  اـت  ناوـجون  هدرب  يرگید  زا  مـهرد  تـخادرپ  اـب  یـصخش  : » دـیوگ سیق  نـب  دـمحم  ( 6 - ) 1069
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ریما زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ریگب . مهرد  نم  زا  نآ  ياجهب  زورما  خرن  هب  مباـییمن . ناوجون  ةدرب  نم  تفگ : يو  هب  هدنـشورف  دیـسررس ،
دریگیمن ». يزیچ  هدوزفا ، نودب  شایتخادرپ  ياهمهرد  ای  ناوجون  هدرب  زج  دومرف : هراب  نیا  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

- ار يرگید  سانجا  ای  یکاروخ  داوم  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 1070
درادن لاکـشا  دباین ، شقح  ةزادنا  هب  هدش  يرادیرخشیپ  سنج  زا  دیـسر  رـس  ماگنه  دنک و  دیرخشیپ  تسا - زیاج  ناشدـیرخشیپ  هک 

، فصن ةزادنا  هب  تسا ، نآ  فصن  رگا  دناتـسزاب . ار  شایتخادرپ  ياهب  هدنام ، یقاب  هچنآ  تبـسن  هب  دریگب و  لیوحت  ار  نآ  زا  یـشخب  هک 
تبسن ». نامه  هب  رادقم  ره  ای  مراهچ  کی  ةزادنا  هب  تسا ، مراهچکی  رگا 

دیرخشیپ یکاروخ  داوم  ینامز ، ندیـسر  اـت  مهرد  تخادرپ  اـب  یـصخش  : » هک دـنکیم  تیاور  هطـساو  اـب  ناـمثع  نب  ناـبا  ( 8 - ) 1071
نم زا  ار  شیاهب  تسا و  رادقم  هچ  نآ  تمیق  نیبب  مرادـن . رایتخا  رد  یکاروخ  داوم  نم  دـیوگیم : هدنـشورف  دیـسررس ، ماگنه  دـنکیم .

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نک ! تفایرد 
دیرخشیپ یکاروخ  داوم  نم  زا  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگ لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 9 - ) 1072

؟ مزادرپب يو  هب  مهرد  نآ  تمیق  هب  ایآ  مرادن - رایتخا  رد  ماعط  نم  هک  یلاحرد  دسریم - ارف  نآ  نامز  هاگنآ  دنکیم .
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماگنه هدـننک  شورفشیپ  هک  یتروص  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 10 - ) 1073
هک درادن  لاکـشا  دـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  يرگید  سنج  ای  هدرب  ای  ماد  دـشاب و  هتـشادن  رایتخا  رد  ار  هدـش  شورفشیپ  سنج  دیـسررس ،

. دریگب هدرک ، دیرخشیپ  هک  یسنج  تمیق  هب  ار  اهنآ  رادیرخ 
، مرادن رایتخا  رد  مهرد  نم  دیوگب : رادیرخ  دیسر ، رـس  ماگنه  دشورفب و  مهرد  ربارب  رد  هیـسن  تروص  هب  ار  یکاروخ  داوم  رگا  نینچمه 

. دریگیم دهاوخب ، هچ  ره  نآ  لباقم  رد  تسوا . لام  مهرد  انامه  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ریگب ، یکاروخ  داوم  نمزا 
دناهدرمش ». دنسپان  ار  نآ  دننام  تشوگ و  هویم ، لثم  دنامیمن ، یقاب  هک  ییاهزیچ  دیرخشیپ  و 
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هب ایآ  تسا . راکبلط  « 1  » مدنگ ای  وج  ای  امرخ  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 1074

؟ دریگب مهرد  اهنآ  تمیق 
مهرد تسا و  هدـیرخ  مهرد  اب  ار  نآ  اریز  تسا ؛ لطاب  دـنک ، هلماعم ] و   ] تمیق مهرد ، اب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. تسین هتسیاش  مهرد  ربارب  رد 
؟ تساور راک  نیا  ایآ  دزادرپب . مهرد  هد  هام  ره  يو  هک  طرش  نیا  هب  دهدیم ، شاهدرب  هب  مهرد  هد  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مدـنگ ّرک  کی  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 1075

درادن ». لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ تفایرد  امرخ  ای  وج  هزادنا  نامه  هب  ایآ  تسا . راکبلط 
. تسا راکبلط  هبنپ  ای  وج  ای  مدنگ  ای  امرخ  يرگید  زا  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ دمحم  نب  یلع  ( 13 - ) 1076

؟ هن ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ایآ  ریگب . مهرد  نآ ، تمیق  هب  دیوگیم : راکهدب  دنکیم ، تساوخرد  ار  نآ  یتقو 
. هللاءاشنا تسا - زیاج  اهنآ  تیاضر  اب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ هن ای  دشاب  هتشاد  یپ  رد  يدوس  ضرق ، تسا  زیاج  ایآ  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  و 
تسا ». زیاج  نآ  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
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: تشذگ
؛] تسا مامت  هلماعم   ] دـش هداد  لیوحت  وت  هب  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  فلـس  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  متفه  تیاور  رد 

يرتراوازس ». تیاه  مهرد  هب  وت  تروص  نیا  ریغ  رد 
رادـیرخ دزادرپب ، تسا  راکهدـب  هک  ار  ینادنفـسوگ  ماـمت  دـناوتن  هدنـشورف  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزاـی  تیاور  رد  و 
دریگیم ناشدادرارق  زا  رتنییاپ  دریگیم و  سپ  زاب  ار  هدـنامیقاب  یتخادرپ  ياـهب  هتفرگ و  لـیوحت  ار  نآ  موس  ود  اـی  موسکـی  اـی  فصن 

دریگیمن ». نآ  زا  رتالاب  یلو 
دریگیم و لیوحت  ار  لوصحم  زا  یـشخب  هاگنآ  دنکیم . دیرخشیپ  ار  يرازتشک  لوصحم  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  هدزناپ  تیاور  رد  و 

مالـسلا هیلع  ماما  دـنکیم . هضرع  يو  هب  ار  شایتخادرپ  ياـهب  نآ ، ياـج  هب  هدنـشورف  ور  نیا  زا  دوشیمن . هداد  لـیوحت  يو  هب  یتمـسق 
تسا ». لالح  نآ  اریز  دریگیم ؛ ار  نآ  دومرف :

______________________________

. تسا هدش  هفاضا  زین  هکرس  يرگید ، ثیدح  رد  (. 1)
 663 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ایآ هک  وگب  نم  هب  تشادـن ، ار  هیقب  لیوحت  ناوت  داد و  لیوحت  نم  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  : » هک هتفگ  نیا  موس  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
؟ منک تفایرد  ار  ملام  لصا  هیقب  لباقم  رد  تسا  هتسیاش 

نآ »! تسوکین  هچ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار وت  یهدب  فصن  زا  شیب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : هدنشورف  دیسر ، رـس  ماگنه  هک ...« : هتفگ  نیا  متفه  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 
هب هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مهرد . ار  نآ  رگید  فصن  ریگب و  مدنگ  ار  دوخ  قح  فصن  یهاوخیم  رگا  مرادن . رایتخا  رد 

.« درادن لاکشا  دریگب ، مهرد  وا  زا  هتخادرپ  يو  هب  هک  یتبسن  نامه 

يو بلط  لباقم  رد  هدنشورف  هب  الاک  نتخورف  مکح  باب 9 

فلس  ۀلماعم  رد  الاک  ندیرخ  يارب  يو  هب  رادیرخ  لوپ  تخادرپ  هیسن و  ۀلماعم  رد 
ماگنه مدرک . دیرخشیپ  یکاروخ  داوم  یصخش  زا  مهرد  تخادرپ  اب  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1077

. رادرب ار  تّقح  رخب و  یکاروخ  داوم  دوخ  يارب  اهنآ  اب  تفگ : داتسرف و  میارب  ار  میاهمهرد  دیسررس ،
وت يریگب و  لـیوحت  ار  تّقح  اـت  یـشاب  شهارمه  وت  دوش و  راـک  نیا  رادهدـهع  يرگید  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ریگن ». هدهع  هب  ار  ندیرخ 
یکاروخ داوم  مهرد  تخادرپ  اـب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هللادـبع  یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 1078

امش ایآ  نک . تفایرد  ار  تّقح  رخب و  یکاروخ  داوم  اهنآ  اب  دیوگیم : دتسرفیم و  وا  دزن  ار  اهمهرد  هدنشورف  دیسر  رس  ماگنه  درخیم .
؟ دینیبیم یلاکشا  راک  نیا  رد 

دنک ». تخادرپ  ار  وا  قح  دشاب و  رادیرخ  هارمه  يرگید  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 665 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تروص هب  نم  دشخب . ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شورفمدنگ ]  ] طاّنح مساق  نب  دمحم  ( 3 - ) 1079
مهرد نم  دیوگیم : دروآیم و  مدنگ  نم  دزن  هدرک ، رییغت  مدنگ  تمیق  هک  یلاح  رد  دیسر  رس  ماگنه  مشورفیم . مدنگ  یصخش  هب  هیسن 
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. مرادن رایتخا  رد 
. ریگب لیوحت  يو  زا  زور  خرن  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدیرخ  مدوخ  زا  هک  تسا  ییاهمدنگ  نامه  اهنآ  هک  ممهفیم  دشخب . ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  تفگ : يو 
. دنک تخادرپ  وت  هب  دشورفب و  ار  نآ  ات  ریگن  يو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مدرک لاؤس  يو  زا  رگید  راب  نم  سپ  داد ، هزاجا  نم  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک . لیلذ  راوخ و  ارم  دنوادخ  دیوگ : مساق  نب  دـمحم 
تفرگ ». تخس  نم  رب  وا  و 

، هتخورف يو  هب  هک  يدنفـسوگ  ياهب  تباب  يرگید  زا  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 4 - ) 1080
: دیوگیم راکهدب  دنکیم و  هبلاطم  ار  شیاهمهرد  راکبلط  سپس  تسا . راکبلط  مهرد 

. دریذپیم زین  وا  مشورفیم و  وت  هب  يراکبلط  نم  زا  هک  ییاهمهرد  لباقم  رد  ار  دنفسوگ  نیا 
درادن ». لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رـس ماگنه  مشورفیم . مدنگ  هیـسن  تروص  هب  یـصخش  هب  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  دلاخ  ( 5 - ) 1081
. رخب نم  زا  ار  اهنآ  مراد . مدنگ  یلو  مرادن  رایتخا  رد  مهرد  نم  دیوگیم : وا  منکیم . تساوخرد  ار  میاه  مهرد  يو  زا  دیسر 

تسین ». نآ  رد  يریخ  اریز  رخن ؛ يو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، تسا هداد  هک  یمدنگ  زا  رتمک  ای  رتشیب  هک  دراد  یسک  هب  صاصتخا  مالسلا  هیلع  ماما  یهن  : » دیامرفیم هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

دنکیم ». تفایرد 
هیـسن تروص  هب  ار  ییـالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 6 - ) 1082

غلبم نالف  يدیرخ  نم  زا  هک  ییالاک  تمیق  زا  دیوگیم : رادیرخ  هب  هدنشورف  تسا - دوجوم  الاک  زونه  هک  دیسر - رس  ماگنه  دشورفیم .
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  منکیم . مک  دوخ  بلط  زا  نم  ار  نآ  ياهب  شورفب و  مدوخ  هب  ار  نآ  هاکب و 

. درادن لاکشا  دنشاب ، یضار  ود  ره  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شورفب و ار  نآ  رخب و  هیسن ] تروص  هب   ] نم يارب  یسابل  دیوگیم : راکهدب  تسا . راکبلط  يرگید  زا  مهرد  هد  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

؟ تسا لالح  راک  نیا  ایآ  نم . ةدهع  هب  يدرک  نایز  هچنآ  سپ  رادرب ، ار  شیاهب 
درادن ». لاکشا  فرط ، ود  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 
667 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیعم ۀعرزم  لوصحم  دیرخ  شیپ  مکح  باب 10 

. دنکیم دیرخ  ینیعم  ۀعرزم  مدنگ  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 1 - ) 1083
تسا ». راکبلط  ار  نآ  دادن ، لوصحم  رگا  تسا و  رادیرخ  يارب  داد ، لوصحم  رگا  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار ینیعم  ۀیرق  لوصحم  دـناوتیم  : » دومرف یـصخش  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجح  نب  دـلاخ  ( 2 - ) 1084
«1 .« » دهدیم لیوحت  يو  هب  دهاوخب  هک  اجک  ره  زا  درکن ، نیعم  ار  ياهیرق  هدنشورف  رگا  دنک و  يرادیرخ 
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شورفشیپ رد  ماو  ندرک  طرش  مکح  باب 11 

هب رانید  تسیب  هب  ار  ییالاک  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1085
. دهد ماو  هدنشورف  هب  نآ  دودح  رد  ای  رانید  هد  هک  دنکیم  دیرخشیپ  طرش  نیا 

دراد ». لابند  هب  عفن  هک  تسا  یضرق  نآ  اریز  تسین ؛ هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

.535 رایخالا 10 / ذالم  دش . همجرت  ثیدح  هرس  سدق  یسلجم  همالع  حیضوت  ساسا  رب  ور  نیا  زا  تسا ؛ مهبم  ثیدح  ترابع  (. 1)
669 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ضرق نید و  ياهباب  مراهچ : لصف 

راکهدب یفیلکت  مکح  باب 1 

يراکهدب زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1086
تسا ». نید  گنن  نآ  هک  ارچ  دیزیهرپب ؛

رکف و نید ، گنن  نآ  هک  ارچ  دیزیهرپب ؛ يراکهدب  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 1087
تسا ». زور  يراوخ  بش و  هودنا 

رکف و نآ  هک  ارچ  دـیزیهرپب ؛ يراکهدـب  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  ( 3 - ) 1088
تسا ». زور  يراوخ  بش و  هودنا 

. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  زا  ثیدح  نیا 
اریز دیزیهرپب ؛ يراکهدب  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا  ( 4 - ) 1089

دش ». دهاوخ  تخادرپ  ترخآ  ای  ایند  رد  تسا و  هودنا  رکف و  بش  رد  تلذ و  زور ، رد  نآ 
. تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

 671 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يراگدنام هک  یلاح  رد  دهاوخیم - يراگدنام  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  تایرفعج ، باتک  رد  ( 5 - ) 1090

. دهاکب نانز  اب  شزیمآ  زا  دروخب و  هناحبص  دوز  حبص  دنادرگ و  کبس  ار  شیادر  دیاب  سپ  تسین -
؟ تسیچ ءادر  نانمؤم ! ریما  يا  دش : لاؤس 

يراکهدب ». دومرف :
اب دهاوخیم - يراگدنام  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ردنغ  وبا  ( 6 - ) 1091

دنک ». شزیمآ  مک  نانز  اب  دهاکب و  يراکهدب  زا  دروخب و  هناحبص  دوز  حبص  دیاب  سپ  درادن - دوجو  يراگدنام  هکنیا 
ناروخناـن تساـهالب ؛ نیرتـگرزب  زا  زیچ  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دوـشیم  تیاور  مکحلا  ررغ  باـتک  رد  ( 7 - ) 1092

مئاد ». يرامیب  يراکهدب و  يدایز  رایسب ،
و « 1  » نادرم رب  توهش  ۀبلغ  یهدب ، يدایز  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 8 - ) 1093

دیربب ». هانپ  ادخ  هب  تسرپرس ] نتشادن  رثا  رب   ] رهوشیب نانز  ندش  عیاض  زا 
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ار اـعد  نیا  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـشیم  تـیاور  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 9 - ) 1094
دب یگنـسرگ  هک  یتـسار  هب  یگنـسرگ ؛ زا  هوـیب و  ناـنز  ندـش  عیاـض  زا  یهدـب و  يداـیز  زا  مربیم  هاـنپ  وـت  هـب  نـم  ایادـخ ! دـناوخیم :

تسا ».] ناسنا  هارمه  هب  زین  رتسب  رد  یتح  . ] تسا ياهباوخمه 
! مربیم هانپ  ادخ  هب  يراکهدب ، رفک و  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  ( 10 - ) 1095

؟ تسا ربارب  رفک  اب  یهدب  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 
يرآ ». دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

______________________________

.486 رایخالا 9 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  يددعتم  تالامتحا  ثیدح ، هلمج  نیا  يانعم  ةرابرد  یسلجم  همالع  (. 1)
 673 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدرد : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیل  نسحلا  وبا  ( 11 - ) 1096
تسین ». يراکهدب  هودنا  جنر و  زج  یهودنا  جنر و  تسین و  درد  مشچ  زج 

مشچ زج  يدرد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 12 - ) 1097
تسین ». یهدب  هودنا  جنر و  زج  یهودنا  جنر و  تسین و  درد 

. دنوادخ تسد  هب  نیمز  رد  تسا  يراسفا  یهدب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیشیپ  دنس  نامه  اب  ( 13 - ) 1098
دزادنایم ». شندرگ  هب  ار  نآ  دنک ، راوخ  ار  ياهدنب  دهاوخب  هاگره 

شندرگ هب  ار  نآ  دـنک ، راوخ  ار  ياهدـنب  دـهاوخب  هاگره  تسا .] ّتلذ  ۀـناشن  هک   ] تسادـخ مچرپ  ضرق ، : » دومرف يرگید  ثیدـح  رد  و 
دزادنایم ».

وا سْفَن  هتـسویپ  تسا ، راکهدب  نمؤم  هک  یتقو  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا  ( 14 - ) 1099
تسا ». راتفرگ 

زا ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ایادخ ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  هدش  تیاور  هیداجـس  ۀفیحـص  رد  ( 15 - ) 1100
. دوشیم ینالوط  مايراتفرگ  نآ ، هب  نتخادرپ  اب  دنکیم و  هدنکارپ  ار  مرکف  نادرگرس و  ار  منهذ  ریپ و  ار  ماهرهچ  هک  ناهرب ؛ يراکهدب 

دمحم نادناخ  دمحم و  رب  سپ  نآ . یباوخ  یب  یهدب و  يراتفرگ  زا  نآ و  هب  رکف  یهدب و  هودـنا  زا  راگدرورپ - يا  مربیم - هانپ  وت  هب  و 
. هدب هانپ  نآ  زا  ارم  تسرفب و  دورد 

گرم »...  زا  سپ  نآ  ياهدمآ  یپ  زا  یگدنز و  رد  یهدب  يراوخ  زا  راگدرورپ - يا  مربیم - هانپ  وت  هب  و 
رد دوشیم ، هدروآ  راکهدب  زیخاتـسر  زور  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هطـساو  اب  دـیزی  نب  بوقعی  ( 16 - ) 1101

ناهانگ زا  درادـن ، یکین  رگا  دوشیم و  هتفرگ  يو  زا  راکبلط  يارب  دراد ، ییاـه  یکین  رگا  سپ  دـنکیم . تیاکـش  تشحو  زا  هک  یلاـح 
. دوشیم هداد  وا  هب  راکبلط 

زا دیسر ، ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  یتقو  تشذگ . رد  یهدب  رانید  ود  اب  یصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد 
رب تأرج  ناناملـسم  هک  درک  راتفر  هنوگ  نیا  لیلد  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  انامه  درک . يراددوخ  يو  ةزانج  رب  ندـناوخ  زاـمن 

. دنباین یهدب 
ماما دش ، دیهـش  راکهدب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  راکهدب  هک  یلاح  رد  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنرگو ] : ] دومرف و 

دش ». هتشک  راکهدب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشذگرد و  راکهدب  مالسلا  هیلع  نسح 
 675 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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دور يزور  لابند  هب  لالح  هار  زا  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رکب  نب  یـسوم  ( 17 - ) 1102
دنک ». ضرق  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  باسح  هب  سپ  دباین ، تسد  نادب  یلو 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیـسح  ( 18 - ) 1103
یلص شربمایپ  ادخ و  باسح  هب  سپ  دوش ) شومارف   ) دوش هتـسب  شیور  هب  اهرد  یلو  دنک  وجتـسج  لالح  هار  زا  ار  ادخ  يزور  سکره  »

دریگب ». ماو  هلآ  هیلع و  هللا 
راکهدب هک  یتقو  ات  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کیدف  یبا  نب  لیعامـسا  ( 19 - ) 1104

دزادرپب ». ار  شایهدب  ات  تسوا  اب  دنوادخ  دشاب ، هدشن  راکهدب  مارح  هار  زا 
هک دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 20 - ) 1105
.« دزادرپب ار  شایهدب  ات  تسا  راکهدب  اب  ادخ  دشابن ، دنوادخ  يدنسرخان  یهدب  رد  هک  یتقو  ات  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هک دننکیم  تیاور  رفعج  نب  هللادبع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یملسا  نایفـس  نب  دیعـس  لیعامـسا و  نب  دمحم 
ات تسا  راکهدـب  اـب  دـنوادخ  دـشابن ، دـنوادخ  دـنیاشوخان  راـک  دروم  رد  یهدـب  هک  یتـقو  اـت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

دزادرپب ». ار  شایهدب 
هک يراکهدـب  نم  یتـسار  هب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هطـساو  اـب  ینادْـمَه  میهاربا  نب  نادـمح  ( 21 - ) 1106

مراد ». تسود  دراد ، ار  شایهدب  تخادرپ  هب  میمصت 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیسح  ( 22 - ) 1107

شاهداوناخ ۀقفن  يارب  هک  وج  مرگولیک -  60 عاص - تسیب  لباقم  رد  هنیدم  نایدوهی  زا  یکی  دزن  شاهرز  دومرف ، تلحر  هک  یماگنه  هلآ 
دوب ». نهر  دوب ، هدرک  ضرق 

90 عاـص - یـس  لـباقم  رد  شاهرز  دوـمرف ، تـلحر  هـک  یماـگنه  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دـیوگ ساـبع  نـبا  ( 23 - ) 1108
دوب ». نهر  نایدوهی  زا  یکی  دزن  دوب ، هدرک  ضرق  شاهداوناخ  كاروخ  يارب  هک  وج  مرگولیک -

 677 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  زا  يو  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  ناشردپ  زا  ود  ره  یلع  نب  دیز  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ( 24 - ) 1109
زا یناگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  شردـپ 

، رواـیب ار  لوضفلا - تاذ  ماهرز - راـقفلاوذ و  رواـیب ، ارم  لـیاسو  رازبا و  لـالب ! يا  دوـمرف : ترـضح  نآ  دـش ...  نیگنـس  يراـمیب  تدـش 
. روایب ار  میاصع  هزین و  روایب و  ار  باقع - ممچرپ - و  نیبجلاوذ - مدوخهالک -

دوب »...  نهر  ماگنه ، نآ  رد  هک  ار  ترضح  نآ  هرز  زجهب  دروآ  ار  اهنیا  ۀمه  لالب 
نانمؤم ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  لیعامـسا  ( 25 - ) 1110

ربمایپ درک . تساوخرد  ار  اهنآ  دوب و  راکبلط  راـنید  يدادـعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يدوهی  رفن  کـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
. مهد وت  هب  هک  مرادن  رایتخا  رد  يزیچ  نم  يدوهی ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. يزادرپب نم  هب  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  نم  دمحم ! يا  تفگ : يدوهی  درم 
: تفگ يدوهی  درم  هک  اجنآ  ات  دباییم  همادا  ارجام  نیا  منیشنیم ...  ترانک  رد  نم  ماگنه  نیا  رد  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رد نم  اریز  منک ؛ هدـهاشم  تاروت  رد  ار  تایگژیو  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  اهنت  متـشاد  وت  اب  نم  هک  يراتفر  دـنگوس ! ادـخ  هب  شاـب ، هاـگآ 

. تسین رگشاخرپ  وخدنت و  و  « 1  » قالخادب وا  تسا . هنیدم - هبیط - هب  شترجه  هکم و  رد  شتدالو  هللادبع  نب  دـمحم  ماهدـناوخ ، تاروت 
ةداتـسرف وت  تسین و  اـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  دـنکیمن ) هدولآ   ) دـیارآیمن تشز  نخـس  شحف و  هب  ار  دوخ 
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تشاد ». یناوارف  لاوما  دوهی ، درم  نآ  نک و  لمع  اهنآ  ةرابرد  ادخ  روتسد  ساسا  رب  تسا . نم  لاوما  نیا  یتسه و  ادخ 
ماما ثیدـح  نآ  زا  یـشخب  رد  دـنکیم  تیاور  تعجر  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدـنلب  ثیدـح  رمع  نب  لضفم  ( 26 - ) 1111
لوق زا  هک  اجنآ  ات  دزادرپیم . رکبوبا  يارجام  ندرک  وگزاب  شردپ و  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیاکش  نایب  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

ندروآ درگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ندش  مرگرس  دومرف ...« : هک  دنکیم  لقن  همطاف  ترـضح 
هب لـمع  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهدـب  تـخادرپ  نآ ، ندرک  بـترم  نآرق و  يروآعـمج  اـهنآ ، هـب  نداد  يرادـلد  شنارـسمه و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهیهدب  نآ  اب  تخورف و  ار  شاهنهکو  ون  لاوما  راک  نیا  يارب  دوب و  مهرد  رازه  داتـشه  نآ  هک  شیاههدعو 
تخادرپ »...  يو  بناج  زا  ار  هلآ  و 

______________________________

. تسا هنوگ  نیمه  زین  قودص  یلاما  رد  هچنانچ  تسا ؛ حیحص  ّظفب »  » تسا و هابتشا  هک  تسا  ّضفب »  » باتک رد  (. 1)
 679 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهرد رازه  دصتـشه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  يرعـشا  دـمحم  نب  میهاربا  ( 27 - ) 1112
مهرد رازه  دصیس  هب  ار  شرگید  ۀعرزم  مهرد و  رازه  دصناپ  هب  ار  شعرازم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دش و  دیهـش  یهدب ،

ثداوـح و دیـسریمن و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  سمخ  زا  يزیچ  هکنآ  لـیلد  هب  درک . تخادرپ  نآ  اـب  ار  شردـپ  یهدـب  تـخورف و 
دمآیم ». شیپ  يو  يارب  يدایز  ياهيراتفرگ 

لام و مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتفگ : هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  ( 28 - ) 1113
تاـکز يروآعمج  روماـم  يارب  ار  نآ  هاـگنآ  درک . ضرق  مهرد  رازه  يو  زا  داتـسرف و  ماـیپ  هنیدـم  مدرم  زا  یکی  هب  يو  درادـن . تورث 

. تسام لاوما  تاکز  نیا  تفگ : داتسرف و 
دشاب ». هتشاد  لام  هکنیا  رگم  دزادرپیمن  دوخ  فرط  زا  ار  لوپ  نیا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتفگ : عضو  نیا  ةدهاشم  اب  مدرم 

دیهش راکهدب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  ریکب  نب  هللادبع  ( 29 - ) 1114
هب دزادرپب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یهدـب  اـت  تخورف  مهرد  رازه  دصیـس  هب  ار  شعرازم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـش و 

دناشوپب ». لمع  ۀماج  شیاههدعو 
یکی دزن  ور  نیا  زا  تفرگ . رارق  يدیدش  يانگنت  رد  یلام  رظن  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  راب  کی  : » دیوگ یسیع  نب  سابع  ( 30 - ) 1115

هک لـیلد  نیا  هب  هن  مهدیمن . تفگ : درم  نآ  هدـب . ماو  نم  هب  مهرد  رازه  هد  شیاـشگ ، ناـمز  اـت  تفگ : يو  هب  تفر و  شنارادتـسود  زا 
. مهاوخیم نهر  نآ  يارب  هکلب  مرادن  رایتخا  رد  ار  یلوپ  نینچ 

! ورگ نیا  تفگ : يو  هب  دنک و  ار  شیابع  زا  یخن  مالسلا  هیلع  ماما 
نب بجاح  ای  مرتراوازس  يرادافو  هب  نم  دومرف : دش و  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  تفرگن ؛ رارق  درم  نآ  دنـسپ  دروم  راک  نیا 

«1 « ؟ هرارز
! يرتراوازس يرادافو  هب  بجاح  زا  وت  تفگ : درم  نآ 

افو نآ  هب  دراذـگیم و  نهر  رفن  دـص  يارب  تسین - شیب  یبوـچ  هک  ار - یناـمک  رفاـک  بجاـح  هنوـگچ  سپ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
! منکن افو  میابع  خن  ربارب  رد  نم  دنکیم و 

______________________________

ربمایپ نیرفن  رثا  رب  هرارز  نب  بجاح  موق  : » دنکیم لقن  سوقلا »  » ةدام رد  يدابآزوریف  سوماق  باتک  زا  هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  (. 1)
رد وا  موـق  هک  تساوـخ  يو  زا  تفر و  يرـسک  دزن  بجاـح  ور  نیا  زا  دـندش ؛ یلاسکـشخ  یطحق و  راـتفرگ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
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امـش هب  رگا  دیتسه . زابگنرین  دـنمزآ و  بارعا  امـش  تفگ : يرـسک  دـبای . ناماس  نانآ  عضو  ات  دـننک ، یگدـنز  يو  روشک  زا  ياهشوگ 
. دننکن نینچ  هک  منکیم  تنامـض  هاشداپ  يارب  نم  تفگ : بجاح  دینکیم . هلمح  مدرم  هب  دینکیم و  دـساف  ار  ام  ياهرهـش  مهد ، هزاجا 
زا يرسک  نایفارطا  مراذگیم . نهر  ار  دوخ  نامک  نم  تفگ : بجاح  ینک ؟ افو  تلوق  هب  وت  هک  دراد  دوجو  ینیمضت  هچ  تفگ : يرـسک 

.49 - 48 لوقعلا 19 / تآرم  تفریذپ »...  يرسک  یلو  دندیدنخ  نخس  نیا 
 681 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد دنوادخ  هک  دیـشکن  یلوط  تشاذگ . ياهبعج  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  شیابع  خـن  داد . مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مهرد  رازه  هد  درم  نآ  سپ 
. مدرک هدامآ  ار  تلام  دومرف : دروآ و  يو  دزن  ار  درم  نآ  ياهمهرد  مالـسلا  هیلع  ماما  داد . شیاشگ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یلاـم  عضو 

. مدرک مگ  ار  نآ  موش ! تیادف  تفگ : درم  نآ  مزادرپب ] وت  هب  ار  نآ  ات  . ] روایب ارم  هقیثو 
. تسین نم  لثم  دراگنا ، کبس  ار  شنامیپ  دهع و  هک  یسک  يریگب . نم  زا  ار  تلام  دیابن  تروص  نیا  رد  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زین ماما  داد . لیوحت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  نآ  هاگنآ  تفاـی . نآ  ناـیم  رد  ار  خـن  دروآ و  نوریب  ار  هبعج  درم  نآ  ماـگنه  نیا  رد 
تفر ». تخادنا و  رود  هب  تفرگ ، ار  خن  داد ، وا  هب  ار  اهمهرد 

نم رگا  ردام ! يا  دـناوخیم : ار  رعـش  نیا  هک  مدینـش  اهراب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ رکب  نب  یـسوم  ( 31 - ) 1116
درکیم »! ضرق  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  سپ  مراکهدب ،

نب یسوم  ماما  نوراه و  رادید  يارجام  نومام  هاگنآ  مدوب ...  هداتـسیا  نومام  رـس  يالاب  زور  کی  : » دیوگ رازن  نب  نایفـس  ( 32 - ) 1117
؟ يراد یهدب  ایآ  دیوگیم : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نوراه  هک  دسریم  اجنیا  هب  ات  دنکیم  وگزاب  ار  مالسلا  هیلع  رفعج 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ رادقم هچ  تفگ : نوراه 

. رانید رازه  هد  دودح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار تیاهیهدـب  يروآ و  رد  رگیدـکی  جاودزا  هب  ار  ناـنز  نادرم و  هک  مهدیم  وـت  هب  لاـم  يردـق  هـب  نـم  هدازوـمع ! يا  تـفگ : نوراـه 

ینک »...  دابآ  ار  عرازم  يزادرپب و 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  ام  يارب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بهو  نب  ۀیواعم  ( 33 - ) 1118
زامن ناتتسود  رب  دومرف : دناوخن و  زامن  يو  ةزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگ . رد  یهدـب  رانید  ود  اب  راصنا  زا  یکی  هلآ ، و 

. تفرگ هدهع  هب  ار  وا  یهدب  شناکیدزن  زا  یکی  هکنیا  ات  دیرازگ .
 683 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زامن ناتتسود  رب  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  ياـجهب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛ هدـش  تیاور  زین  يرگید  دنـس  اـب  ثیدـح  نیا 
دوش ». تخادرپ  شایهدب  ات  دیرازگن  زامن  ناتتسود  رب  : » تسا هدمآ  دیرازگ »

يرپس راگزور  نآ  اب  دناوتیم  تعانق  اب  هک  دراد  يرادقم  هب  ام  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هعامـس  ( 34 - ) 1119
ار شایهدب  دهد و  شیاشگ  يو  راک  رد  دنوادخ  ات  دنک ، شاهداوناخ  ياذغ  فرـص  دراد ، هچنآ  ایآ  تسا . راکهدـب  لاح  نیا  اب  دـنک و 

؟ دریذپب هقدص  ای  دنک  ضرق  تخس ، راک  بسک و  نامز و  راشف  رد  ای  دزادرپب 
هک دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  يزیچ  هک  یتروص  رد  رگم  دروخن  ار  مدرم  لام  دزادرپب و  ار  شایهدب  دراد ، هچنآ  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

: دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  دزادرپب . ار  مدرم  لام  دناوتب  نآ  اب 
دنکن لمح  دوخ  تشپ  رب  ضرق  راب  و  دـشاب » نایم  رد  امـش  تیاضر  اب  یتراجت  هکنآ  رگم  دـیروخن  لطاب  هب  دوخ  نایم  رد  ار  ناـتلاوما  »

همقل و ود  همقل و  کی  اب  نانآ  دنک و  ییادـگ  مدرم  ياههناخ  رد  دوش  روبجم  دـنچره  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  تخادرپ  تردـق  هکنآ  رگم 
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ام زا  ياهتـشذگ  رد  چیه  دزادرپب و  ار  شایهدب  يو  زا  سپ  هک  دراد  یلو  هک  یتروص  رد  رگم  دـننادرگ ، زاب  ار  وا  امرخ  ود  امرخ و  کی 
دناسریم و ماجنا  هب  ار  شیاههدعو  وا  دهدیم و  رارق  شایهدب  تخادرپ  اههدعو و  ماجنا  يارب  یلو  وا  يارب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسین 

دزادرپیم ». ار  شیاهیهدب 
. تسا هدش  تیاور  نوگانوگ  ياهدنس  اب  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدح  نیا 

اب نآ  ۀلیـسو  هب  هک  دراد  يرادـقم  هب  ام  زا  یکی  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : هعامـس  : » تسا هدـمآ  يرگید  دنـس  رد 
دنوادخ ات  دنک  شاهداوناخ  كاروخ  فرص  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  ایآ  تسه . زین  راکهدب  لاح  نیا  اب  دنکیم و  یگدنز  نارذگ  تعانق ،

دریگ تشپ  رب  ضرق  راب  قنوریب ، راک و  بسک و  یلاسکـشخ و  نامز  رد  ای  دزادرپب  ار  شایهدـب  دروآ و  دوجو  هب  یـشیاشگ  شراک  رد 
؟ دنک لوبق  هقدص  دزادرپب و  ار  شایهدب  دراد  هچنآ  اب  ای 

دروخن  ار  مدرم  لام  و  دومرف : دنک و  لوبق  هقدص  دزادرپب و  ار  شایهدب  دراد ، هچنآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 685 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ۀناخ ِرد  دنچره  دزادرپب ، ار  مدرم  یهدب  دناوتیم  نآ  اب  هک  دراد  یتراجت  ای  دادرارق  هکنآ  رگم  دـنک ، ضرق  مرادـن  تسود  نم  دومرف : و 
ار شایهدـب  يو  زا  سپ  هـک  دراد  یلو  هـک  یتروـص  رد  رگم  دـننادرگزاب ، ار  وا  هـمقل  ود  هـمقل و  کـی  اـب  ناـنآ  دـنک و  ییادــگ  مدرم 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا  دزادرپیم »... 
؟ درازگ جح  دنک و  ضرق  ناسنا  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یسوم  وبا  ( 35 - ) 1120

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنک جاودزا  دنک و  ضرق  ایآ  متفگ :

تسادخ ». يزور  رظتنم  ماش  حبص و  ره  ناسنا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
زین جح  بوجو  ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  رد  نینچمه  تسه و  یبلاطم  قوقح ، بابحتسا  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  تایاور  رد 

. تسا هدمآ  یبلاطم  هراب  نیا  رد 
رد اریز  دـیهاکب ، يراکهدـب  زا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  كاـشوپ  ماـکحا  ياـهباب  زا  مجنپ  یـس و  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 

تسا ». رمع  شیازفا  یهدب ، شهاک 
- درادـن دوجو  يراگدـنام  هکنیا  اب  دـهاوخیم - يراگدـنام  سکره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ةدومرف  مراـهچ  تیاور  رد  و 

. دنادرگ کبس  ار  شیابع  دیاب 
؟ تسیچ هب  ابع  یکبس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

یهدب ». ِندوب  كدنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. نآ دننام  مشش  مجنپ و  تیاور  رد  و 

دیاب سپ  دش ، هتسب  وا  يور  هب  اههار  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  يزور  بلط  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد  و 
ار نآ  تسا  بجاو  ماما  رب  تخادرپن ، ار  شایهدب  دُرم و  رگا  سپ  دریگب . ماو  شاهداوناخ  كاروخ  ةزادـنا  هب  شربمایپ  ادـخ و  باسح  هب 

دزادرپب ».
: دیآیم

هب یهدـب  راـنید  رازه  داـتفه  زا  شیب  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  : » هک هتفگ  نیا  يراکهدـب  ياـهباب  زا  متفه  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
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دیسر ». تداهش 
. دنکیم تلالد  یهدب  ندوب  هورکم  رب  هک  یبلاطم  متسیب ، باب  تایاور  رد  و 

687 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اههدیسر نارود  هب  هزات  زا  ندرک  ضرق  تهارک  نارگید و  قوقح  نتشادزاب  میرحت  باب 2 

نآ یناملسم ، لام  تخادرپ  رب  تردق  دوجو  اب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  ( 1 - ) 1121
ندرک زاینیب  رد  تسوا  تردق  زا  شیب  يو  ندرک  دنمزاین  رد  دنوادخ  تردـق  دوش ، تسدـگنت  نآ  تخادرپ  اب  هکنیا  میب  زا  دزادرپن ، ار 

نارگید ». قح  تخادرپ  مدع  ۀلیسو  هب  دوخ 
ماما دـش . لاؤس  راکبلط  زا  نتـساوخ  تلهم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1122

ار شلام  دهاوخیم  هک  يراکهدب  یلو  دوشیمن  هداد  تلهم  دنک  ادرف  زورما و  دهاوخیم  هک  يرادلوپ  ِراکهدـب  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
دوشیم ». هداد  تلهم  وا  هب  راک  نیا  رادقم  هب  دشورفب ، دنک و  درخ 

رد دـنک ، يراددوخ  نارگید  قح  تخادرپ  زا  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  باتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 1123
نتفرگ اب  زج  راکبلط  هک  یتروص  رد  دـنکیم - يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  دراد و  راـیتخا  رد  دزادرپب  دـیاب  هچنآ  تسرگناوت و  هک  یلاـح 

کی رایتخا  رد  ار  اهنآ  دراد ، رایتخا  رد  سنج  اهنت  راکهدب  رگا  دـنک و  تخادرپ  ار  نآ  ات  دـننزیم  ار  راکهدـب  دوشیمن - یـضار  شقح 
دنک ». تخادرپ  دشورفب و  ار  نآ  هک  ینامز  ات  دوشیم  فیقوت  شلاوما  تفاین ، یلیفک  رگا  دراذگیم و  لیفک  رفن 

تاعاجرا
: تشذگ

باب نیمه  زا  متفه  تیاور  رد  تسه و  باب  نیا  لیذ  اب  بسانم  یبلاـطم  قوقح ، بابحتـسا  ياـهباب  زا  متـشه  یـس و  باـب  تاـیاور  رد 
هدش رادـلوپ  هزات  هتـشادن و  يزیچ  هک  ینک  ضرق  یـسک  زا  نم  يارب  هکنیا  زا  مدرکن  یهن  ار  وت  رگم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف 

تسا ».
اهنآ دـناهدش و  مارح  هریبک  ناهانگ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  سفن  اب  داهج  ياـهباب  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد  و 

تسا ». یتسدگنت  نودب  نارگید  قوقح  تخادرپ  مدع  و  دنوادخ و ...  هب  ندیزرو  كرش 
. نآ دننام  مهدزیس  تیاور  رد  و 

يراددوخ ینموم  قح  تخادرپ  زا  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  ترـشاعم  ياهباب  زا  موس  دون و  باـب  زا  متـصش  تیاور  رد  و 
راـگدرورپ بناـج  زا  دوـش و  ناور  شنوـخ  اـی  قرع  اـت  درادیم  هـگن  شیاـهاپ  يور  لاـس  دـصناپ  ار  وا  دـنوادخ  تماـیق  زور  رد  دــنک ،

سپس خیبوت و  زور  لهچ  تدم  هب  سپ  دومرف : تسا و  هتشادزاب  يو  زا  ار  دنوادخ  قح  هک  تسا  يرگمتـس  نیا  دهدیم : ادن  ياهدنهدادن 
دوش ». هدرب  شتآ  يوس  هب  دوشیم  هداد  روتسد 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

689 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
 689 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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ادـخ هب  دراد ، زاـین  نادـب  يو  هک  یلاـح  رد  دراد ، زاـب  شقح  زا  ار  يرگید  نمؤم  ینموم ، ره  : » هک هتفگ  نیا  مهن  تصـش و  تیاور  رد  و 
دشونیمن ». صلاخ ) بارش   ) موتخم قیحر  زا  دروخیمن و  یتشهب  ياذغ  زا  دنگوس 

. دنک تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  ةدافتسا  ناکما  زین  نیشیپ  باب  تایاور  زا 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهد  مهن و  متشه ، باب  تایاور  رد 

نآ شاداپ  نمؤم و  هب  نداد  ضرق  مکح  باب 3 

: دیامرفیم هبترمدنلب  دنوادخ 
دنکیم و دودحم  دنوادخ  دنک و  نادنچ  ود  ناوارف  دادعت  هب  يو  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دـهد ، وکین  ضرق  دـنوادخ  هب  هکنآ  تسیک 

«1 . » دیوشیم هداد  تشگزاب  وا  يوس  هب  دنارتسگیم و 
دـهد و نامرف  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  ای  کین  راک  ماجنا  ای  نداد  هقدـص  هب  هکنآ  رگم  تسین ، يریخ  نانآ  ياهییوگزار  زا  يرایـسب  رد 

«2 . » داد میهاوخ  يو  هب  یگرزب  شاداپ  سپ  دنک ، نینچ  دنوادخ  يدونشخ  بلط  يارب  سکره 
: تفگ دنوادخ  و 

هب دیراد و  یمارگ  ار  اهنآ  دیروآ و  نامیا  نم  ناگداتـسرف  هب  دیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  یتروص  رد  متـسه  امـش  اب  نم 
. تسا ناور  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  منکیم  ییاه  تشهب  دراو  ار  امش  امتح  مناشوپیم و  ار  امش  ياهيدب  ًامتح  دیهد . وکین  ضرق  دنوادخ 

«3»
«4 . » تسا ییوکین  شاداپ  شیارب  دهد و  شیازفا  ربارب  نیدنچ  هب  شیارب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دهد ، وکین  ضرق  دنوادخ  هب  هکنآ  تسیک  »

ییوکین شاداپ  ناشيارب  دوشیم و  نادـنچ  ود  ناـشيارب  دـنوادخ ، هب  ناگدـنهد  وکین  ِضرق  هدـنهد و  هقدـص  ناـنز  نادرم و  یتسار  هب 
«5 . » تسا

«6 . » تسا رابدرب  ِرازگساپس  دنوادخ  دزرمآیم و  ار  امش  دنکیم و  نادنچ  ود  ار  نآ  ناتیارب  دیهد ، وکین  ماو  دنوادخ  هب  رگا 
______________________________

.245 هرقب 2 / (. 1)
.114 ءاسن 4 / (. 2)
.12 هدئام 5 / (. 3)

.11 دیدح 57 / (. 4)

.18 دیدح 57 / (. 5)
.17 نباغت 64 / (. 6)

 691 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یشاداپ اب  رتهب و  ادخ  دزن  دیتسرف ، شیپ  دوخ  يارب  ریخ  زا  هچنآ  دیهد و  وکین  ضرق  دنوادخ  هب  دیزادرپب و  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  و 

«1 . » دیباییم رتگرزب 
«2 . » دنرادیمزاب نارگید  زا  ار  دوخ  ۀناخ  لیاسو  و 

يریخ امش  ياهییوگزار  زا  يرایـسب  رد   » ۀیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 1 - ) 1124
تسا ». ضرق  فورعم ،»  » زا دنوادخ  دوصقم  : » دومرف دهد ،» روتسد  فورعم  ای  هقدص  هب  هکنآ  رگم  تسین 
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هب دنوادخ  يدونشخ  بلط  يارب  هک  تسین  ینموم  چیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  راسی  نب  لیـضف  ( 2 - ) 1125
ددرگزاب ». يو  هب  شلام  ات  دنکیم  هبساحم  يو  يارب  هقدص  شاداپ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دهد  ماو  رگید  نمؤم 

. تسا هدش  تیاور  فالتخا  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  ثیدح ، نیا 
دنوادخ يدونشخ  بلط  يارب  هک  تسین  یناملسم  چیه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  رباج  ( 3 - ) 1126

دنادرگزاب ». يو  هب  ار  لامات  دوب  دهاوخ  يو  شاداپ  هقدص  تانسح  هکنآ  رگم  دهد  ماو  يرگید  ناملسم  هب 
: تسا هدش  هتشون  تشهب  ِرد  رب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 4 - ) 1127

تسا ». هدمآ  ربارب  هدزناپ  يرگید ، ثیدح  رد  ربارب . هدجه  هب  ضرق  ربارب و  هد  هب  هقدص 
هب ضرق  ربارب و  هد  هب  هقدـص  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  ( 5 - ) 1128

ربارب ». راهچ  تسیب و  هب  ناشیوخ  هب  یکین  ربارب و  تسیب  هب  ناردارب  هب  یکین  ربارب و  هدجه 
. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  ثیدح  نیا 

______________________________

.20 لمزم 73 / (. 1)
.7 نوعام 107 / (. 2)

 693 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ربمایپ زا  : » دومرف فوع  نب  نامحرلادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 6 - ) 1129

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننام  ثیدح ، نیا  ۀمادا  ربارب »...  هدجه  هب  ضرق  ربارب و  هد  هب  هقدص  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
: تسا هدش  هتشون  تشهب  ِرد  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یمق  ریسفت  رد  ( 7 - ) 1130

رارق دنمزاین  ریغ  تسد  رد  یهاگ  هقدص  دوشیم و  هداد  دنمزاین  هب  هراومه  ضرق  هکنیا  يارب  ربارب . هد  هب  هقدـص  ربارب و  هدـجه  هب  ضرق 
دریگیم ».

: تسا هدش  هتشون  تشهب  ِرد  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیادهلا  باتک  رد  ( 8 - ) 1131
یلو دنکیمن  ضرق  زاین  يور  زا  زج  هدننکضرق  اریز  تسا  رترب  هقدص  زا  ضرق  لیلد  نیا  هب  ربارب و  هدجه  هب  ضرق  ربارب و  هد  هب  هقدـص 

دنکیم ». تساوخرد  هقدص  دنمزاینریغ  یهاگ 
ضرق اریز  تسا ؛ هقدص  شاداپ  ربارب  هدـجه  ضرق  شاداپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 9 - ) 1132

دنهدیمن ». رارق  هقدص  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هقدص  نتفرگ  يارب  هک  دسریم  یناسک  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زازخ  بویا  وبا  ( 10 - ) 1133

دنوادخ سپ  ازفیب . نم  يارب  ایادخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ، نآ  زا  رتهب  وا  يارب  دـهد ، ماجنا  یکین  سکره  دـمآ : دورف 
سپ دنادرگ ؟ نادنچود  ناوارف  تروص  هب  يو  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دهد  دنوادخ  هب  وکین  ضرق  هکنآ  تسیک  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا 

درادن ». يزرم  دح و  تسین و  شرامش  لباق  دنوادخ  يوس  زا  ناوارف ، هک  تسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
سپ ضرق ؛ یلو  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد  ( 11 - ) 1134

نادنمتورث هب  نداد  هقدص  ضرق ، دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا . هقدص  مهرد  ود  دننامه  ضرق  مهرد  کی 
تسا ».

، دـهد ضرق  ار  يزیچ  سکره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تـیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 12 - ) 1135
. تسا نآ  لثم  هب  نداد  هقدص  شاداپ  شیارب 
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. تسوا يارب  نآ  لثم  نداد  هقدص  شاداپ  زور  ره  دهد ، ضرق  ار  يزیچ  سکره  دومرف : دعب  زور 
لثم نداد  هقدص  شاداپ  دهد  ضرق  ار  يزیچ  سکره  دیتفگ : ام  هب  زورید  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع 

! دراد ار  نآ  لثم  نداد  هقدص  شاداپ  زور  ره  دهد ، ضرق  ار  يزیچ  سکره  دییامرفیم : زورما  تسه و  شیارب  نآ 
رـس زا  سپ  ار  نآ  رگا  سپ  دراد ، ار  نآ  لثم  نداد  هقدص  شاداپ  دهد ، ضرق  ار  يزیچ  سکره  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دراد ». زور  ره  رد  ار  نآ  لثم  نداد  هقدص  شاداپ  دزادنیب ، ریخأت  دیسر 
. دمآ دهاوخ  تیاور  نیا  ریظن  مهدزای  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد 

 695 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دـهد ضرق  يو - يرگناوت  نامز  ات  یـسک - هب  ار  يزیچ  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  رباـج  ( 13 - ) 1136

دزادرپب ». ار  نآ  راکهدب  ات  تشاد  دهاوخ  ار  ناگتشرف  اب  زامن  شاداپ  شدوخ  دراد و  ار  تاکز  شاداپ  شلام 
نم يارب  مهد ، ضرق  ار  يزیچ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  طامق  بابح  نب  دـمحم  ( 14 - ) 1137

: دومرفیم هتسویپ  ترضح  نآ  مهد و  هقدص  ار  نآ  لثم  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم 
شاداپ دننامه  یـشاداپ  ریخأت ، زور  ره  ربارب  رد  دوشن ، تخادرپ  يو  هب  دیـسر  رـس  ماگنه  دهد و  ضرق  ینیعم  تدـم  ات  ار  يزیچ  سکره 

دراد ». ار  زور  ره  رد  هقدص  رانید  کی 
نیعم یتدـم ، نآ  يارب  دـهد و  ضرق  ار  يزیچ  سکره  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 15 - ) 1138

تشاد ». دهاوخ  رانید  کی  ۀقدص  شاداپ  دننامه  یشاداپ  زور  ره  رد  دوشن ، تخادرپ  يو  هب  دیسررس  ماگنه  سپ  دنک ،
هدـنریگ ماو  رگا  ربارب و  هدـجه  هب  ضرق  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  یفریـص و  مثیه  ( 16 - ) 1139

نک ». باسح  تاکز  ياجهب  ار  نآ  دریمب ،
تشهب ِرد  رب  مدرک  هدهاشم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ریـسفت  رد  ( 17 - ) 1140

هدنهدهقدص هکنیا  اب  تسیچ ؟ نیا  لیلد  لیئربج ! يا  متفگ : لیئربج  هب  سپ  ربارب . هدجه  هب  ضرق  ربارب و  هد  هب  هقدص  تسا : هدش  هتـشون 
! دریگب سپ  ار  نآ  ات  دهدیم  هدنهد ، ضرق  یلو  دهاوخیمن  ار  شلام  نتفرگ  سپ 

يور زا  زج  یـسک  هک  یلاح  رد  دنـشاب  دنمزاین  نآ  هب  ناریگهقدـص  مامت  هک  تسین  هنوگنیا  یلو  تسا  هنوگنیمه  يرآ ، تفگ : لیئربج 
هقدـص زا  رترب  ضرق  لیلد  نیمه  هب  دـسریم ؛ قحتـسم  هب  اهنت  ضرق  دـسریم و  قحتـسمریغ  هب  یهاگ  هقدـص  سپ  دـنکیمن . ضرق  زاـین 

تسا ».
 697 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیاور هک  اـجنآ  اـت  درک ...  ینارنخـس  اـم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دـنیوگ ساـبع  نب  هللادـبع  هریره و  وبا  ( 18 - ) 1141
هب هداد  ضرق  يو  هب  هک  یمهرد  ره  ربارب  رد  دـهد ، ضرق  شناملـسم  ردارب  هب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـننکیم 

هبلاطم رد  دیسر  رس  زا  سپ  رگا  هاگنآ  دوب . دهاوخ  هنسح  يو  يارب  انیس  روط  يوضر و  ياههوک  و  ریبث ) ارح و  و   ) دحا هوک  نزو  هزادنا 
ردارب هک  یـسک  دـنکیم و  روبع  طارـص  زا  باذـع - هبـساحم و  نودـب  ناـشخرد - ةدـنهج  قرب  ناـسهب  دـهد ، ناـشن  دوخ  زا  شمرن  نآ 

دنکیم ». مارح  يو  رب  ار  تشهب  دهدیم ، شاداپ  ار  ناراکوکین  هک  يزور  دنوادخ  دهدن ، ضرق  وا  هب  دنک و  هوکش  يو  دزن  شناملسم 
زا ییاریذـپ  نداد و  هیراـع  نداد ، ضرق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 19 - ) 1142

تسا ». تنس  زا  نامهم ،
يوس هب  باتـش  تمینغ و  نمؤم ، هب  نداد  ضرق  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـمع  نب  سنوی  ( 20 - ) 1143

تاـکز باـسح  هـب  ار  نآ  تشذـگرد ، تـخادرپ  زا  شیپ  رگا  دزادرپیم و  وـت  هـب  ار  نآ  دــش ، رگناوـت  رگا  هدــنریگ  ماو  تـسا . شاداـپ 
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يراذگیم ».
ریخ راک  رد  باتش  تمینغ و  نمؤم ، هب  نداد  ضرق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  يدنـس  نب  میهاربا  ( 21 - ) 1144

راذگب ». تاکز  باسح  هب  ار  نآ  تشذگرد ، رگا  دزادرپیم و  ار  نآ  دش ، رگناوت  رگا  هدنریگماو  تسا .
هدـنریگماو رگا  نداد ! ضرق  تسا  يزیچ  بوخ  هچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد 

يراذگیم ». تاکز  باسح  هب  دش ، تسدگنت  رگا  دزادرپیم و  وت  هب  دش ، رگناوت 
زا لام  نداد  ضرق  : » دومرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رکب  نب  یـسوم  ( 22 - ) 1145

«1 .« » دنکیم تیامح  تاکز 
دنمزاین شناملسم  ردارب  سکره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 23 - ) 1146

دنکیم ». مارح  يو  رب  ار  تشهب  يوب  دنوادخ  دهدن ، ماجنا  دشاب و  هتشاد  نآ  رب  تردق  وا  دوش و  وا  زا  نتفرگ  ماو 
______________________________

نیا ثیدح  هک  دشاب  رتبسانم  دـیاش  یلو   282 رایخالا 6 / ذالم  دش . نایب  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  حیـضوت  ساسا  رب  همجرت  نیا  (. 1)
. تسا نآ  هب  يزیچ  ندیسر  زا  ندش  عنام  تیامح ، يانعم  اریز  تسا ». تاکز  قلعت  عنام  لام ، نداد  ضرق  : » دوش همجرت  هنوگ 

 699 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 24 - ) 1147
اورنامرف هب  دنمتورث . نآرق و  يراق  اورنامرف ، دیوگیم ؛ نخـس  سک  هس  اب  شتآ  تمایق  زور  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 

ار وا  دعلبیم ، ار  يدجنک  ۀناد  هدنرپ ، هک  هنوگنامه  هاگنآ  درکن ! راتفر  تلادع  هب  داد و  تردق  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  يا  دـیوگیم :
ار وا  هاگنآ  درک ! هزراـبم  ادـخ  اـب  ناـهانگ  ماـجنا  اـب  تسارآ و  ار  دوخ  مدرم ، يارب  هک  یـسک  يا  دـیوگیم : نآرق  يراـق  هب  دـعلبیم و 
كدنا و زیچ  وا  زا  دنمزاین  دومرف و  تیانع  رایـسب  تورث  ناوارف و  يایند  يو  هب  دنوادخ  هک  یـسک  يا  دیوگیم : دـنمتورث  هب  دـعلبیم و 

دعلبیم ». ار  وا  هاگنآ  درک . يراددوخ  لخب ، لیلد  هب  وا  درک و  تساوخرد  ضرق  ناونع  هب  یکچوک 
تاعاجرا

: تشذگ
يدیفس ببس  زیچ  راهچ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  ةدومرف  يرامیب  ماکحا  ياهباب  زا  مشش  باب  زا  متشه  تسیب و  تیاور  رد 

ضرق ». تخادرپ  ناگدرم و  نفک  ندیرخ  هزانج ، عییشت  رامیب ، زا  تدایع  دوشیم : بلق 
تلالد ضرق  بابحتسا  رب  هک  یبلاطم  قوقح ، بابحتسا  ياهباب  زا  مکی  باب  هرقن و  الط و  تاکز  ياهباب  زا  متـشه  باب  تایاور  رد  و 

. متشه مشش و  مجنپ و  تیاور  هژیو  هب  دنکیم ،
هقدص تسا و  ربارب  هدجه  هب  ضرق  ام  دزن  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ترشاعم  ياهباب  زا  تفه  داتشه و  باب  زا  هاجنپ  تیاور  رد 

تتاکز تخادرپ  تقو  هک  یماگنه  یهد و  ضرق  وا  هب  يدوب  رگناوت  ییوگیم - هچنانچ  هاـگره - دـسریم ، وت  هب  یناـیز  هچ  ربارب . هد  هب 
تسا ». یکانرطخ  راک  وا  ندنادرگزاب  هک  نادرگن  زاب  یلاخ ] تسد   ] ار وا  نامثع ! يا  يراذگب . تاکز  باسح  هب  ار  نآ  دسریم ، ارف 

ون زا  دنک ، تساوخرد  ار  نآ  وکین  دهد و  ضرق  یهاوخدایرف  هب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  راهچ  داتفه و  تیاور  رد 
وا هب  تشهب  زا  ناوارف - لام  يراطنق - مهرد  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  و  تسا ] هدـش  هدیـشخب  شاهتـشذگ  ناـهانگ   ] تسا هدرک  زاـغآ  لـمع 

دنکیم ». تیانع 
: هناگراهچ هوجو  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  کی  باب  زا  هدزناش  تیاور  رد 

تسا ». بجاو  ياهتنس  زا  اهنیا  تسا . نامهم  زا  ییاریذپ  نداد و  ضرق  هیراع ، یهدب ، تخادرپ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


مارح ناگدنب  رب  ار  ابر  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  سپ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  ابر  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  یـس و  تیاور  رد 
تسا ». کین  ياهراک  زا  ضرق ، ضرق و  ندرک  كرت  و  لاوما ...  ندرک  دساف  لیلد  هب  درک ،

 701 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
نم دزن  مهد ، ضرق  راـب  ود  ار  مهرد  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدوـمرف  یهدـب  ياـهباب  زا  مهن  باـب  زا  متـشه  تـیاور  رد  و 

مهد ». هقدص  راب  کی  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم 
ایوگ دهد ، ضرق  ار  یلام  سکره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  جاودزا  ياهباب  زا  مهدزون  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

.« دوب دهاوخ  لام  لصا  ربارب  دهد ، ضرق  مود  راب  يارب  ار  نآ  رگا  سپ  تسا ؛ هداد  ضرق  ار  نآ  فصن 

 ... ودرگ و روطنیمه  کچوک و  نان  تخادرپ  گرزبنان و  نتفرگ  ضرق  زاوج  باب 4 

مریگیم و گرزب  نان  سپ  منکیم ، ضرق  نان  مناگیاسمه  زا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1148
. مهدیم گرزب  نان  مریگیم و  کچوک  نان  ای  مهدیم  کچوک  نان 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یخرب هک  دـش  لاؤس  نان  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رداون  باـتک  رد  ( 2 - ) 1149

یهد ». ضرق  ار  نآ  هاگره  درادن ، لاکشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . رگید  یخرب  زا  رتگرزب 
زا ام  مسرپب : امـش  زا  هک  هتـساوخ  نم  زا  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ هباّیـس  نب  حابـص  ( 3 - ) 1150

]؟ دراد لاکشا  ایآ  . ] میزادرپیم نآ  زا  رتگرزب  ای  رتکچوک  مینکیم و  ضرق  نان  ناگیاسمه 
درادن ». لاکشا  تسا . گرزب  کچوک و  اهنآ  نایم  رد  هک  مینکیم  ضرق  ودرگ  ددع  داتفه  تصش ، زین  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

درادن ». لاکشا  نان  ندرک  ضرق  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  فلس  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  تایاور  رد 
703 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شتآ کمن و  هناخ ، لیاسو  نان ، ریمخ ، ندادن  ضرق  مکح  باب 5 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«1 . » دنرادیمزاب نارگید  زا  ار  دوخ  ۀناخ  لیاسو  و 

رگیدکی هب  نان  ریمخ و  نداد  ضرق  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1151
دوشیم ». رقف  ببس  نآ  زا  يریگولج  اریز  دیزرون ؛ غیرد 

هب ریمخ  نداد  ضرق  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 2 - ) 1152
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دراد ». لابند  هب  ار  رقف  نآ  زا  يریگولج  اریز  دینکن ؛ غیرد  رگیدکی 
رگیدکی هب  شتآ  هراپ  نان و  ریمخ و  نداد  ضرق  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀـیواعم  ( 3 - ) 1153

تسا ». هناراوگرزب  قالخا  زا  راک  نیا  نآ ، رب  نوزفا  دناشکیم ، هناخ  لها  يوس  هب  ار  يزور  راک  نیا  اریز  دیزرون ؛ غیرد 
کمن نداد  زا  ندرک  يریگولج  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلا  وبا  ( 4 - ) 1154

تسین ». لالح  نارگید  هب  شتآ  و 
زا يریگولج  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 5 - ) 1155

ییاسراپ نید ، ةدننک  لماک  تسا و  تدابع  تلیـضف  زا  رتهب  ملع ، تلیـضف  شناد و  شتآ و  هاگارچ ، کمن ، بآ ، تسین : لالح  زیچ  جنپ 
تسا ».

تاعاجرا
: تشذگ

تـسا یکین  راک  نآ ، تسین . تاکز  زا  نوعام  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  قوقح  بابحتـسا  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
یهدیم ». هیراع  هک  تسا  هناخ  لیاسو  يزادرپیم و  هک  تسا  یماو  یهدیم و  ماجنا  هک 

. نآ دننام  مشش  تیاور  رد  و 
ماجنا هک  تسا  یکین  راک  دزادرپیم و  هک  تسا  یماو  نآ  : » هک هتفگ  نیا  دنرادیمزاب ». ار  نوعام  و  : » ۀیآ ریـسفت  رد  متـشه  تیاور  رد  و 

دهدیم ». هیراع  هک  تسا  هناخ  لیاسو  دهدیم و 
درادن ». لاکشا  نان  نتفرگ  ضرق  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  فلس  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد  و 

. دینک هظحالم  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد  و 
______________________________

.7 نوعام 107 / (. 1)
705 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ نتشون  ماو و  رب  نتفرگ  هاوگ  باب 6 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
تلادع هب  امـش  نایم  ياهدنـسیون  دیاب  دیـسیونب و  ار  نآ  دیداد ، ماو  رگیدکی  هب  ینیعم  تدم  يارب  هاگره  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

زا دـیاب  دـنک و  هتکید  راکهدـب  دـیاب  تخومآ و  وا  هب  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  دـنکن  يراددوخ  نتـشون  زا  ياهدنـسیون  چـیه  دـسیونب و 
یلو دیاب  تشادن ، ندرک  هتکید  رب  تردق  ای  دوب  فیعض  ای  هیفس  راکهدب ، رگا  سپ  دهاکن . راکبلط  ّقح  زا  يزیچ  دسرتب و  شراگدرورپ 

 ... نز ود  درم و  کی  دوبن ، سرتسد  رد  درم  ود  رگا  سپ  دریگب ، هاوگ  ار  ناتنادرم  زا  رفن  ود  دنک و  هتکید  تلادع  تیاعر  اب  يو 
«1  ... » دیریگب ياهقیثو  سپ  دیتفاین  ياهدنسیون  دیدوب و  ترفاسم  رد  رگا  و 

زا یکی  دوشیمن ، باجتسم  ناشياعد  هورگ  راهچ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مصاع  نب  نارمع  ( 1 - ) 1156
روتـسد وت  هب  رگم  دیامرفیم : هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  دهد . يرگید  هب  هاوگ - ود  هنّیب - نودـب  ار  دوخ  لام  هک  تسا  یلام  بحاص  نانآ 

يریگب »؟ هاوگ  مدادن 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  ( 2 - ) 1157

هب دنوادخ  هک  تسا  یـسک  موس  دنکیم ...  خیبوت  باذع و  ار  نانآ  هکلب  دنکیمن  تباجا  ار  هورگ  هس  ياعد  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و 
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دامتعا دروم  ریغ  صخش  هب  هقیثو  نودب  ار  شلام  درکن و  نینچ  یلو  دنک  طایتحا  شبلط  ةرابرد  نتشون  نتفرگ و  هاوگ  اب  هداد  روتسد  يو 
هوکـشاب زیزع و  دنوادخ  و  نادرگزاب ! نم  هب  ار  ملام  ایادـخ  دـیوگیم : وا  سپ  تشاذـگ . مک  نآ  زا  ای  درک  راکنا  ار  وا  زین  راکهدـب  داد .

زا وت  یلو  دریگن  رارق  فلت  ضرعم  رد  دوش و  ظـفح  اـت  يریگب  هقیثو  تلاـم  يارب  هنوگچ  هک  متخومآ  وـت  هب  نم  ماهدـنب ! يا  دـیامرفیم :
ياعد نم  سپ  يدرک . تفلاخم  نم  شرافـس  اب  دوبان و  هابت و  ار  تلام  هک  یلاح  رد  یناوخیم ، ارم  نونکا  يدرک و  يراددوخ  نآ  ماجنا 

درک ». مهاوخن  تباجا  ار  وت 
شاداـپ دوـش ، دوباـن  شقح  هنّیب ، نودـب  سکره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تـیاور  نانـس  نـب  هللادـبع  ( 3 - ) 1158

دریگیمن ».
______________________________

282 و 283. هرقب 2 / (. 1)
 707 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

طخ هب  ياهتشون  یلع  نب  نامیلـس  نادنزرف  زا  یکی  : » دیوگ روصنم  ناکیدزن  زا  روهمج  نسحلا  یبا  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  ( 4 - ) 1159
قح ناـیب  نیا  ادـخ ، ماـن  هب  دوب : هدـمآ  هتـشون  نآ  رد  دوـب . ناـکدوک )  ) ناـنز طـخ  هیبـش  نآ  هک  داد  ناـشن  نم  هب  بلطملادـبع  ترـضح 

دیدج صلاخ  ةرقن  مهرد  رازه  يریمح  صخش  تساعنص . لوز  لها  زا  يریمح  ینالف  دنزرف  ینالف  رب  هکم  لها  زا  مشاه  نب  بلطملادبع 
. داد دهاوخ  خساپ  درک ، تساوخرد  يو  زا  ار  نآ  بلطملادبع  تقوره ، تسا و  راکهدب  هنامیپ  تروص  هب 

دنهدیم ». یهاوگ  بلطم  نیا  رب  هتشرف  ود  دنوادخ و 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نهر ، ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

ناوت تروص  رد  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 7 

، یهدب رگم  دناشوپیم ، ار  یهانگ  ره  ادخ  هار  رد  تداهش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریدس  نب  ناّنح  ( 1 - ) 1160
راکبلط ». تشذگ  ای  يو  بناج  زا  تخادرپ  ای  راکهدب  تخادرپ  زج  درادن  ياهرافک  نآ  هک 

هک یهدب  رگم  دـناشوپیم ، ار  شناهانگ  دیهـش  نوخ  هرطق  نیتسخن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  راّشب  ( 2 - ) 1161
تسا ». نآ  تخادرپ  نآ ، ةراّفک 

 709 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یـسربط  جاجتحا  باـتک  رد  ( 3 - ) 1162

ناربمایپ ياهباتک  روبز و  لیجنا ، تاروت ، نانآ ، ياملع  زا  ماش و  لها  نایدوهی  زا  یکی  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیـسح 
، مالسلا هیلع  یلع  هلمج  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  هک  دمآ  یـسلجم  هب  يو  تخانـشیم . ار  نانآ  لیالد  دوب و  هدناوخ  ار 

هللا یلص  دمحم  تما  يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هب  يدوهی  ملاع  دندوب . نآ  رد  ینهج  دیعـس  وبا  دوعـسمنبا و  سابعنبا ،
يو ةرابرد  نم  ياهشسرپ  هب  ایآ  سپ  دیهدیم . تبـسن  دوخ  ربمایپ  هب  ار  نالوسر  لیاضف  ۀمه  ناربمایپ و  تاجرد  مامت  امـش  هلآ ! هیلع و 

؟ دیهدیم خساپ 
هب هجرد و  ربمایپ  چیه  هب  دنوادخ  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دنداتفا  تشحو  هب  يو  نخـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای 

. دروآ درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  ار  اهنآ  ۀمه  هکنآ  رگم  دادن  یتلیضف  ياهداتسرف  چیه 
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اب مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دنرواب  نیا  رب  نایحیـسم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  يدوهی  دنمـشناد  هک  اجنآ  ات  دباییم  همادا  ثیدـح 
. دنکیم هدنز  هدرم  دنوادخ ، ةزاجا 

يروط هب  دنتفگ ، ار  ادخ  حیبست  هزیرگنـس ، هناد  ُهن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسد  رد  تسا و  هنوگنیمه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. دوب يو  يربمایپ  لیلد  ندش  لماک  لیلد  هب  راک  نیا  دندوب و  حوریب  دماج و  اهنآ  هکنیا  اب  دشیم . هدینش  اهنآ  گنهآ  هک 

يراـی يو  زا  دندیـسرتیم  هچنآ  ياهدـمآ  یپ  زا  دـنتفگیم و  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  گرم - زا  سپ  ناـگدرم - نینچمه 
: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زامن ، يرازگرب  زا  سپ  زور  کی  دنتساوخیم .

ِرد رب  تسا  راکهدـب  يدوهی  نـالف  هب  هک  مهرد  هس  رطاـخ  هب  ناشناگتـسباو  زا  یکی  تسین ؟ اـجنیا  رد  یـسک  راّـجن  ینب  نادـناخ  زا  اـیآ 
دوب »...  دیهش  صخش  نآ  تسا و  هدش  هتشاد  هگن  تشهب 

رد امش  موش . هنیدم  هکم و  نکاس  مهاوخیم  لاح  نیا  اب  مراکهدب و  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  : » دیوگ همامث  وبا  ( 4 - ) 1163
؟ دیراد يرظن  هچ  هراب  نیا 

انامه یشاب . هتشادن  یهدب  هک  ینک  رادید  ادخ  اب  ياهنوگ  هب  شاب  بظاوم  درگزاب و  تایهدب  تخادرپ  ناکم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنکیمن ». تنایخ  نمؤم 

مراکهدب »...  هئجرم  هب  نم  : » تسا هدمآ  هنوگنیا  نآ ، لاؤس  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا . هدش  تیاور  زین  يرگید  دنس  اب  ثیدح  نیا 
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سپ دش . دیهش  یهدب  رانید  رازه  داتفه  زا  شیب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » تسا هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 5 - ) 1164
هب بش  کی  هکنیا  ات  درکیم  يراددوخ  باوخ  اذـغ و  بآ و  زا  ردـپ  یهدـب  هودـنا  زا  اهزور  بش و  رتشیب  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

. درک مهارف  سنجب  لام  اب  ار  نآ  تخادرپ  ۀنیمز  دنوادخ  شابن . نیگمغ  تردپ  یهدب  تباب  زا  تفگ : يو  هب  دمآ و  شباوخ 
! مسانـشیمن سنجب  مان  هب  یلام  مردپ  لاوما  نایم  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  باوخ  زا  ندـش  رادـیب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تفگ يو  هب  شنارـسمه  زا  یکی  درک . لاؤـس  هراـب  نیا  رد  شاهداوناـخ  زا  ارجاـم  نیا  زا  سپ  دـید . ار  باوـخ  ناـمه  زین  دـعب  بش  یلو 

. درک ثادحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ياهمشچ  بشخ ، وذ  ۀقطنم  رد  هک  تشاد  سنجب  مان  هب  یمور  ياهدرب  تردپ 
دیلو هک  تشذگن  ارجام  نیا  زا  رتشیب  زور  دـنچ  هاگنآ  دـش . تابثا  شیارب  نآ  دوجو  درک و  قیقحت  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هب لیام  رگا  دراد . سنجب  مان  هب  بشخوذ  ۀقطنم  رد  ياهمشچ  تردپ  ماهدینش  هک  داتسرف  مایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نایفـسیبا  نب  ۀبتع  نب 
. مدیرخ وت  زا  ار  نآ  نم  یتسه ، نآ  شورف 

نایب دیلو  يارب  رادرب و  مردپ  یهدب  ربارب  رد  هنیکس - يارب  هبنش  بش  رد  نآ  زا  يرایبآ  يانثتسا  هب  ار - نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
تسا ». نازیم  هچ  شردپ  یهدب  نازیم  هک  درک 

، هیراـع دوـمرف : هکم  حـتف  رد  شاینارنخـس  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هـک دـنکیم  تـیاور  یلهاـب  هماـما  وـبا  ( 6 - ) 1165
تسا ». راکهدب  اوشیپ ، ینتخادرپ و  یهدب ، یندرک ، ناربج  ششخب ، یندادسپ ،

متفه ِرد  رب  : » دومرف دنلب  ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعسم  نب  هللادبع  ( 7 - ) 1166
رد بلق  ندش  ینارون  دیفـس و  تسادخ . ّیلو  یلع  تسادخ . ةداتـسرف  دمحم  تسین  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  تسا : هتـشون  مدـید  تشهب 

ضرق ». تخادرپ  اهنفک و  ندیرخ  هزانج ، عییشت  رامیب ، زا  تدایع  تسا : زیچ  راهچ 
هک اجنآ  ات  دـباییم  همادا  ثیدـح  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یبسا  لـیئربج  : » دـیوگ منغ  نب  نامحرلادـبع  ( 8 - ) 1167

یلو دنک  دنلب  ار  یمزیه  هتـسب  دـهاوخیم  هک  درک  هدـهاشم  ار  یـصخش  ات  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  دـیوگ :
نیا لیئربج  يا  تفگ : درم  نآ  ةدهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیازفایم . نآ  رب  دنک ، دنلب  ار  نآ  دناوتیمن  هک  راب  ره  دناوتیمن و 
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؟ تسیک
، تشادن تخادرپ  تردق  تقوره  سپ  دناوتیمن ، یلو  دزادرپب ؛ ار  شایهدب  دهاوخیم  هک  تسا  راکهدب  صخش  نیا  داد : خساپ  لیئربج 

دیازفایم ». نآ  رب 
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راـکبلط اـت  درک  ادرف  زورما و  يراکهدـب  هاـگره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیزی  نـب  رمع  ( 9 - ) 1168
ّتیم لام  نآ  ۀیقب  تساه و  نآ  لام  دنریگیم ، ناثراو  هچنآ  سپ  دندرک ، هحلاصم  يرادقم  هب  راکهدب  اب  يو  ناثراو  سپـس  تشذگرد ،

، دـشن تخادرپ  يو  بناج  زا  تشذـگرد و  زین  دوخ  ات  درکن  هحلاصم  ناثراو  اب  راکهدـب  رگا  دـنک و  تفایرد  ترخآ  رد  ار  نآ  اـت  تسا 
دننکیم ». تساوخزاب  نآ  هب  ار  راکهدب  تسا و  هدرم  راکبلط  هب  قلعتم  نآ  ۀمه  سپ 

نآ هب  قلعتم  سپ  دنتفرگ ، ار  نآ  يو  ناثراو  رگا  درم ، يراکبلط  صخش  هاگره  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  عنقملا و  باتک  رد  ( 10 - ) 1169
تسا ». هدش  توف  راکبلط  يارب  ترخآ  رد  درکن ، تخادرپ  ار  نآ  راکهدب  رگا  یلو  تساه 

تاعاجرا
: تشذگ

: هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  کی  باب  زا  هدزناش  تیاور  رد 
دنتسه ». مزال  ياهتنس  زا  هک  تسا  نامهم  زا  ییاریذپ  نداد و  ضرق  هیراع ، یهدب ، تخادرپ  هناگراهچ ، تاهج  »

. تسه ثحب  نیا  اب  طابترا  رد  یبلاطم  تشه  تصش و  باب  تایاور  رد 
دزادرپیم ار  شایهدب  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  اب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ْنیِد  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  راهچ  یـس و  تیاور  رد 

دشاب ». هتشاد  رایتخا  رد  دزادرپب ، ار  مدرم  قوقح  نآ  اب  هک  يزیچ  هک  یتروص  رد  رگم  دروخیمن  ار  مدرم  لاوما  و 
. ار مود  باب  تایاور  باب و  تایاور  ریاس  رگنب  و 

: دیآیم
. نآ بسانم  يراکهدب  ياهباب  زا  مهد  مهن و  باب  يدعب و  باب 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهن  تسیب و  متسیب و  مهدزون ، مهدزاود ، باب  تایاور  رد 
نیا هب  نآ  بحاص  هب  قح  ندناسر  و  هک ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  جاودزا  ياهباب  زا  مهدزون  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

ریگب »! ار  نیا  دیوگب : دورب و  شلیاسو  دزن  ای  هناخ  هب  هک  تروص 
715 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تردق مدع  ضرف  رد  یهدب  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  باب 8 

دوخ یهدب  تخادرپ  رب  میمـصت  يراکهدب  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  طابر  نب  یلع  نب  نسح  ( 1 - ) 1170
تخادرپ رب  شمیمـصت  رگا  دـننکیم و  يرای  شتناما  تخادرپ  رب  ار  يو  هک  تسوا  اـب  ناـبهگن  ۀتـشرف  ود  ادـخ  بناـج  زا  دـشاب ، هتـشاد 

دنهاکیم ». دوخ  يرای  زا  زین  هتشرف  ود  نآ  هدش ، هتساک  شمیمصت  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  دوش ، فیعض 
ناما رد  يو  دـشاب ، هتـشاد  نآ  تخادرپ  رب  میمـصت  دوش و  راکهدـب  سکره  هک ! نادـب  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 2 - ) 1171

. تسا دزد  وا  سپ  دشاب ، هتشادن  نآ  تخادرپ  رب  میمصت  رگا  دزادرپب و  ات  تسادخ 
يراوگرزب و اب  يو  زا  ار  تّقح  ات  نک  راتفر  تمیالمو  شمرن  اب  تراکهدـب  اب  زادرپب و  راکبلط  هب  ار  تایهدـب  سرتب و  ادـخ  زا  نیارباـنب 

يریگب ». يراد  نتشیوخ 
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هب یهدب  سکره  مزیزع ! دنزرف  يا  نادب ، دومرف : نم  هب  دوخ  شرافس  رد  هرس  سدق  نیـسح  نب  یلع  مردپ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 
. تس اضرلا  هقف  ترابع  دننامه  عنقملا ، ترابع  ۀمادا  دریگ »...  هدهع 

هتشاد ار  شایهدب  تخادرپ  میمصت  يراکهدب  ره  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 1172
شمیمـصت رگا  سپ  دـنناسریم . کمک  يو  هب  یهدـب  تخادرپ  رب  دـننکیم و  يرای  ار  وا  يو ، ِنابهگن  ۀتـشرف  ود  ادـخ  بناج  زا  دـشاب ،

دنهاکیم ». دوخ  کمک  يرای و  زا  نانآ  هزادنا  نامه  هب  دبای  شهاک  شمیمصت  زا  هک  هزادنا  ره  هب  دوش  فیعض 
. تسا هدمآ  ترابع  نیا  ریظن  عنقملا ، باتک  رد 

هتـشاد الط  دـحا  هوک  ةزادـنا  هب  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاـئللا  یلاوع  باـتک  رد  ( 4 - ) 1173
دوخ یهدب  تخادرپ  يارب  هک  يرانید  رگم  دشاب ، نم  دزن  نآ  زا  رانید  کی  درذگب و  نم  رب  بش  کی  هکنیا  زا  متـسین  لاحـشوخ  مشاب ،

ماهدرک ». هدامآ 
اهنآ زا  دـنوادخ  هک  هریبک  ناهانگ  زا  سپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  يرعـشا  یـسوم  وبا  ( 5 - ) 1174

يزیچ نآ  تخادرپ  يارب  دریمب و  راکهدـب  ناسنا ، هک  تسا  نیا  ینکیم ، رادـید  ادـخ  اب  نآ  اب  هک  یهانگ  نیرتگرزب  تسا ، هدرک  یهن 
دشاب ». هتشاذگن  یقاب 

هیلع ماما  درک . تساوخرد  ار  شبلط  يو  زا  نم  روضح  رد  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یصخش  : » دیوگ دیزی  نب  رمع  ( 6 - ) 1175
تخادرپ وت  هب  دوشیم و  هتخورف  اهنآ  دمآ . دهاوخ  « 1  » همسو رطِخ و  ام  يارب  یلو  مرادن  رایتخا  رد  يزیچ  نونکا  دومرف : يو  هب  مالـسلا 

. هللاءاشنا منکیم 
______________________________

. دندرکیم باضخ  نآ  اب  هک  هایگ  ود  مان  (. 1)
 717 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. نک صخشم  نآ  يارب  ار  ینامز  تفگ : درم  نآ 
مراد »! دیما  نآ  هب  هچنآ  هب  تبسن  مرتراودیما  مرادن  دیما  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  مهد ، هدعو  وت  هب  هنوگچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دریمیم راکهدب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يزاج  رافغلادبع  ( 7 - ) 1176
زاـب ار  وا  دـنوادخ  تسا - هتـشاد  تخادرپ  رب  میمـصت  هک  یتروص  رد  تسا - هتفر  ناـیم  زا  ریـصقت  نودـب  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیمه هب  تسا و  هنوـگ  نیمه  زین  تاـکز  تسا و  دزد  ۀـلزنم  هب  درادـن  تخادرپ  رب  میمـصت  سکره  هک ! شاـب  هاـگآ  دـنکیمن . تساوـخ 

درامشیم ». لالح  ار  نانز  ۀیرهم  ندروخ  هک  یسک  تسا  تروص 
رب میمـصت  دـنک و  راکهدـب  ار  دوخ  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هطـساو  اـب  لاّـضف  نبا  ( 8 - ) 1177

تسا ». دزد  هلزنم  هب  دشاب ، هتشادن  نآ  تخادرپ 
دـنک و ضرق  وا  زا  ار  یلاـم  دور و  يرگید  دزن  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  هجیدـخ  وـبا  ( 9 - ) 1178

تسا ». رگزواجت  دزد و  وا  سپ  دشاب ، هتشاد  نآ  تخادرپ  مدع  رب  میمصت 
تاعاجرا

: تشذگ
، درادیم رب  ار  هدرپ  هک  یناهانگ  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  سفن  اـب  داـهج  ياـهباب  زا  هدزاود  باـب  زا  تفه  تسیب و  تیاور  رد 

تسا ». نآ  تخادرپ  رب  میمصت  نودب  ندرک  راکهدب  ار  دوخ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  اوران ، اور و  بسک  ياهباب  زا  متشه  تصش و  باب  تایاور  رد  و 
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: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  هیرهم ، ياهباب  زا  هدفه  باب  یهدب و  ياهباب  زا  مهد  باب  تایاور  رد  و 

719 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تخادرپ زا  هدـننک  يراددوخ  مکح  یتسدـگنت و  ضرف  رد  وکین  ّدر  يرگناوت و  ضرف  رد  ریخأت  تمرح  هبلاطم و  اب  یهدـب  تخادرپ  بوجو  باب 9 
یهدب

: تسا هنوگ  هس  رب  یهدب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1179
هب هن  تسوا  دوس  هب  راک  نیا  سپ  دزادنایمن ، ریخأت  هب  دزادرپیم و  تسا  راکهدب  هاگره  دهدیم و  تلهم  تسا  راکبلط  هاگره  یـصخش 

شنایز و هب  هن  تسوا و  دوس  هب  هن  راک  نیا  سپ  دزادرپیم ، تسا  راکهدـب  هاـگره  دریگیم و  تسا  راـکبلط  هاـگره  یـصخش  شناـیز و 
شدوس ». هب  هن  تسوا  نایز  هب  راک  نیا  سپ  دنکیم ، ادرف  زورما و  تسا ، راکهدب  هاگره  دریگیم و  تسا ، راکبلط  هاگره  یصخش 

زورما و یسک  قح  تخادرپ  رد  سکره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 2 - ) 1180
تسوا ». يارب  ریگتایلام  هانگ  زور  ره  دراد ، ار  نآ  تخادرپ  رب  تردق  هکنیا  اب  دنک ، ادرف 

زا شیپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يانعم  رپ  هاتوک و  نانخـس  زا  یکی  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 1181
تسا ». ملظ  یهدب ، تخادرپ  رد  رگناوت  نتخادنا  ریخأت  تسا : نیا  هتشادن ، هقباس  يو 

 ... مهّتم یهاوگ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1182
تسین ». هتفریذپ  تسا - رگناوت  هک  یلاح  رد  دنکیم - ادرف  زورما و  شیوخ  راکبلط  يارب  هک  یسک  یهاوگ  و 

اضر ماما  نینچمه  درک و  تیاور  نم  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  دمحم  : » دیوگ یعشاجم  ( 5 - ) 1183
نم يارب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شناـکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ - زا  مالـسلا  هیلع 

لـالح ار  وا  يوربآ  نتخیر  تازاـجم و  یهدـب ، تخادرپ  رد  رگناوـت  ریخأـت  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  درک  تـیاور 
دشابن ». دنوادخ  يدونشخان  دروم  رد  وا  یهدب  هک  یتقو  ات  دنکیم ،

 721 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تازاجم یهدـب ، تخادرپ  رد  رگناوت  ریخأت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 6 - ) 1184

دنکیم ». لالح  ار  شیوربآ  نتخیر  يو و 
تسا ». ملظ  یهدب  تخادرپ  رد  رگناوت  ریخأت  : » دومرف و 

شراکبلط هک  تسین  يراکهدب  چیه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 7 - ) 1185
. دنتسرفیم دورد  يو  رب  ایرد  نایهام  نیمز و  ياههدنبنج  هکنآ  رگم  ددرگ ، زاب  شدزن  زا  دونشخ  یضار و 

رد هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسا  رگناوت  هک  یلاح  رد  ددرگزاب ، شدزن  زا  نیگمـشخ  شراکبلط  هک  تسین  يراکهدب  چیه  و 
دنکیم ». تبث  یملظ  شیارب  درادیم ، هگن  ار  وا  قح  هک  يزور  بش و  ره  ربارب 

ود ار  مهرد  رازه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادـبع  ( 8 - ) 1186
راکبلط نتـشاذگ  راظتنا  رد  راکهدـب  يارب  هک  هنوگ  نامه  مهد و  هقدـص  ار  نآ  راـب  کـی  هک  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  مهد ، ضرق  راـب 

تسا ». تسدگنت  ینادب  هک  یتروص  رد  یهد  رارق  انگنت  رد  ار  وا  تسین  زیاج  تروص  نیمه  هب  تسا ، رگناوت  هک  یلاح  رد  تسین ؛ زیاج 
هب تسین ، زیاج  تخادرپ  رد  ریخأت  رگناوت ، ِراکهدب  يارب  هک  هنوگ  نامه  : » هدش تیاور  هک  تسا  هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 9 - ) 1187

تسین ». لالح  تسدگنت ، نداد  رارق  انگنت  رد  راکبلط  يارب  تروص  نیمه 
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نارگید قح  تخادرپ  زا  هک  يرگناوت  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 10 - ) 1188
هب زج  زین  راکبلط  هک  یتروص  رد  دـنک - يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  دراد و  راـیتخا  رد  دزادرپب  دـیاب  هچنآ  هک  یلاـح  رد  دـنک ، يراددوخ 

. دنک تخادرپ  ار  نآ  ات  دننزیم  ار  راکهدب  دوشن - یضار  شقح  نتفرگ 
ات دوشیم  فیقوت  شلاوما  تفاین  یلیفک  رگا  دراذـگیم و  لیفک  رفن  کی  رایتخا  رد  ار  اهنآ  دراد ، رایتخا  رد  سنج  اـهنت  راکهدـب  رگا  و 

دنک ». تخادرپ  دشورفب و  ار  نآ  هک  ینامز 
تاعاجرا

: تشذگ
نیا هدـننکتساوخرد  ِراکبلط  ِقح  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  سفن  اب  هزرابم  ياهباب  زا  مشـش  هاجنپ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

ینادرگ » زاب  دوخ  زا  ینابرهم  فطل و  اب  ینک و  دونشخ  وکین  نخس  اب  ار  يو  یتسدگنت ، رگا  يزادرپب و  يو  هب  يرگناوت ، رگا  هک  تسا 
 723 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يزادرپب و يو  هب  يرگناوت  تروص  رد  هک  تسا  نیا  هدننکتساوخرد  راکبلط  قح  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مود  تیاور  رد  و 
رد رگناوت  ریخأـت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اریز  يراذـگن ؛ راـظتنا  رد  ینادرگنزاـب و  ار  وا  ینک و  زاـینیب  تیاـفک و  ار  وا 

تمیـالم و اـب  ینک و  تساوخرد  يو  زا  ییاـبیز  هب  ینک و  دونـشخ  وـکین  نخـس  اـب  ار  وا  یتسدـگنت ، رگا  تسا و  ملظ  یهدـب ، تخادرپ 
دنوادـخ ۀلیـسو  هب  زج  ییورین  ینکن و  عـمج  مه  اـب  يو  يارب  ار  شلاـم  نداد  تسد  زا  يو و  اـب  يراتفردـب  ینادرگزاـب و  ار  وا  یناـبرهم 

تسین ».
نادب تسه ، ثحب  نیا  اب  بسانم  مهن  تصش و  متشه و  تصش و  تیاور  ترشاعم و  ياهباب  زا  موس  دون و  باب  زا  متـصش  تیاور  رد  و 

. دینک هعجارم 
تخادرپ هناگراهچ : تاهج  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  اوراـن  اور و  ياـهبسک  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهدزناـش  تیاور  رد 

تسا ». بجاو  ياهتنس  رد  نیا  هک  تسا  نامهم  زا  ییاریذپ  نداد و  ضرق  هیراع ، یهدب ،
تردـپ هک  یلاح  رد  یتسه و  تردـپ  هب  قلعتم  تلام  وت و  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  مداتفه  باب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد  و 

دنک »؟ سبح  شدنزرف  ياربار  ردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب  مزال  ایآ  تشادن ، رایتخا  رد  يزیچ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  نیشیپ ، باب  متفه و  مود ، باب  تایاور  مراهچ و  داتفه و  باب  رد  و 

: دیآیم
یهاتوک مدرم  یهدب  تخادرپ  رد  هک  ینارگناوت  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تواضق  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

ةراـبرد دـنهدیم ، هوشر  نارادـمامز  هب  نارگید  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  يارب  هک  یناـسک  دـننکیم ، ادرف  زورما و  مدرم  قوقح  دروـم  رد  و 
ادـخ لوسر  زا  نم  هک  ارچ  شورفب ؟ ار  نانآ  يدایز ]  ] ياههناخ عرازم و  راک ، نیا  يارب  ریگب و  ناـنآ  زا  ار  مدرم  قح  رگنب و  کـین  ناـنآ 

.« تسا ناملسم  هب  متس  یهدب ، تخادرپ  رد  رگناوت  ناملسم  یهاتوک  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يو نتفای  يارب  شالت  راکبلط و  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  باب 10 

دراد یسرتسد  وا  ّیلو  هب  هن  راکبلط و  هب  هن  يراکهدب  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ نیعا  نب  ةرارز  ( 1 - ) 1189
. تسا نیمزرس  مادک  رد  وا  دنادیمن  و 

تسین ». وا  رب  یهانگ  دراد ، تخادرپ  رب  میمصت  وا  دنادب  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 725 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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یـسرتسد يو  هب  یلو  تسا  راکهدـب  يرگید  هب  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ بهو  نب  ۀـیواعم  ( 2 - ) 1190
. دسانشیمن ار  وا  رهش  دنواشیوخ و  ثراو و  هدرم و  ای  تسا  هدنز  دنادیمن  دزادرپب و  يو  يوجتسج  هب  اجک  دنادیمن  درادن و 

. نک وجتسج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مهدب هقدص  ار  نآ  ایآ  دیشک ، لوط  دایز  رگا  تفگ :

نک ». وجتسج  وا  ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد هک  تشاد  يرگراـک  مردـپ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  روـضح  رد  روـعا  صفح  : » دـیوگ ملاـس  نب  ماـشه  ( 3 - ) 1191

. تسا راکبلط  ام  زا  مهرد  دنچ  تشذگرد و  ثراو  نودب  وا  درکیم . راک  شبایسآ 
. هدب ناگراچیب  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. درک رارکت  ار  تسخن  خـساپ  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ هراب  نیارد  ناترظن  تفگ : درک و  رارکت  ار  دوخ  شـسرپ  رگید  راب  صفح 
؛] زادرپب وا  هب  ار  لام   ] یتفای شیارب  یثراو  رگا  نک ، وجتسج  وا  ثراو  زا  دومرف : راب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ و  موس  راب  يارب  صفح 

نالعا ار  لام  نآ  دومرف : نآ  زا  سپ  و  درک ؟ یهاوخ  راک  هچ  نآ  اب  دومرف : سپس  تسا . تدوخ  لام  دننامه  لام  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد 
تسا ». تدوخ  لام  دننامه  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ؛] تخادرپ  يو  هب   ] دمآ نآ  غارس  هب  ياهدنیوج  رگا  هک  ینکیم 

. تشاد يرگراک  مردپ  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  نم  روضح  رد  روعا  صفح  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 4 - ) 1192
؟ منک هچ  متسه ، نارگن  تباب  نیا  زا  نم  تشذگ . رد  دنواشیوخ  ثراو و  نودب  تشاد و  مردپ  دزن  لوپ  يرادقم  رگراک  نآ 

. تخادرپ ناگراچیب  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  وت  رظن  تخادرپ . ناگراچیب  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  وت  رظن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ منک هچ  متسه ، راشف  رد  تباب  نیا  زا  نم  موش ! تیادف  متفگ :

زادرپب ». يو  هب  دمآ  ياهدنیوج  رگا  سپ  تسه . تدوخ  لام  دننام  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يدزم زور  رگراک  مردپ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  روعا  باّطخ  نم ، روضح  رد  : » دـیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 5 - ) 1193

. میرادن غارس  یثراو  يو  ياربو  دنام  یقاب  شدزم  زا  يرادقم  دش و  دیدپان  وا  هک  تشاد ،
. دینک قیقحت  وجتسج و  يو  ةرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. میتفاین ار  وا  یلو  میدرک  قیقحت  تفگ : باّطخ 
. ناگراچیب دومرف : داد و  تکرح  ار  شناتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

وا هب   ] یتفاـی تسد  يو  هب  رگا  سپ  شوـکب ، نک و  قـیقحت  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما  درک و  رارکت  ار  دوـخ  شـسرپ  رگید  راـب  باّـطخ 
رگا هک  نک  تیصو  دیـسر  ارف  تگرم  رگا  دیایب و  نآ  غارـس  هب  ياهدنیوج  ات  تسا  تدوخ  لام  دننامه  تروص  نیا  ریغ  رد  يزادرپیم ؛]

دوش ». تخادرپ  وا  هب  دمآ  نآ  غارس  هب  ياهدنیوج 
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دریگب و هدهع  هب  ار  نآ  هک  تسوا  لاوما  دننامه  یتقو  لام  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  حیضوت  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
تسا ». مزال  وا  يارب  گرم  ماگنه  نآ ، هب  تیصو 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  متشه  باب  تایاور  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هدشمگ ، يایشا  ياهباب  زا  مهدزیس  مود و  باب  تایاور  رد 
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يرگید صخـش  تسد  هب  ثراو  نودـب  ياهدرم  زا  یلام  : » هک هتفگ  نیا  ثاریم  ياـهباب  زا  مراـهچ  تصـش و  باـب  زا  مهد  تیاور  رد  و 
بوخ تدوخ  وت  هدرک /[  انـشآ  تسیک  لام  هک  نآ ، بحاص  هب  ار  وت  همه  نیا  زیچ  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ هچ  نآ  اب  دتفایم .

تسا ». مالسلا  هیلع  ماما  صخش  هب  قلعتم  لام  نآ  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  تسیک ] لام  هک  ینادیم 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  داتشه  باب  تایاور  رد  و 

یهدب تخادرپ  يارب  شالت  بوجو  تسدگنت و  راکهدب  هب  نداد  تلهم  بوجو  باب 11 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«1 . » دینادب رگا  تسا ، رتهب  ناتيارب  امش  بناج  زا  نداد  هقدص  دیهد و  تلهم  يو  هب  شیاشگ  ماگنه  ات  سپ  دوب  تسدگنت  رگا  و 

ۀیاس زج  ياهیاس  هک  يزور - رد  دـهاوخب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀـیواعم  ( 1 - ) 1194
هکنیا ات  دنـسرپب  يو  زا  هک  دندیـسرت  مدرم  دومرف و  هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا  ، ) دـنکفا هیاـس  وا  رب  دـنوادخ  تسین - ادـخ 

درذگب ». شیوخ  ّقح  زا  ای  دهد  تصرف  تسدگنت  راکهدب  هب  دیاب  سپ  داد ) همادا 
. تسا هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  دنس  رد 

______________________________

.280 هرقب 2 / (. 1)
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زور کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هللادـبع  یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 1195
؟ دریگ رارق  هیاس  هانپ  رد  منهج  ناروف  زا  دراد  تسود  یسک  هچ  دومرف : دیچیپ و  مههب  ار  شتسد  مرگ ،

هاگنآ هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  ام ، دندادیم : خساپ  مدرم  راب  ره  دومرف و  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دنک اهر  ار  یتسدگنت  ای  دهد  تلهم  يراکهدب  هب  سکره  : » دومرف

نامز رد  نم  تفگ : يو  هب  شردپ  هک  درک  لقن  نم  يارب  کلام  بعک  نب  هللادبع  دومرف : نامحرلادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 
هللا یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  مدشن  ادـج  وا  زا  متفرگ و  ار  مراکهدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دز و رانک  ار  هدرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، دوخ  جوا  هب  امرگ  یتقو  میدوب . هتـسشن  زونه  ام  دش و  شلزنم  دراو  دمآ ، هلآ  هیلع و 
؟ دیاهتسشن نونکات  بعک ! يا  دومرف :

. ریگب ار  تّقح  فصن  دومرف : درک و  هراشا  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  تیادف ! مردام  ردپ و  يرآ ، تفگ : بعک 
! تیادف مردام  ردپ و  مشچ ! تفگ : بعک 

. زادنا ریخأت  هب  ار  تّقح  ۀیقب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 
مدیشخب ». ار  نآ  فصن  متفرگ و  ار  مّقح  فصن  نم  دیوگیم : بعک 

نب ۀـبابلوبا  زا  مالـسلا - هیلع  رقاـب  ماـما  شردـپ - زا  مالـسلا - هیلع  قداـص  ماـما  شردـپ - زا  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  دـمحم  ( 3 - ) 1196
يو هک  مدینـش  مدیـسر ، اجنآ  هب  یتقو  متفر . يو  ۀـناخ  هب  رـسیلاوبا  زا  مبلط  نتفرگ  يارب  نم  : » تفگ يو  هک  دـنکیم  تیاور  رذـنملادبع 

. ایب نوریب  هناخ  زا  رسیلاوبا ! يا  مدز : دایرف  هناخ  نوریب  زا  نم  تسین . هناخ  رسیلاوبا  هک  دییوگب  هبابلوبا  هب  تفگیم :
؟ تشاداو راک  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : يو  هب  هبابلوبا  دمآ ، نوریب  رسیلاوبا  یتقو 

! هبابلوبا يا  یتسدگنت . تفگ : رسیلا  وبا 
؟ ییوگیم تسار  دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  تفگ : هبابلوبا 
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. میوگیم تسار  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رسیلاوبا 
؟ دربب هانپ  هیاس  هب  خزود  شتآ  ناروف  زا  دراد  تسود  یسک  هچ  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هبابلوبا 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  میراد ، تسود  ام  ۀمه  میتفگ :
دیرذگب ». تسدگنت  زا  ای  دیهد  تصرف  راکهدب  هب  دیاب  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هب سکره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  هریرهوـبا  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوـتفلاوبا  خیـش  ( 4 - ) 1197
ۀیاس رد  ار  وا  دنوادخ  تسین ، ادخ  ۀیاس  زج  ياهیاس  هک  يزور  رد  دشخبب ، ار  شایهدب  ای  دهد  تصرف  شایهدب  تخادرپ  رد  یتسدگنت 

دهدیم ». هانپ  دوخ  شرع 
شقاتا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زور  کی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یفعج  دـیزی  نب  رباج  ( 5 - ) 1198

زونه دـید  ار  اهنآ  تسیرگن و  نوریب  هب  رگید  راب  بش  ماگنه  تسا . هتـشاد  هگن  ار  يرگید  یـصخش ، درک  هدـهاشم  درک . هاـگن  نوریب  هب 
؟ دیاهتسشن اجنیا  ارچ  دومرف : تفر و  نانآ  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنتسه . اجنآ 
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يا تفگ : يرگید  تسا . هدرک  زجاـع  ارم  وا  مراـکبلط و  صخـش  نیا  زا  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : ناـنآ  زا  یکی 

. مرادن رایتخا  رد  يزیچ  دنگوس ! ادخ  هب  متسدگنت و  نم  یلو  تسا  راکبلط  نم  زا  وا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
ششوج زا  ار  وا  دنوادخ  تسین  دنوادخ  ۀیاس  زج  ياهیاس  چیه  هک  يزور  رد  دهاوخیم  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. درذگب نآ  زا  ای  دهد  تصرف  شایهدب  تخادرپ  رد  تسدگنت  هب  دیاب  سپ  دهد ، هانپ  خزود  شتآ 
نم هب  ار  نآ  موسکی  متخادـنا و  ریخأت  لاس  کی  ات  ار  نآ  موسکی  مدیـشخب و  ار  شیوخ  بلط  موسکی  تفگ : راکبلط  ماگنه  نآ  رد 

. زادرپب
تسا »! ییابیز  راتفر  هچ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دوشیم نامداش  هک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراج  وبا  ( 6 - ) 1199
درذگب ». شقح  زا  ای  دهد  تصرف  تسدگنت  راکهدب  هب  دیاب  سپ  دنک ، ظفح  خزود  ياهشزو  زا  ار  وا  دنوادخ 

ربمایپ هک  دـنکیم  تیاور  هملـس - ینب  نادـناخ  زا  راصنا  زا  یکی  رـسیلاوبا - زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامیلـس  نب  مساق  ( 7 - ) 1200
؟ دشاب رانک  رب  خزود  شتآ  ناروف  زا  هک  دراد  تسود  امش  زا  کیمادک  : » دومرف شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  ام ، دنتفگ : نانآ 
رانکرب خزود  شتآ  ناروف  زا   ] درذگب یتسدگنت  ِیهدب  زا  ای  دهد  تصرف  يراکهدـب  هب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

تسا »]
نازوس مرگ و  زور  کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  نابا  ( 8 - ) 1201

دیاب سپ  دهد ، هانپ  دوخ  شرع  ۀیاس  ریز  رد  ار  وا  تسین - وا  ۀیاس  زج  ياهیاس  هک  يزور  رد  دـنوادخ - هک  دراد  تسود  سکره  : » دومرف
درذگب ». تسدگنت  یهدب  زا  ای  دهد  تصرف  شراکهدب  هب 

: دـنکفایم هیاـس  هورگ  هس  رـس  رب  تسین - ادـخ  ۀـیاس  زج  یهاـگهانپ  هـک  يزور  تماـیق - زور  دـنوادخ  : » دـیوگ هزمح  وـبا  ( 9 - ) 1202
نایناهج راگدرورپ  دنوادخ ، زا  نم  یتسار  هب  دیوگب : دنک و  كرت  ار  نز  نآ  وا  دـناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ییابیز  نز  ار  وا  هک  یـصخش 

هقدص تسا و  هتـسب  دجاسم  یتسود  هب  لد  هک  یـصخش  درذگب و  شقح  زا  ای  دهد  تلهم  ار  یتسدـگنت  راکهدـب  هک  یـصخش  مکانمیب !
ای دنک  اهر  ار  تسدگنت  راکهدب  دیاب  سپ  تسا . رتهب  امش  يارب  دیهد ، هقدص  ار  ناتلام  رگا  ینعی  تسا ؛ رتهب  امش  يارب  يراکهدب  نداد 

یتسدگنت راکهدب  هب  سکره  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دهد . تلهم  يو  هب 
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دنک ». تفایرد  ار  شقح  هک  یتقو  ات  دراد  ار  شلام  ةزادنا  هب  هقدص  شاداپ  دنوادخ  دزن  زور  ره  رد  دهد ، تصرف 
يارب ار  نآ  داد  روتـسد  تشون و  شنارای  يارب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  رباج  نب  لیعامـسا  ( 10 - ) 1203

يو زا  هک  یقح  رطاـخ  هب  ار  ناتناملـسم  ناردارب  زا  یکی  هـکنیا  زا  دـیزیهرپب  و  تـسا ...« : هدـمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  دـنناوخب . رگیدـکی 
هتـسویپ هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـم - ّدـج  اریز  تسا ؛ تسدـگنت  يو  هک  یلاـح  رد  دـیهد ! رارق  اـنگنت  راـشف و  رد  دـیراکبلط ،

رد ار  وا  دنوادخ  دهد ، تصرف  یتسدگنت  راکهدب  هب  سکره  دـهد و  رارق  انگنت  راشف و  رد  ار  یناملـسم  درادـن ، قح  ناملـسم  دومرفیم :
تسین ». وا  ۀیاس  زج  ياهیاس  هک  يزور  رد  دهدیم ، هانپ  شیوخ  ۀیاس  ریز 

 733 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رون و زا  ییاهسابل  رون و  زا  ییاههرهچ  اب  یهورگ  تمایق  زور  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریدـس  ( 11 - ) 1204

نانیا دنیوگیم : دـنوشیم و  فرـشم  نانآ  روضح  رد  ناگدـنب  دـنوشیم . هتخیگنارب  شرع ، ۀـیاس  ریز  رد  رون  زا  ییاهیـسرک  رب  هتـسشن 
. دنتسین ربمایپ  اهنیا  دهدیم : ادن  شرع  ریز  زا  ياهدنهدادن  سپ  دنتسه . ربمایپ 

یهورگ نانآ  هکلب  دنتـسین  دیهـش  اهنیا  دـهدیم : ادـن  شرع  ریز  زا  ياهدـنهدادن  سپ  دنتـسه . نادیهـش  نانیا  دـنیوگیم : مدرم  رگید  راـب 
دیآ ». دوجو  هب  شیاشگ  شراک  رد  ات  دندادیم  تصرف  تسدگنت  راکهدب  هب  دنتفرگیم و  ناسآ  نانمؤم  رب  هک  دنتسه 

هک هنوگنامه  دـینک ، اهر  ار  تسدـگنت  راکهدـب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  ملاـس  نب  بوقعی  ( 12 - ) 1205
تسا ». هدرک  اهر  ار  وا  دنوادخ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نسح )  ) نیسح نب  نسح  نب  هللادبع  نب  ییحی  ( 13 - ) 1206
نانآ رب  ادخ  دورد  هک  شناربمایپ - رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  »

دنوادخ دزن  زور  ره  رد  دهد ، تصرف  یتسدگنت  راکهدب  هب  سکره  هک ! دینادب  دنناسرب . نابیاغ  هب  نارـضاح  دـیاب  مدرم ! يا  دومرف : داب -
. دنک تفایرد  ار  نآ  ات  دراد  ار  شلام  ةزادنا  هب  نداد  هقدص  شاداپ 

تـصرف يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دـیاب  سپ  تسا  تسدـگنت  وا  رگا  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاـگنآ 
رتهب ناتيارب  هک  دیهد  هقدص  يو  هب  ار  ناتلام  سپ  تسا . تسدگنت  وا  هک  دینادیم  رگا  تسا ، رتهب  ناتيارب  یهدب  نداد  هقدص  دیهد و 

تسا ».
زور ره  رد  دهد ، رادتدـم  ماو  یتسدـگنت  هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  هدـیرب  ( 14 - ) 1207

شلام ةزادنا  هب  ياهقدص  شاداپ  شیارب  زور  ره  رد  دنوادخ  دهد ، تصرف  راکهدب  هب  سکره  دوشیم و  هتـشون  ياهقدص  شاداپ  شیارب 
«1 . » دسیونیم

ره دیدومرف : سپـس  دوشیم و  هتـشون  ياهقدص  شاداپ  شیارب  زور  ره  هک  دیدومرف  تسخن  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  متفگ :
. دوشیم هتشون  شلام  ةزادنا  هب  ياهقدص  شاداپ  شیارب  زور 

نآ ». زا  سپ  اب  طابترا  رد  ار  یمود  متفگ و  دیسررس  زا  شیپ  ةرابرد  ار  یلوا  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
______________________________

. تسین شیوشت  یعون  زا  یلاخ  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  همجرت  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  یسراف  ترابع  يور  زا  ثیدح  یبرع  نتم  (. 1)
 735 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تـصرف هوکـش  اب  زیزع و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  عنقملا  باتک  رد  قودـص  موحرم  ( 15 - ) 1208
- دهد تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  هک  تسوا  رب  تسا ، تسدگنت  شراکهدب  سکره  دراد و  تسود  ار  تسدـگنت  راکهدـب  هب  نداد 
، تسا هدرک  فرـصم  دـنوادخ  یناـمرفان  رد  ار  نآ  رگا  یلو  تسا - هدرک  هنیزه  دـنوادخ  تعاـطا  هار  رد  هتفرگ ، هـچنآ  هـک  یتروـص  رد 
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نامز ات  دیاب  سپ  دیامرفیم ...« : دنوادخ  هک  تسین  ياهیآ  قادـصم  وا  دـهد و  تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  هک  درادـن  هفیظو  راکبلط 
دوش ». هداد  تصرف  يو  هب  شیاشگ 

. تسا هدمآ  ثیدح  نیا  هیبش  زین  هیادهلا  باتک  رد 
یلمع دوخ  يارب  ایند  یگدنز  رد  نم  ایادخ ! : » دیوگیم سپ  دوشیم ، هدروآ  ياهدنب  تمایق  زور  : » دیوگ نامی  نب  ۀـفیذح  ( 16 - ) 1209

تخادرپ رب  تردـق  نانآ  هاگره  مدرکیم و  کـمک  نادـنمزاین  هب  نآ  اـب  نم  يدومرف و  تیاـنع  یتورث  نم  هب  هکنیا  زجهب  مرادـن ، غارس 
. مدرکیمن يریگتخس  نانآ  هب  دنتشادن  دوخ  یهدب 

. دیرذگب نم  ةدنب  زا  یتسه . هاوخداد  نیگهودنا و  وت  اریز  مرتراوازس ؛ وت  هب  کمک  يارب  نم  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
تسا ». هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  هفیذح  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دیوگ : يراصنا  دوعسم  وبا 

رگا سپ  يریگب . يو  زا  ار  تّقح  تیافک ، يراوگرزب و  اب  ات  ریگ  ناسآ  تراکهدـب  هب  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 17 - ) 1210
هب نآ  هدب و  تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  تسا ، هدرک  هنیزه  ادخ  تعاطا  هار  رد  هتفرگ  وت  زا  هک  ار  یلام  دوب و  تسدگنت  تراکهدـب 

دزادرپب و ار  شایهدب  دوش و  رگناوت  شدوخ  ای  دزادرپب  يو  بناج  زا  ار  شایهدب  ات  دـسرب  ماما  هب  وا  عضو  شرازگ  هک  تسا  ياهزادـنا 
هیآ نیا  لـها  زا  وا  اریز  نک ؛ تساوخرد  يو  زا  ار  تّقح  سپ  تسا ، هدرک  فرـصم  ادـخ  یناـمرفان  هار  رد  هتفرگ  وـت  زا  هک  ار  یلاـم  رگا 

دیهد ». تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دیاب  سپ  تسین ...« 
رد هن  دوشیم و  هدز  هن  دوشیم ، دـنب  رد  هن  راکهدـب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـشیم  تیاور  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 18 - ) 1211

دوشیم ». هتفرگ  تخس  وا  رب  يزیچ 
قالخا زا  قح ، زا  نتـساوخرد  دب  لخب و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 19 - ) 1212

دریگیم ». همشچرس  دنسپان  تشز و 
؟ دهد رارق  انگنت  رد  ار  شراکهدب  دراد  قح  نازیم  هچ  ات  ناسنا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 20 - ) 1213

تسا ». هداد  تصرف  يو  هب  دنوادخ  دنکیمن . وا  هب  يریگتخس  چیه  دومرف : ماما 
تیاور مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رداونلا  باتک  رد  يدنوار  هللا  لضف  دیـس  ( 21 - ) 1214

بسک و دوخ  رهـش  رد  هک  يراکهدب  صخـش  دنرادن : ياهناهب  رذع و  هورگ  راهچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم 
دنک »...  ترجاهم  نیمز  رد  شایهدب ، تخادرپ  يارب  یلام  يوجتسج  رد  هکنیا  ات  درادن  ياهناهب  درادن ، يدمآ  رد  راک و 

 737 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: تشذگ
مازح نب  میکح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک هتفگ  نیا  رجاـت  تابحتـسم  ياـهباب  زا  متفه  تسیب و  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
دهد ». تصرف  تسدگنت  راکهدب  هب  دنز و  مه  رب  ار  نامیشپ  صخش  ۀلماعم  هک  درپس  دهعت  ترضح  نآ  هب  هکنیا  ات  دادن  تراجت  هزاجا 
بلط ۀـبلاطم  رد  دیـسر  رـس  زا  سپ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ضرق  نید و  ياـهباب  زا  موس  باـب  زا  مهدـجه  تیاور  رد  و 

دنکیم ». روبع  طارص  زا  تازاجم  باسح و  نودب  هدنهج  ناشخرد  قرب  دننامه  دنک ، ارادم  شیوخ 
يو هب  هک  تسین  لالح  وت  يارب  تسا ، تسدگنت  وا  هک  ینادـب  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهن  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

ینک ». يریگتخس 
: دیآیم

ات دـسرب  ماـما  هب  راکهدـب  یتسدـگنت  شرازگ  هک  ياهزادـنا  هب  يرآ ، : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدوـمرف  يدـعب  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد  و 
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دنامیم ». رظتنم  دزادرپب ، ناراکهدب  مهس  زا  ار  شایهدب 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تیعونمم ،] رجح /[  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تیاور  رد  رگنب و  ار  باب  تایاور  ریاس  و 

ناراکهدب مهس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رب  ناتسدگنت  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 12 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ناـگدرب و هدـش و  هداد  تـفلا  ناـشياهبلق  هـک  یناـسک  نآ و  نارازگراـک  ناـگراچیب و  نادـنمزاین و  يارب  تاـکز - اههقدـص - اـنامه 

«1 . » تسا میکح  ياناد  دنوادخ  تسادخ و  بناج  زا  ياهضیرف  نیا  تسا . ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  رد  ناراکهدب و 
زا رگید  یخرب  هب  تبسن  یخرب  نادنواشیوخ  دنتـسه و  ناشناردام  شنارـسمه ، دراد و  تیالو  رتشیب  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ 

«2  ... » دینک یکین  ناتناتسود  هب  هکنیا  رگم  دنرتراوازس  ادخ  باتک  رد  نارجاهم  نانمؤم و 
! موش تیادـف  تفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب  یـصخش  نم  روضح  رد  : » دـیوگ دـمحم  وبا  ماـن  هب  هریزج  لـها  زا  یـصخش  ( 1 - ) 1215
- تصرف نیا  ةرابرد  دوش . هداد  تصرف  شیاشگ  نامز  ات  دیاب  سپ  تسا  تسدگنت  راکهدـب  رگا  و  دـیامرفیم : هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ 
، دیـسر هلحرم  نآ  هب  تسدگنت  راکهدب  هاگره  هک  دراد  دوجو  يزرم  ّدح و  ایآ  هک  وگب ، نم  هب  تسا - هدرک  نایب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک 

رظتنم هک  دراد  یلوـصحم  هن  تسا و  هدرک  هنیزه  شاهداوناـخ  يارب  هتفرگ و  ار  راـکبلط  لاـم  وا  هکنیا  اـب  داد  تصرف  يو  هب  دـیاب  راـچان 
. دشاب شندمآ  رظتنم  هک  دراد  تسد  رود  ناکم  رد  یلام  هن  دشاب و  شدیسررس  رظتنم  هک  دراد  یبلطهن  دشاب و  نآ  تشادرب 

______________________________

.60 هبوت 9 / (. 1)
.6 بازحا 33 / (. 2)

 739 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مهـس زا  ار  وا  یهدـب  ماـما  دـسرب و  ماـما  هب  يو  تیعـضو  شرازگ  اـت  دوشیم  هداد  تصرف  يرادـقم  هب  يرآ ، دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

، هدرک فرـصم  ادخ  ینامرفان  رد  رگا  یلو  دشاب - هدرک  هنیزه  ادخ  تعاطا  هار  رد  ار  لام  نآ  هک  یتروص  رد  دنک - تخادرپ  ناراکهدـب 
. تسین ماما  رب  يزیچ  شیارب 

هچ ادخ - ینامرفان  هار  رد  ای  هدرک  فرـصم  ادـخ  تعاطا  هار  رد  دـنادیمن  هدرک و  دامتعا  وا  هب  هک  راکبلط - يارب  تروص  نیا  رد  متفگ :
؟ تسه يزیچ 

دنادرگزاب ». ار  نآ  تراقح  اب  دنک و  شالت  يو  لام  تخادرپ  يارب  دیاب  راکهدب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تعاطا هار  رد  هتفرگ ، وت  زا  هک  ار  یلام  تسا و  تسدـگنت  هک  يدوب  راـکبلط  یـسک  زا  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 2 - ) 1216
شرازگ ماما  هب  وا  تیعـضو  هک  تسا  ياهزادنا  هب  نآ  دوش و  هداد  تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دـیاب  سپ  تسا ، هدرک  فرـصم  ادـخ 

هار رد  هتفرگ ، وت  زا  هک  ار  یلاـم  رگا  دزادرپب و  ار  شایهدـب  دوش و  رگناوت  دوخ  راکهدـب  اـی  دزادرپب  ار  شایهدـب  وا  بناـج  زا  اـت  دوش 
سپ دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسین  هیآ  نیا  لها  زا  وا  هک  ارچ  نک ؛ هبلاطم  يو  زا  ار  شیوخ  قح  سپ  تسا ، هدرک  فرصم  ادخ  ینامرفان 

دنوش ». هداد  تلهم  شیاشگ  نامز  ات  دیاب 
نوگرگد ملاح  متفایم ، نآ  دای  هب  تقوره  هک  مراد  یهدـب  نم  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  : » دـیوگ اـطع  ( 3 - ) 1217

. دوشیم
هتسویپ شاینارنخس  رد  هک  تسا  هدیسرن  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  ایآ  اتفگـش - هللا -! ناحبـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تخادرپ دراذـگ ، ياـج  رب  یهدـب  سکره  تـسا و  نـم  ةدــهعرب  شناروخناـن  سپ  دراذــگ ، ياـج  رب  یناروخناـن  سکره  دوـمرفیم :
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مراذگیماو »). شثراو  يارب   ) منکیم فرص  ار  نآ  دراذگ ، ياج  رب  یلام  سکره  تسا و  نم  ةدهع  رب  شایهدب 
، تایح لاح  رد  يو  تلافک  تسا و  یگدنز  لاح  رد  يو  تلافک  دننامه  گرم ، زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دهعت  تلافک و 

. تسا گرم  زا  سپ  يو  تلافک  دننامه 
دنادرگ »! تیادف  ارم  دنوادخ  يدودز ، ار  مهودنا  مغ و  تفگ : نخس  نیا  ندینش  اب  درم  نآ 

رارق مساقلاوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هینک  ارچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دـیوگ لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 4 - ) 1218
؟ تسا هدش  هداد 

. دش هتفرگ  وا  مان  زا  ترضح  ۀینک  سپ  تشاد ، مساق  مان  هب  يدنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ ینادیمن نیا  زا  شیب  ۀتسیاش  ارم  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : ماما  هب 

. میتسه تما  نیا  ردپ  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ینادیمن  ایآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

هب نانآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  شتما  ۀـمه  ردـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ تسادخ لوسر  ۀلزنم 
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. يرآ متفگ :

؟ تسا خزود  تشهب و  ةدننکمیسقت  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف :
. يرآ متفگ :

خزود تشهب و  ةدننکمیسقت  ردپ  يو  اریز  دوشیم ؛ هتفگ  هدننکمیسقت - ردپ  مساقلاوبا - هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ور  نیا  زا  دومرف :
. تسا

؟ تسیچ نیا  يانعم  متفگ :
بلاطیبا نب  یلع  يو ، تما  نیرترب  تسا و  نادنزرف  رب  ناردپ  ینابرهم  دننامه  شیوخ  تما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینابرهم  دومرف :

یلع اریز  تسا ؛ تما  رب  ربمایپ  ینابرهم  دننامه  تما ، رب  مالسلا  هیلع  یلع  ینابرهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تسا و  مالـسلا  هیلع 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  تسا . ربمایپ  زا  سپ  ياوشیپ  نیشناج و  ّیصو و 

ياج رب  يروخنان  اـی  یهدـب  سکره  دومرف : ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  میتسه و  تما  نیا  ردـپ  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و 
. تسا شناثراو  هب  قلعتم  دراذگاو ، یلام  سکره  تسا و  نم  يوس  هب  نم و  ةدهع  هب  دراذگ ،

زین ناـشدوخ  زا  ناـنآ  هب  تبـسن  تسا و  رتراوازـس  ناـشناردام  ناردـپ و  زا  مدرم  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لـیلد  نـیمه  هـب 
تسا ». يراج  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  دوب ، يراج  يو  يارب  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نینچمه  تسا و  رتراوازس 

ره هب  تبـسن  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هنییع  نب  نایفـس  ( 5 - ) 1219
ربمایپ نخـس  يانعم  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تسا . رتراوازـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  مرتراوازـس و  شدوخ  زا  ینموم 

ای یهدب  سکره  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید  نخس  شیانعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تـسین دوخ  رادرایتخا  لامیب ، ناسنا  سپ  تسا . شناثراو  يارب  دراذگاو ، یلام  سکره  تسا و  نم  ةدهعرب  دراذـگ ، ياج  رب  يروخنان 

مالـسلا و هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یلو  درادن  ار  نانآ  یهن  رما و  قح  دزادرپن ، ار  شاهداوناخ  ۀـنیزه  هاگره  و 
نایدوهی ةدوت  مالـسا  لیلد  دنرتراوازـس و  ناشدوخ  زا  نانآ  هب  تبـسن  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  نانآ  رادهدـهع  ود  نآ  زا  سپ  ناماما  ریاس 

دندرک ». تینما  ساسحا  ناشهداوناخ  دوخ و  رب  نخس ، نیا  زا  سپ  نانآ  اریز  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیمه 
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ربنم زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ییحی  یبا  نب  روصنم  ( 6 - ) 1220
يا دومرف : دراذگ و  مه  رانک  ار  شاهبابس  تشگنا  ود  درک و  مدرم  هب  ور  هاگنآ  دیرپ . شراسخر  گنر  درک و  رییغت  شیاههنوگ  تفر و 

سپـس میتسه . کیدزن ] مه  هب   ] تشگنا ود  نیا  لثم  تمایق  نم و  هک  یلاـح  رد  مدـش  هتخیگنارب  يربماـیپ  هب  نم  اـنامه  ناناملـسم ! هورگ 
تسادـخ و باـتک  نخـس ، نیرتهب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیادـه  تیادـه ، نیرترب  یتسار  هب  ناناملـسم ! هورگ  يا  دومرف :

. تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  هک  دیشاب ! هاگآ  تسا . یهارمگ  یتعدب  ره  هک  دیشاب ! هاگآ  تساهنآ . ياههزات  اهزیچ ، نیرتدب 
هب نم و  ةدـهعرب  دراذـگ ، ياج  رب  يروخنان  رابرـس و  سکره  تسا و  شناثراو  نادـناخ و  هب  قلعتم  دراذـگاو ، یلام  سکره  مدرم ! يا 

تسا ». نم  يوس 
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مرکا ربمایپ  : » تسا هدمآ  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تسا ». ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  : » هیآ ةرابرد  ( 7 - ) 1221
وا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  نانمؤم  دنوادخ  سپ  دنتـسه ؛ نانآ  ناردام  شنارـسمه ، تما و  ردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

كرابت و دـنوادخ  سپ  تسین ، دوخ  رادرایتخا  درادـن و  لام  درادـن و  ار  دوخ  زا  تظفاـحم  ناوت  هک  یـسک  يارب  داد . رارق  ناـنآ  ردـپ  ار 
. داد رارق  ار  ناشدوخ  هب  تبسن  نانمؤم  رب  تیالو  شربمایپ  يارب  یلاعت 

؟ تسین ناتدوخ  رایتخا  زا  شیب  امش  هب  تبسن  نم  رایتخا  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : مخ  ریدغ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  و 
مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  دوب ، هدرک  مزال  شدوخ  يارب  هک  ار  یتیالو  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  يرآ . دـنتفگ : ناـنآ 

. تسوا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، رایتخابحاص  الوم و  نم  سکره  هک  دیشاب ! هاگآ  دومرف : درک و  مزال 
نیا رد  تشاذگ . يو  ةدهع  هب  ار  ناشنامیتی  تیبرت  نانآ و  ۀنیزه  داد ، رارق  نانمؤم  ردپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ  یتقو  سپ 

ای یهدب  سکره  تسا و  شناثراو  هب  قلعتم  دراذگاو ، یلام  سکره  دومرف : تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ماگنه ،
. تسا نم  يوس  هب  نم و  ةدهع  هب  دراذگ ، ياج  رب  يروخنان 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبـسن  نانمؤم  رب  تسا و  هدرک  بجاو  ردپ  رب  درک ، بجاو  هچنآ  نانمؤم  اب  طابترا  رد  شربمایپ  رب  دنوادخ  سپ 
رب هچنآ  درک  بجاو  یلع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نینچمه  دنکیم و  بجاو  ردپ  هب  تبـسن  دنزرف  رب  هچنآ  درک ، بجاو  هلآ 

بیترت ». هب  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  تروص  نیمه  هب  دوب و  هدرک  بجاو  ربمایپ 
گرم ناهاگماش  ای  ناهاگحبص  : » دومرف شیاهینارنخس  زا  یکی  زا  یشخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ رباج  ( 8 - ) 1222

نم و ةدهعرب  سپ  دراذگاو ، يروخنان  ای  یهدب  سکرهو  تسوا  ثراو  يارب  سپ  دراذـگ ، ياج  رب  یلام  سکره  دـیآیم . ناتغارـس  هب 
تسا ». نم  يوس  هب 

: دومرفیم هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءاّذح  هیطع  نب  بویا  ( 9 - ) 1223
ای یهدـب  سکره  تسوا و  ثراو  هب  قـلعتم  دراذـگ ، ياـج  رب  یلاـم  سکره  تسا و  رتـشیب  شدوـخ  زا  ینموـم  ره  هب  تبـسن  نم  راـیتخا  »

تسا ». نم  يوس  هب  نم و  ةدهع  هب  دراذگاو ، يروخنان 
شنادناخ هب  قلعتم  دراذگ ، ياج  رب  یلام  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتکرد  ( 10 - ) 1224

تسا ». نم  ةدهع  هب  دراذگاو ، یهدب  سکره  تسا و 
میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  داد ». تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دیاب  سپ  دـشاب ، تسدـگنت  راکهدـب ، رگا  و  : » هیآ ةرابرد  ( 11 - ) 1225

دزن ار  شراکهدـب  هک  تسین  يراـکبلط  چـیه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هشیاـع  : » تسا هدـمآ  یمق 
يراکهدب زا  تسدگنت  راکهدب  هکنآ  رگم  دوش ، تباث  راکهدـب  یتسدـگنت  رادـمامز ، يارب  دربب و  ناناملـسم  نارادـمامز  زا  يرادـمامز 

دتفایم ». دراد ، رایتخا  رد  نانآ  زا  هک  یلاوما  رد  ناناملسم  رادمامز  شود  رب  شایهدب  دوشیم و  كاپ 
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، دـشاب هدرکن  هنیزه  ادـخ  ینامرفان  هار  رد  فارـسا و  ار  نآ  راکهدـب  دـشاب و  راـکبلط  یلاـم  يرگید  زا  سکره  : » دـیوگ میهاربا  نب  یلع 

رگا دزادرپب و  دهد و  يزور  وا  هب  دنوادخ  ات  دهد  تصرف  يو  هب  دراد  هفیظو  راکبلط  دریگ ، رارق  انگنت  رد  نآ  تخادرپ  هب  تبـسن  هاگنآ 
سکره دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخـس  لیلد  هب  تسوا ؛ ةدهعرب  نآ  تخادرپ  سپ  تسا  راک  رـس  رب  يرگداد  ياوشیپ 

. تسا نم  يوس  هب  نم و  ةدهع  هب  دراذگ ، ياج  رب  يروخنان  ای  یهدب  سکره  تسا و  شناثراو  يارب  دراذگاو ، یلام 
هب ار  شبلط  تسا ، رگناوت  راکبلط  رگا  تسا و  هعماـج  ياوشیپ  ةدـهع  هب  تسا ، هتفرگ  هدـهعرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هچنآ  و 

رگا تسا  رتهب  ناتيارب  نآ  نداد  هقدص  و  : » دومرف هک  دنوادخ  نخـس  لیلد  هب  تسا ؛ رتهب  شیارب  دنک ، اهر  ار  وا  ای  دهد  هقدص  راکهدـب 
دینادب ».

بناج زا  ار  نانمؤم  ياهیهدـب  هعماج ، ياوشیپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اـب  ساـبع  ( 12 - ) 1226
. تسا هدش  تیاور  زین  يدادعت  ۀطساو  اب  یقرشم  زا  ثیدح  نیا  ار ». نانز  ۀیرهم  زجهب  دزادرپیم ؛ نانآ 

هب یّلعم  هک  درک  اعدا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یـصخش  سینخ ، نب  یلعم  ندش  هتـشک  زا  سپ  : » دیوگ حیبص  نب  دیلو  ( 13 - ) 1227
. درب نایم  زا  ار  وت  قح  تشک  ار  وا  هک  یـسک  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  درب . ناـیم  زا  ارم  ّقح  وا  تفگ : تسا و  هدوب  راکهدـب  يو 

دنچره منک ؛ کنخ  ار  یلعم  تسوپ  مهاوخیم  نم  اریز  زادرپب ؛ ار  شقح  ورب و  درم  نیا  يوس  هب  دومرف : دیلو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
[. وا زا  باذع  نتشادرب  زا  هیانک  . ] تسا کنخ  وا  تسوپ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  تاکز ، ناقحتسم  ياهباب  زا  مهدزاود  مهدزای و  مهد ، باب  تایاور  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد 
تسا ». نم  ةدهع  هب  دراذگ ، ياجهب  یهدب  سکره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  متسیب  باب  زا  مشش  تیاور  رد 
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ةدهع هب  تسا ، راکهدب  هک  ياهید  درادن ، هلقاع  سکره  : » هک دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  هلقاع  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  و 
یلام نانآ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  هلقاع و  ياهباب  زا  مود  باـب  رد  نینچمه  و  تسا ». ماـما 

ددرگیمزاب ». ناناملسم  ياوشیپ  هب  تیانج  دنرادن ،
ماما ةدـهع  هب  نآ  ۀـید  درادـن ، لام  وا  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  وضع  صاصق  ياهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« دوریمن نایم  زا  یناملسم  صخش  قح  تسا و 

یهدب تخادرپ  ياهءانثتسا  باب 13 

لیلد هب  دوشیمن ؛ هتخورف  یهدـب  تخادرپ  يارب  زینک  هناخ و  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1228
دنک ». تمدخ  يو  هب  هک  يرازگتمدخ  دوش و  نکاس  نآ  رد  هک  تسا  یفقس  زا  ریزگان  ناسنا  هکنیا 

دـشورفب و ار  شاهناخ  دـهاوخیم  وا  مراکبلط و  یـصخش  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ دایز  نب  نامثع  ( 2 - ) 1229
. دزادرپب نم  هب  ار  شایهدب 

ینک »! نوریب  دنکفایم  هیاس  شرس  رب  هک  یفقس  زا  ار  وا  هکنیا  زا  ادخ ، رب  هانپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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 749 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ ربارب  رد  شاهناخ  مراکبلط و  مهرد  يرادقم  یصخش  زا  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نامثع  نب  میهاربا  ( 3 - ) 1230

. مشورفب ار  نآ  مهاوخیم  تسا . نم  يورِگ  رد 
ینک »! نوریب  هدنکفا  هیاس  شرس  رب  هک  یفقس  ریز  زا  ار  وا  هکنیا  زا  ادخ ، رب  هانپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نوریب شهاگداز  زا  يراکهدـب  رطاخ  هب  ار  ناسنا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبراـحم  حـیرذ  ( 4 - ) 1231
دننکیمن ».

رد دـش . ریقف  داد و  تسد  زا  ار  شلاوما  یلو  دوـب  شورفهچراـپ  ریمعیبا  نب  دـمحم  : » هک دـنکیم  تیاور  مشاـه  نب  میهاربا  ( 5 - ) 1232
مهرد رازه  هد  هب  ار  شاینوکـسم  ۀـناخ  شایهدـب  تخادرپ  يارب  راکهدـب  دوـب . راـکبلط  یـصخش  زا  مهرد  رازه  هد  يو  عاـضوا ، نیمه 

؟ تسیچ نیا  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دمحم  دروآ . ریمعیبا  نب  دمحم  ۀناخ  ِرد  ار  نآ  تخورف و 
. يراکبلط نم  زا  هک  یلام  تفگ : درم  نآ 
؟ ياهدرب ثرا  هب  ار  نآ  ایآ  دیسرپ : دمحم 

. هن تفگ : درم  نآ 
؟ تسا هدیشخب  وت  هب  ار  نآ  یسک  دیسرپ : دمحم 

. هن تفگ : درم  نآ 
؟ ياهتخورف هک  تسا  ياهعرزم  ياهب  نآ  ایآ  دیسرپ : دمحم 

. هن تفگ : درم  نآ 
؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  نآ  سپ  دیسرپ : دمحم 

. مزادرپب ار  مایهدب  ات  متخورف  ار  ماینوکسم  ۀناخ  تفگ : درم  نآ 
زا یهدـب  رطاـخ  هب  ار  ناـسنا  دومرف : هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبراـحم  حـیرذ  تفگ : ریمع  یبا  نب  دـمحم 
لام نیا  زا  یلو  متـسه ، مهرد  کی  دنمزاین  نونکا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مرادن . نادـب  يزاین  نم  رادرب  ار  نآ  دـننکیمن . نوریب  شهاگداز 

منکیمن ». ماهناخ  دراو  ار  مهرد  کی  یتح 
دننامه ثیدح ، نیا  ۀمادا  داد »...  تسد  زا  ار  شلاوما  دش و  ینادـنز  لاس  هدـفه  ریمع  یبا  نب  دـمحم  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 

. تسا نیشیپ  ثیدح 
، مشورفب ار  ماهعرزم  رگا  هک  مسرتیم  مراکهدـب و  ناـمیتی  هب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یلجع  دـیرب  ( 6 - ) 1233

. منامب یلاختسد 
رادهگن ». ار  یشخب  زادرپب و  ار  نآ  زا  یشخب  هکلب  شورفن  ار  تاهعرزم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 751 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب تسا  گرزب  هناخ  رگا  هک  دنکیم  تیاور  دمحا  نب  نسح  نبدمحم  ام  داتسا  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 7 - ) 1234

ۀیقب اب  دوش و  نکاس  دراد ، زاین  هک  يرادقم  نامه  رد  دراد  هفیظو  نیاربانب  دنک ، هدنسب  نآ  زا  یـشخب  هب  دناوتیم  نآ  بحاص  هک  يروط 
تنوکـس يارب  ياهناـخ  شیاـهب  اـب  دـشورفب و  ار  نآ  تسا ، یفاـک  يو  يارب  رتنازرا  ياهناـخ  رگا  نینچمه  دزادرپـب و  ار  شایهدـب  نآ 

دزادرپب ». ار  شایهدب  نآ  ةدنامیقاب  اب  دنک و  يرادیرخ 
. دراد مهـس  يراد  دمآرد  ۀناخ  کی  زا  يراکهدب  صخـش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هقدص  نب  ةدعـسم  ( 8 - ) 1235
دـشورفب و ار  هناـخ  رگا  سپ  دـنک . ضرق  دـیاب  وا  تسا و  رتمک  نآ  زا  زین  یهاـگ  تسوا و  كاروخ  ةزادـنا  هب  هناـخ  نآ  دـمآرد  یهاـگ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنامیم هناخیب  دزادرپب ، ار  شایهدب 
سپ دشاب ، یفاک  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  نآ  ةدوزفا  دزادرپب و  ار  شایهدب  هک  تسا  ياهزادنا  هب  شاهناخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

هن ». تروص  نیا  ریغ  رد  دشورفب ، ار  شاهناخ  دیاب 
تاعاجرا

: دیآیم
دهاوخب مالـسلا  هیلع  نسح  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  تاقدـص  اهفقو و  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد 

هتفگ نیا  و  تسین ». وا  رب  هراب  نیا  رد  یکاب  دهد و  ماجنا  دیاب  دهاوخب  رگا  دنک ، تخادرپ  ار  شایهدب  نآ  اب  دشورفب و  ار  لام  زا  یشخب 
رد یلکشم  دشورفبار ، نآ  دهاوخیم  رگا  دشورفب ، ار  نآ  دریگب  میمـصت  سپ  تسا  یفقو  ریغ  هناخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ۀناخ  رگا  و  : » هک

تسین ». وا  رب  هراب  نیا 
يارب شرگید  لاوما  دُرم و  درک و  فقو  ار  یلام  يراکهدب  صخش  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  متشه  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

. تسین یفاک  شایهدب  تخادرپ 
دوشیم ». تخادرپ  شایهدب  نآ  اب  هتخورف و  فقو ، دومرف : موقرم  خساپ  رد  ماما 

مدرم یهدب  تخادرپ  رد  هک  ینارگناوت  : » هک حیرـش  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  اضق  ياهباب  زا  مشـش  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد  و 
- دـنهدیم هوشر  نارادـمامز  هب  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  يارب  هک  یناسک  دـننکیم - ادرف  زورما و  مدرم  قوقح  دروم  رد  یهاتوک و 

لوسر زا  نم  هک  ارچ  شورفب ؛ ار  نانآ  يدایز ]  ] ياههناخ عرازم و  راک ، نیا  يارب  ریگب و  نانآ  زا  ار  مدرم  قح  رگنب و  کین  نانآ  ةراـبرد 
هناخ هعرزم و  سکره  تسا و  ناناملسم  هب  متس  یهدب ، تخادرپ  رد  رگناوت  ناملسم  یهاتوک  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.« تسین وا  دروم  رد  يرابجا  درادن ،

راکهدب كاروخ  تیفیک  باب 14 

هدش نیگنس  رایسب  یـصخش ، ِيراکهدب  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ماش  یلاها  زا  یکی  : » دیوگ لیعامـسا  نب  یلع  ( 1 - ) 1236
دناوتیم  تسا و  مدرم  دامتعا  دروم  دراد و  ترشاعم  مدرم  اب  يو  لاح ، نیا  اب  تسا .

 753 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ریـس اًلماک  اذغ  زا  ار  دوخ  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  دنک ، هیهت  شدوخ  يارب  دایز  ۀـباشون  كاروخ و 

؟ دراد هگن  ار  وا  دنامب و  هدنز  طقف  هک  دروخب  اذغ  ياهزادنا  هب  دیاب  ای  دنک 
درادن ». لاکشا  دروخیم ، هچنآ  دومرف : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 

تّیم یهدب  رب  نفک  ياهب  مدقت  باب 15 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  یبا  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 1237
ثاریم ». نآ  زا  سپ  تیصو و  هاگنآ  یهدب ؛ سپس  تسا ، نفک  دوشیم  هتشادرب  ّتیم  لام  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  : » دومرف
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. تسا هدش  تیاور  نوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 
هب تسا و  راکهدـب  شنفک  ياهب  ةزادـنا  هب  تشذـگرد و  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 2 - ) 1238

. درادن لام  رتشیب  اهنآ  زا  یکی  هزادنا 
رب هچنآ  اب  دنک و  نفک  ار  وا  تراجت و  لام  اب  یسک  هکنیا  رگم  دوشیم  نفک  هنیزه ] ، ] هتشاذگ ياج  رب  هچنآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دزادرپب ». ار  شایهدب  هتشاذگ  ياج 
هب اهنت  تسا و  راکهدب  شنفک  ياهب  ةزادنا  هب  هتشذگرد و  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 3 - ) 1239

. دراد لام  ود  نآ  زا  یکی  ةزادنا 
نفک ار  وا  هلماعم و  لام  اب  مدرم  زا  یـضعب  هکنآ  رگم  دوشیم ؛ فرـصم  شنفک  ياهب  رد  هتـشاذگ ، یقاب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دزادرپب ». ار  شایهدب  هتشاذگ ، ياج  رب  هچنآ  اب  دنک و 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  ّتیم ، طونح  ياهباب  زا  مهدزناپ  باب  تایاور  رد 

755 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راکهدب زا  بلط  تساوخرد  تهارک  باب 16 

هب مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  رگید  یکی  زا  دـمآ و  يو  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  : » دـیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 1 - ) 1240
يارب دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـش و  دراو  زین  دوب ، هدـش  تیاکـش  يو  زا  هک  يدرف  هک  دیـشکن  یلوط  درک . تیاکـش  يو 

؟ دنکیم تیاکش  وت  زا  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  ینالف 
. ماهدرک تساوخرد  يراشفاپ ) اب   ) وا زا  ار  مّقح  نم  هک  تسا  یکاش  نیا  زا  يو  تفگ : درم  نآ 

يدب يو  هب  تّقح  تساوخرد  رد  يراشفاپ )  ) اب يرادـنپیم  ایوگ  دومرف : تسـشن و  مشخ  تلاح  اب  هلمج  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا نانآ  هک  يرادـنپیم  ایآ  دـناكانمیب ». یـسرباسح  یتخـس  زا  و  « ؟ تسا هدرک  وگزاب  شباتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  ینیبیم  ایآ  ياهدرکن ؟

یـسرباسح یتخـس  ار  نآ  دنوادخ  تخادرپ و  تساوخرد  زا  رگم  دنـسرتیمن  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دناكانمیب ؟ دنوادخ  متـس  روج و 
تسا ». هدرک  يدب  قیقحت  هب  دنک ، تساوخرد  ار  شقح  يراشفاپ ) اب   ) سکره سپ  تسا . هدیمان 

درم نآ  تشذـگ ؟ هچ  تردارب  وت و  نایم  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  ناـمثع  نب  داّـمح  ( 2 - ) 1241
نم هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک . تساوخرد  يو  زا  ار  مقح  يراـشفاپ  اـب  سپ  مدوب  راـکبلط  يو  زا  یلاـم  نم  موش ! تیادـف  تفگ :

هکلب هن  دنکانمیب ؟ دنوادخ  متس  ملظ و  زا  نانآ  هک  دیرادنپیم  ایآ  دنـسرتیم ،» یـسرباسح  یتخـس  زا  و  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنیا  وگب ،
دنسرتیم ». رایسب  تقد  ررکم و  ياهشسرپ  يراشفاپ و  زا  نانآ 

 757 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما دمآ . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یصخش  : » تسا هدمآ  دنسرتیم » یسرباسح  یتخـس  زا  و  : » ۀیآ ةرابرد  یمق  ریـسفت  رد  ( 3 - ) 1242

؟ درکیم تیاکش  وت  زا  هک  هداتفا ، یقافتا  هچ  ینالف  يارب  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع 
. مدرک هبلاطم  يو  زا  ار  مّقح  تفگ : درم  نآ 

هکنیا اـیآ  ياهدرکن ؟ يدـب  يو  هب  اـیآ  ینک ، تساوـخرد  يو  زا  ار  تّقح  يراـشفاپ  اـب  یتـقو  هک  يرادـنپیم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب دنکیم ؟ متس  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  يرادنپیم  دنسرتیم ،» یسرباسح  یتخس  زا  و  : » دیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 790 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ». هدیمان  یسرباسح  یتخس  ار  نآ  دنوادخ  دنسرتیم و  یسرباسح  رد  تقد  زا  هکلب  دنسرتیمن  نیا  زا  نانآ  دنگوس ! ادخ 
يراـشفاپ اـب  هک  تسا  یـسک  ناردارب  نیرتـهب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  رد  ( 4 - ) 1243

دنکن ». تساوخرد  شناردارب  زا  ار  شقح 
نسح ماما  نادنزرف  زا  یکی  زا  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  ییحی  نب  دمحم  ( 5 - ) 1244

تسا و هتـشذگ  يدنت  نانخـس  وا  نم و  نایم  هطبار  نیا  رد  تسا . هدش  نم  تمحز  جنر و  ثعاب  نآ  نتفرگ  مراکبلط و  یلام  مالـسلا  هیلع 
! دوش وا  یتحاران  ببس  هک  منزن  يراک  هب  تسد  هک  متسین  نئمطم  نم 

. نک توکس  نیشنب و  ینالوط  تدم  یتفر ، يو  دزن  یتقو  هکلب  تسین ؛ ّقح  ۀبلاطم  هار  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.« متفرگ ار  مّقح  هکنیا  ات  مدرکن  هدافتسا  شور  نیا  زا  رتشیب  یهاتوک  تدم  نم  دیوگیم : درم  نآ 

باسحدب راکهدب  لام  زا  قح  نتشادرب  راکهدب و  لام  زا  ندیماشآ  ندروخ و  مکح  باب 17 

زا نتفرگ  هیده  راکهدب و  لام  زا  ندیماشآ  ندروخ و  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاّرد  نب  لیمج  ( 1 - ) 1245
درادن ». لاکشا  : » دومرف يو 

وا ياذغ  زا  دناوتیم  ایآ  دوریم ، راکهدب  ۀناخ  هب  راکبلط  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 2 - ) 1246
؟ دروخب

دروخن ». يزیچ  نآ  زا  سپ  یلو  دروخیم  وا  ياذغ  زا  زور  هس  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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؛ دوش دراو  راکهدب  رب  زور  هس  زا  شیب  راکبلط  صخش  هک  درمشیم  دنـسپان  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ینیادم  حاّرج  ( 3 - ) 1247
دشاب ». هتفرگ  ار  شبلط  دنچره 

: دومرفیم دوش و  دراو  شراکهدب  رب  یصخش  هک  درمشیم  دنسپان  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ یبلح  ( 4 - ) 1248
دهدیمن ». شناویح  هب  شاهفولع  زا  دشونیمن و  شایندیشون  زا  دروخیمن ، شیاذغ  زا 

، تسا هداد  يرگید  هب  هک  یضرق  رطاخ  هب  سکچیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 1249
زا ای  دوش  دراو  شراکهدب  رب  راکبلط  هک  تشادن  شوخ  ترضح  نآ  دنکیمن و  هیراع  يو  زا  ار  ییالاک  دوشیمن و  راوس  يو  بکرم  رب 

دهد ». شناویح  هب  شاهفولع  زا  ای  دشونب  شایندیشون  زا  ای  دروخب  شیاذغ 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  نایاپ  بلطم  رب  هک  تسه  یبلاطم  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  راهچ  داتفه و  باب  رد  و 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  هعرازم ، ياهباب  زا  متسیب  باب  تایاور  رد  و 

هدش هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفاقنور  زا  مکح  مرح و  رد  هبلاطم  تهارک  باب 18 

وا هکنیا  ات  مدیدن  ار  وا  یتدم  مراکبلط . یصخش  زا  نم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 1 - ) 1250
؟ منک تساوخرد  يو  زا  ار  مبلط  ایآ  مدرک . هدهاشم  هبعک  فارطا  رد  ار 
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دوش ». جراخ  مرح  زا  ات  ناسرتن  ار  وا  نکن و  مالس  يو  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسه  یبلاطم  فرص ، ياهباب  زا  مهدزناپ  باب  تایاور  رد 
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هدنز هدرم و  یهدب  ندیشخب  بابحتسا  باب 19 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«1 . » دینادب رگا  تسا  رتهب  ناتيارب  امش  نداد  هقدص  داد و  تلهم  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دیاب  سپ  تسا ، تسدگنت  راکهدب  رگا  و 

: تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  سینخ ) نب  نسح  زا   ) دیمحلادبع نب  میهاربا  ( 1 - ) 1251
. تفریذپن وا  یلو  دنک  لالح  ار  وا  هک  میدرک  تبحص  نامحرلادبع  اب  ام  تسا . هدرم  نآ  هک  تسا  راکبلط  یصخش  زا  هباّیس  نامحرلادبع  »
هک یتروص  رد  تسا و  مهرد  هد  وا  يارب  مهرد  ره  ربارب  رد  دنک ، لالح  ار  وا  رگا  هک  دنادیمن  ایآ  تسا ! هراچیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسوا »؟ يارب  مهرد  کی  اهنت  مهرد  ره  ربارب  رد  دنکن ، لالح  ار  وا 
یلو تسوت  يارب  مهرد  هد  مهرد ، ره  ربارب  رد  ینک ، لالح  ار  وا  دریمب و  يراد  یبلط  وا  زا  هک  یـسک  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 

تسوت ». يارب  مهرد  کی  اهنت  مهرد ، ره  ربارب  رد  ینکن ، لالح  ار  وا  رگا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد  ( 2 - ) 1252

ناتياهیکین سپ  هانگ ! همه  نیا  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  دنتسه . هانگ  اپارـس  هک  دزیگنایمرب  ار  ییاههورگ  تمایق  زور  رد  یلاعت  دنوادخ 
؟ تساجک

! میرادن غارس  یکین  دوخ  يارب  زا  ام  اراگدرورپ ، دنیوگیم : نانآ 
نم یلو  دیرادن  غارـس  یکین  یبوخ و  دوخ  يارب  امـش  رگا  نم ! ناگدـنب  يا  دـسریم : شوگ  هب  ییادـن  دـنوادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد 
نانآ ياهیکین  ۀفک  رد  ار  نآ  دروآیم و  یکچوک  ۀگرب  سپـس  مهدیم . لیوحت  امـش  هب  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  مسانـشیم و  امـش  يارب 

زا کی  ره  هب  هاگنآ  دباییم . حـیجرت  ناشياهيدـب  رب  نامـسآ  نیمز و  نایم  ۀلـصاف  ةزادـنا  هب  نانآ  ياهیکین  نآ  ۀلیـسو  هب  دزادـنایم .
تـشهب دراو  ار  نانآ  ریگب و  ار  تنایانـشآ  نارازگتمدخ و  ناشیوخ ، ناکیدزن ، نارهاوخ ، ناردارب ، ردام ، ردپ ، تسد  دوشیم : هتفگ  نانآ 

. نک
؟ دوب هچ  اهنآ  ياهیکین  یلو  میتخانشیم  ار  يو  ناهانگ  ام  اراگدرورپ ! دنیوگیم : رشحم  لها 

راکهدب تفر و  شردارب  دزن  شیوخ  بلط  ةدنامیقاب  نتفرگ  يارب  نانآ  زا  کی  ره  نم ! ناگدنب  يا  دـیامرفیم : هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ 
. مراد تسود  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اب  یتسود  لیلد  هب  ار  وت  نم  هک  یتسرد  هب  ریگب ، ار  نآ  تفگ : يو  هب 

. مهدیم وت  هب  ملام  زا  یهاوخب ، هچ  ره  مدرک و  اهر  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اب  یتسود  لیلد  هب  ار  وت  زین  نم  تفگ : راکبلط 
______________________________

.280 هرقب 2 / (. 1)
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تشهب داد و  رارق  اهنآ  نازیم  لامعا و  ۀمان  طسو  رد  ار  نآ  دیشخب و  ار  ناشناهانگ  درک ، يرازگـساپس  ود  نآ  زا  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب 
درک »...  بجاو  ناشردام  ردپ و  نانآ و  رب  ار 
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مردـپ ياهباسح  رد  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ریبز  دـنزرف  : » تسا هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  باـتک  رد  ( 3 - ) 1253
. تسا هدوب  راکبلط  تردپ  زا  مهرد  رازه  داتشه  يو  هک  مدرک  هدهاشم 

یلع دزن  ریبز  دـنزرف  رگید  راب  یتدـم  زا  سپ  درک . تخادرپ  يو  هب  ار  نآ  هاگنآ  تسوگتـسار . تردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
. دوب راکبلط  ار  غلبم  نآ  نم  ردپ  زا  تردپ  هکلب  دوب ؛ هابتشا  نم  نیشیپ  نخس  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع 

تدوخ ». ِلام  یتفرگ ، نم  زا  هک  ار  یلوپ  مدرک و  لالح  ار  تردپ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
تسا و راکبلط  یصخش  زا  يدرم  : » مدیسرپ ترضح  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  یفریص  مثیه  ( 4 - ) 1254

ضرف اب  تسین ، لوصو  لباق  رگید  صخـش  نیا  بلط  و   ] دوریم ایند  زا  لوا  صخـش  نآ  سپ  تسا . راکهدـب  يرگید  صخـش  هب  تبـسن 
وا زا  متـساوخیم  نم   ] هک دیوگیم  دوریم و  تسا  راکهدب  وا  هب  تبـسن  هک  مود  صخـش  غارـس  هب  سپ  دراذگ ] ثرا  هب  هک  یلام  مدـع 
زا هکنیا  ای  دـنک  لـالح  ار  وا  صخـش  نآ  اـیآ  نک . لـالح  ارم  رذـگب و  يراد  بلط  نم  زا  هک  یلوپ  زا  وت  دُرم ] وا  مهدـب و  وت  هب  مریگب و 
وا بلط  . ] نآ لباقم  رد  نیا  رذـگب ] تبلط  زا  و   ] نک اهر  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رتهب  مادـک  دریگب ، وا  زا  درذـگن و  شبلط 

رذگب »] يراد  وا  زا  هک  یبلط  زا  مه  وت  تفر  نیب  زا  هک 
ترـضح زا  دـمآ و  قداص  ماما  دزن  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ راکهدـب  باهـش  هب  رانید  رازه  ءاّشو  رـشب  نب  دـمحم  : » دـیوگ ّبتعم  ( 5 - ) 1255

. دهد تصرف  يو  هب  جح  مسوم  نایاپ  ات  دنک و  تبحص  باهش  اب  تساوخ 
وا ینادیم . ام  هب  ار  شاهقالع  یگتسباو و  رشب و  نب  دمحم  وت  دومرف : يو  هب  هاگنآ  دمآ . وا  داتـسرف و  باهـش  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب هداد و  ضرق  یصاخشا  هب  ار  نآ  هکلب  تسا ؛ هدرکن  هنیزه  توهـش  مکـش و  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  راکهدب  وت  هب  رانید  رازه  تفگیم 

. ینک لالح  ار  يو  هک  مراد  تسود  نم  تسا و  هدیشخب  یهورگ 
. دوشیم هداد  وت  هب  دباییم و  شهاک  وا  ياهیکین  زا  دنرادنپیم  هک  یشاب  یناسک  زا  وت  دیاش  دومرف : هاگنآ 

. تسا هدیسر  ام  هب  هنوگ  نیا  تفگ : باهش 
تدابع هب  درـس  بش  رد  دیوج ، برقت  یکیدزن و  وا  هب  شاهدـنب  هک  تسا  نیا  زا  رتلداع  رتراوگرزب و  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

لضف و هکلب  دـهدب  يرگید  هب  دـنک و  بلـس  يو  زا  ار  اهنآ  سپـس  دـنک و  فاوط  هناخ  نیا  درگ  اـی  دریگب  هزور  مرگ  زور  رد  اـی  دزادرپ 
. دنکیم یفالت  نمؤم  يارب  تسا و  ناوارف  دنوادخ  ششخب 

مدرک ». لالح  ار  وا  تفگ : باهش 
. تفرگ ار  هفوک  لها  زا  یصخش  غارس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ ماّحش  دیز  ( 6 - ) 1256

! دهد ینامداش  یباداش و  وا  هب  و  دنک ! تمحر  ار  وا  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرم  يو  هک  دش  هتفگ 
. تفرگ نم  زا  ار  اهنآ  تفای و  تسد  نم  ياهرانید  زا  يرادقم  هب  دیسر و  یلحم  ینارمکح  هب  وا  تفگ : سلجم  رد  نارضاح  زا  یکی 
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هذـخاوم ار  ایلوا  زا  یکی  دـنوادخ  هک  ینیبیم  ایآ  دومرف : دـش و  نوگرگد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راسخر  گنر  نخـس ، نیا  ندینـش  اب 

. درکیم یکین  شناردارب  هب  وا  دزادنایم ؟ شتآ  رد  وت  ياهرانید  رطاخ  هب  دنکیم و 
. مدرک لالح  ار  وا  نم  تفگ : درم  نآ 

يدرکن »؟ نیا  زا  شیپ  ار  راک  نیا  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
ۀیاس زج  ياهیاس  هک  يزور  رد  دـهاوخیم - سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ْنیِد ، ياهباب  زا  مهدزای  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
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.« درذگب يو  هب  تبسن  شیوخ  ّقح  زا  ای  دهد  تصرف  تسدگنت  هب  دیاب  سپ  دنکفا ...  هیاس  يو  رس  رب  ادخ  تسین - دنوادخ 

گرم لاح  رد  ناسنا  تیم و  یهدب  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  باب 20 

ار وا  یهدب  يرگید  دریمیم و  راکهدب  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  نانـس  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 1257
دوشیم ». باسحیب  ّتیم  ناراکبلط ، تیاضر  تروص  رد  دومرف : دریگیم ، هدهع  هب  ناراکبلط  يارب 

. تسا هدش  تیاور  زین  يروث  حلاص  نب  نسح  زا  ثیدح  نیا 
هک يراکهدـب  صخـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 1258

دنچره دنکیم ؛ باسحیب  ار  راکهدـب  راک  نیا  دومرف : نم ، ةدـهع  هب  تایهدـب  دـیوگیم : يو  ّیلو  لاح  نآ  رد  دـسریم و  ارف  شگرم 
تسا ». هتخادرپن  ار  شایهدب  هک  تسا  یسک  ةدهعرب  شهانگ  انامه  دنکن . هانگ  هک  مراودیما  دومرف : دزادرپن و  ار  نآ  وا  زا  سپ  شاّیلو 
هب دریذپب ، زین  راکبلط  دریگب و  هدهعرب  ار  وا  یهدـب  یـصخش  راکهدـب ، گرم  ماگنه  هاگره  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 3 - ) 1259

دزادرپب ». ار  نآ  هک  تسا  مزال  نماض  رب  دوشیم و  باسحیب  هدرم  قیقحت ،
. تسا هدمآ  نآ  ریظن  اضرلا  هقف  باتک  رد 

رب هزانج  هک  یماگنه  میدرک . تکرش  ياهزانج  عییـشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  : » دیوگ يردخ  دیعـس  وبا  ( 4 - ) 1260
؟ دراد یهدب  امش  تسود  نیا  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، هتشاذگ  نیمز 

. تسا راکهدب  مهرد  ود  يرآ ، دنتفگ :
. دیرازگب زامن  دوخ  تسود  ةزانج  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  متـسه . نآ  نماض  نم  نم . ةدـهع  هب  مهرد  ود  نآ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
دهد و کین  شاداپ  وت  هب  مالسا  بناج  زا  دنوادخ  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يور  زامن ، زا  سپ  درازگ . زامن  يو  رب  تساخاپ و 

يدرک ». دازآ  ار  تردارب  ۀّمذ  هک  هنوگنامه  دنک ، دازآ  ار  تا  هّمذ 
 767 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  درازگ . زامن  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ات  دش  هتـشاذگ  نیمز  رب  ياهزانج  : » دیوگ هداتق  وبا  ( 5 - ) 1261
. مناوخیمن زامن  وا  رب  نم  دیرازگ ، زامن  وا  رب  امش  دومرف : شنارای  هب  هلآ  هیلع و 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  ارچ ؟ دندیسرپ :
. تسا راکهدب  يو  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. مریگیم هدهع  هب  ار  وا  یهدب  تخادرپ  نم  تفگ : هداتقوبا 

؟ لماک مامت و  روط  هب  دومرف : ربمایپ 
ای هدـفه  وا  یهدـب  دـیوگیم : هداتق  وبا  درازگ . زامن  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  لماک . مامت و  روط  هب  تفگ : هداتق  وبا 

دوب ». مهرد  هدجه 
زامن يارب  ياهزانج  يزور  دـناوخیمن . زامن  راکهدـب  ناگدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـیوگ هللادـبع  نب  رباج  ( 6 - ) 1262

. رانید ود  يرآ ، دنتفگ : تسا ؟ راکهدب  امش  تسود  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . هدروآ 
. دیرازگ زامن  دوخ  تسود  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! ادخ لوسر  يا  نم ، ةدهع  هب  رانید  ود  نآ  تفگ : هداتق  وبا 
نآ دناسر ، يزوریپ  هب  ناکرشم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  یلو  درازگ  زامن  يو  رب  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 
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سکره تسوا و  ناثراو  هب  قلعتم  دراذـگ ، ياج  رب  یلام  سکره  مرتراوازـس . اهنآ  هب  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  نم  دومرف : ترـضح 
تسا ». نم  ةدهعرب  دراذگاو ، یهدب 

يو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  رانید  ود  هداتقوبا  یتقو  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 7 - ) 1263
تسا ». باسح  یب  اهنآ  هب  تبسن  هدرم  تسوت و  ةدهع  هب  رانید  ود  نآ  دومرف :

دزن مشاه  ینب  دیسر ، ارف  هماسا  نب  دمحم  گرم  یتقو  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیبع  لیـضف و  ( 8 - ) 1264
زا مراد  تسود  متسه و  راکهدب  نم  دینادیم . دوخ  نایم  رد  ارم  تیعقوم  يدنواشیوخ و  یبوخ  هب  امـش  تفگ : نانآ  هب  دمحم  دنتفر . يو 

. دیریگب هدهعرب  ار  مایهدب  نم  بناج 
دش و تکاس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  متفرگ . هدهعرب  نم  ار  تایهدب  موسکی  هک  نادب  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

سپس نم . ةدهعرب  تایهدب  مامت  دومرف : تسکش و  ار  توکس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مود  راب  يارب  هاگنآ  دنتفگن . ینخـس  زین  نارگید 
هب تبـسن  دنیوگب : هکنیا  زا  يدنـسرخان  رگم  دوبن  يزیچ  تسخن  راب  نامه  رد  یهدب  مامت  نتفرگ  هدهع  هب  زا  نم  عنام  هک  دینادب  دومرف :

درک ». یتسد  شیپ  ام 
نتـسیرگ هب  عورـش  لاح  نآ  رد  دیز  مدش . رـضاح  شرـس  يالاب  دیز  نب  هماسا  نب  دیز  گرم  ماگنه  : » دیوگ رانید  نب  ورمع  ( 9 - ) 1265

ياـج رب  يزیچ  دوـخ  زا  مراکهدـب و  راـنید  رازه  هدزناـپ  نم  تفگ : دـیز  ییرگیم ؟ ارچ  دوـمرف : يو  هـب  مالـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما  درک .
. دوش تخادرپ  مایهدب  نآ  اب  هک  ماهتشاذگن 

بناج زا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  یباسحیب . نآ  هب  تبسن  وت  نم و  ةدهعرب  تایهدب  نکن ؛ هیرگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
تخادرپ ». يو 
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. تفای نیگمغ  ار  وا  تفر و  دیز  نب  ۀماسا  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دیوگ رانید  نب  ورمع  ( 10 - ) 1266

. مراکهدب مهرد  رازه  تصش  تفگ : هماسا  تسا ؟ هدرک  نیگمغ  ار  وت  زیچ  هچ  ردارب ! يا  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
. نم ةدهع  هب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مریمب راکهدب ]  ] مسرتیم تفگ : هماسا 

. مزادرپب وت  بناج  زا  ار  نآ  نم  ات  دُرم  یهاوخن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درک ». تخادرپ  ار  شایهدب  هماسا ، گرم  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگ : ورمع 

کی ره  دـندش و  عمج  يو  درگ  شناراکبلط  دیـسرارف ، نیـسح  نب  هللادـبع  گرم  هک  یماگنه  : » دـیوگ هللادـبع  نب  یـسیع  ( 11 - ) 1267
. دندرک تساوخرد  ار  دوخ  بلط 

هک رفعج - نب  هللادبع  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ماهدازومع - ود  زا  کی  ره  هب  یلو  مزادرپب  امـش  هب  هک  مرادـن  يزیچ  نم  تفگ : هللادـبع 
. دریگ هدهع  هب  ارم  یهدب  ات  دییوگب  دیتسه ، یضار 

زا تسوگتسار و  رایسب  یلو  درادن  لام  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دزادنایم و  ریخأت  هب  یلو  تسا  رادلوپ  رفعج  نب  هللادبع  دنتفگ : ناراکبلط 
. تسا رتبوبحم  ام  دزن  يو  رفن ، ود  نیا 

نامز ات  مریگیم  هدهع  هب  ار  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تشاذگ . نایرج  رد  ار  وا  داتسرف و  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  هب  هللادبع 
ار نخس  نیا  يرگناوت  راهظا  يارب  اهنت  تشادن و  یلوصحم  هک  تفگ  ار  نخس  نیا  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مزادرپب . لوصحم  تشادرب 

(. تفگ ار  نخس  نیا  یهدب  نتفرگ  هدهع  هب  يارب  ای   ) تفگ
مهارف مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  لام  دنوادخ  لوصحم ، تشادرب  ماگنه  درک . تنامض  ار  نآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنتفریذپ و  ناراکبلط 
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تخادرپ ». ار  نآ  درک و 
تاعاجرا

: تشذگ
یلـص مرکا  ربمایپ  تشذگرد و  یهدـب  رانید  ود  اب  راصنا  زا  یکی  : » هک هتفگ  نیا  یهدـب  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  موس  یـس و  تیاور  رد 
.« تفرگ هدهع  هب  ار  وا  یهدب  شناشیوخ ، زا  یکی  هکنیا  ات  دیناوخب . زامن  دوخ  تسود  رب  دومرف : دناوخن و  زامن  يو  رب  هلآ  هیلع و  هللا 

شاهید زا  سلفم  لوتقم  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 21 

- لام نتـشاذگ  ياج  رب  نودب  يراکهدب - صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ قرزا  ییحی  ( 1 - ) 1268
؟ دنزادرپب ار  وا  یهدب  دیاب  ایآ  دنریگیم . لتاق  زا  ار  يو  ۀید  شاهداوناخ  دوشیم و  هتشک 
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. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتشاذگن  اجب  دوخ  زا  یلام  وا  متفگ :
دنزادرپب ». ار  شایهدب  دیاب  سپ  دناهتفرگ ، ار  هید  نانآ  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  ریظن  دیعس ، نب  دیمحلادبع 
ار وا  ۀید  شیایلوا  دوشیم و  هتشک  يراکهدب  صخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ قرزا  ییحی  ( 2 - ) 1269

دناهتفرگ ». ار  يو  ۀید  انامه  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنزادرپب ؟ ار  شایهدب  ایآ  دنریگیم .
ایآ دوشیم . هتشک  لام  نتشاذگ  ياج  رب  نودب  يراکهدب  صخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 3 - ) 1270

؟ تسا راکهدب  يو  هکنیا  اب  دنشخبب  شلتاق  هب  ار  شنوخ  دنناوتیم  يو  يایلوا 
هید نماض  دنـشخبب ، ار  لوتقم  نوخ  لوتقم  يایلوا  رگا  سپ  دنتـسه . لـتاق  زا  ناگدـننکتساوخرد  ناراـکبلط ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

هن ». تروص  نیا  ریغ  رد  دنتسه ؛ ناراکبلط  يارب  وا  یهدب ) )
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

771 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
رگا سپ  دنتسه ، لتاق  زا  ناگدننک  تساوخرد  ناراکبلط  : » هک دنکیم  تیاور  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  یلبج  ملـسا  نب  دمحم 
يارب ار  یهدب  هکنیا  ات  تسین  زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  دننک ، صاصق  دنهاوخب  رگا  تسا و  زیاج  دنـشخبب ، لتاق  رب  ار  هید  لوتقم  يایلوا 

.« هن تروص  نیا  ریغ  رد  دنریگب ؛ هدهع  هب  ناراکبلط 

تّیم تابلاطم  نوید و  ندش  ّلاح  باب 22 

.« ]/ دوشیم ّلاح  وا  تابلاطم  نوید و  دریمب ، یصخش  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1271
[ دسریم ارف  نآ  تخادرپ  نامز 
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يو تابلاطم  نوید و  ناسنا ، گرم  اب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  ( 2 - ) 1272

دوشیم ». ّلاح 
، دریمب راکهدـب  ناسنا  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 3 - ) 1273

دوشیم ». ّلاح  وا  نوید 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  ملسم  نب  لیعامسا 

ارف شايراکهدـب  نامز  دریمب ، دـشاب و  هتـشاد  يراد  تدـم  یهدـب  ناسنا  هک  یماـگنه  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 4 - ) 1274
دسریم ».

ضرق يرگید  هب  مهرد  يدادعت  یصخشم  نامز  ات  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا ] هیلع  ماما   ] يو زا  : » دیوگ دیعس  نب  نیـسح  ( 5 - ) 1275
هک یتدم  نامه  هکنیا  ای  دسریمارف  هدنهد  ضرق  لام  تخادرپ  نامز  هدنریگ ، ماو  گرم  اب  ایآ  دریمیم . هدنریگ  ضرق  سپس  دهدیم و 

؟ تسه زین  شناثراو  يارب  دوب ، هدنریگ  ماو  يارب 
.« دوشیم ّلاح  هدنهدضرق  لام  تخادرپ  نامز  راکهدب ، گرم  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ضرق دقع  نمض  نآ  طارتشا  نودب  راکبلط  يوس  زا  رگید  عفانم  هیده و  شریذپ  زاوج  باب 23 

نایم یلاها ، زا  یهورگ  اب  ام  دشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 1 - ) 1276
يارب میـشورفب و  ناشیارب  ات  دنروآیم  ام  دزن  ار  ناشلوصحم  نانآ  میهدیم و  ضرق  اهنآ  هب  ام  میراد . هلماعم  ترـشاعم و  هرـصب  هفوک و 

. تسام دوس  هب  راک  نیا  میریگیم و  دزم  راک  نیا 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. میهدیمن ضرق  نانآ  هب  ام  دنرواین ؛ ام  دزن  ار  ناشلوصحم  رگا  متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هطساو  اب  جاّرد  نب  لیمج  يرگید ، لقن  رد 
زیچ ای  مهرد  يرگید  زا  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1277

. دروآیم هیده  وا  يارب  راکهدب  تسا و  راکبلط  يرگید 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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سابل ای  فرظ  ای  هدرب  دنکیم و  ضرق  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 1278

. دهدیم هزاجا  يو  هب  زین  وا  دریگیم و  هزاجا  راکهدب  زا  ور  نیا  زا  دنکیم ؛ ادیپ  زاین  نهر  زا  هدافتسا  هب  راکبلط  دراذگیم . نهر 
. درادن لاکشا  راکهدب ، تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا لطاب  يروآ  دوس  ماو  ره  هک  دنرواب  نیا  رب  ام  رهش  ياهقف  متفگ :
تسین »؟ روآدوس  ضرق  ضرق ، نیرتهب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  روآ  دوس  ضرق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هدبع  نب  دمحم  ( 4 - ) 1279
تسا ». روآ  دوس  ضرق  ضرق ، نیرتهب 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  ریظن  هعنقملا ، باتک  رد  دیفم  موحرم 
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دوس ضرق  ضرق ، نیرتهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دننکیم  تیاور  یـصخش  زا  يرگید ، دادـعت  هملـسم و  نب  رـشب  ( 5 - ) 1280
تسا ». روآ 

دوس ضرق  ضرق ، نیرتهب  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هملس  نب  رشب )  ) ریـشب ( 6 - ) 1281
تسا ». روآ 

زیاج نآ  تشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هن ؟ ای  تسا  زیاج  روآدوس  ضرق  ایآ  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ دمحم  نب  یلع  ( 7 - ) 1282
تسا ».

ار اهنآ  دزم ، نتفرگ  اب  وا  دنروآیم و  یصخش  دزن  ار  ناشسانجا  « 1  » نایطبن متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 8 - ) 1283
، دنـشورفب ار  ام  سانجا  هک  دنتـسه  زین  يرگید  صاخـشا  اریز  هدب  ضرق  رانید  يدادعت  ام  هب  دنیوگیم : يو  هب  اهنآ  دشورفیم . ناشيارب 

. یهدیم ماو  ام  هب  وت  هک  میروآیم  اجنیا  ار  اهنآ  لیلد  نیا  هب  ام  یلو 
اب هک  تسین  ناویح  سابل و  لثم  دریگیم و  اهنآ  دـننامه  ییاهرانید  شیاهرانید ، ربارب  رد  انامه  درادـن ؛ لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دهدیم ». ماجنا  اهنآ  يارب  هک  تسا  یکین  راک  اهنت  هکلب  دبای ، شهاک  شتمیق  ندش  راوس  ندیشوپ و 
______________________________

. هرصب هفوک و  نایم  ياهاتسور  نانکاس  (. 1)
 777 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرگید هب  ار  یلام  یصخش  متفگ : مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) مالسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 9 - ) 1284
يارب یپ  رد  یپ  دریگن ، يو  زا  ار  نآ  لام ، بحاص  هکنیا  يارب  راکهدـب  تسا . هدربن  يدوس  نآ  زا  هک  تسا  يدایز  تدـم  هداد و  ضرق 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  تسا . هدربن  ياهدافتسا  شلام  زا  يو  هک  ارچ  دربیم ؛ هیده  يو 
درادن ». لاکشا  دشاب ، طرش  نودب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هداد  ضرق  يرگید  هب  ار  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 10 - ) 1285
هدرک طرـش  يو  اب  هکنیا  نودـب  دـهدیم - لام  بحاـص  هب  ار  نآ  دوس  زا  يدـصرد  دریگب ، يو  زا  ار  لاـم  نآ  هکنیا  سرت  زا  راکهدـب 

. دشاب
درادن ». لاکشا  دننکن ، طرش  هک  یتقو  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رفعج مردارب  هب  ار  یلاـم  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یفریـص  ناـّنح  نب  رفعج  ردارب  ناـّنح  نب  لیذـه  ( 11 - ) 1286
ياـهقف زا  ار  هلئـسم  نیا  مهدیم . هقدـص  موریم و  جـح  منکیم و  یگدـنز  ۀـنیزه  ار  نآ  هـک  دـشخبیم  يرادـقم  نـم  هـب  زین  وا  ماهداد .

هچ هراب  نیا  رد  منک . لمع  امـش  رظن  هب  هراب  نیارد  هک  مراد  تسود  نم  یلو  تسا  مارح  لطاب و  نیا  دـنتفگ : نانآ  مدرک ، لاؤس  نامرهش 
؟ دییامرفیم

؟ درکیم یکین  وت  هب  یهد ، رارق  يو  رایتخارد  ار  تلام  هکنآ  زا  شیپ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

نب رفعج  وگب : يدیـسر ، قارع  هب  یتـقو  هدـب و  هقدـص  رازگ و  جـح  شونب ، روخب ، ریگب ، دـهدیم ، وت  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
داد ». اوتف  نم  هب  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  دمحم 

 779 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هیسن تروص  هب  یصخش  يارب  مدرم  زا  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 12 - ) 1287

ار بوغرم  ياـهمهرد  نم  دروآیم . نم  دزن  تسا ، راکهدـب  هک  ار  ییاـه  مهرد  يو  یتدـم  زا  سپ  موشیم . وا  نماـض  مرخیم و  سنج 
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. مهدیم بوغرمان  ياهمهرد  ناراکبلط  هب  مرادیمرب و  دوخ  يارب 
راچان هب  دریگ و  رارق  راشف  تحت  الاک ] ناگدنشورف  يوس  زا   ] یهاگ هک  يروط  هب  دنک ، تنامض  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

درادن ». لاکشا  دراد ، هگن  ار  نآ  لیوحت  زا  سپ  یهاگ  دزادرپب و  ار  نآ  درم ، نآ  زا  مهرد  تفایرد  زا  شیپ 
رگم دنکیمن ؛ طرـش  سپ  دـهد  ماو  مهرد ، سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 13 - ) 1288
طرـش تروص  هب  دیابن  مهرد  نداد  ضرق  رطاخ  هب  سکچیه  دریذپب و  دیاب  دـش ، هداد  يو  هب  نآ  زا  رتهب  رگا  هاگنآ  ار . نآ  لثم  تفایرد 

دنک ». هیراع  يو  زا  ار  ییالاک  ای  دوش  راوس  هدنریگ  ماو  بکرم  رب 
تهج نیا  زا  ار  وا  تسا و  راکبلط  يرگید  زا  مهرد  دص  یصخش  متـشون : « 1  » ریخا ماما  هب  : » دیوگ راّفص  نسح  نب  دمحم  ( 14 - ) 1289
مهرد رازه  وت  تروص  نیا  ریغ  رد  مزادرپیم ؛ ار  تایهدـب  میآیم و  وـت  دزن  رگید  زور  هد  دـیوگیم : راکهدـب  دـهدیم . رارق  راـشف  رد 

. دوب یهاوخ  راکبلط  نم  زا  طرش  نودب  تدم و  نودب 
. دناوخیم ارف  نداد  یهاوگ  يارب  ار  ناهاوگ  سپس  دریگیم و  هاوگ  بلطم  نیا  يارب  زین  راکبلط 

رگم تسین  هتـسیاش  راکبلط  يارب  دنهد و  تداهـش  ّقح  هب  زج  هک  تسین  هتـسیاش  ناهاوگ  يارب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللاءاشنا ». دریگب - ّقح  هکنآ 

هیلع یلع  دزن  یـصخش  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  میهاربا  نب  ثاـیغ  ( 15 - ) 1290
. دروآیم نم  يارب  ياهیده  وا  مراکبلط و  یسک  زا  ار  یلام  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا 

راذگب ». تبلط  باسح  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
سنج ای  امرخ  دیرخشیپ  تباب  رانید  تسیب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 16 - ) 1291

. دهدیم ماو  هدنشورف  هب  زین  رانید  تسیب  ای  رانید  هد  دزادرپیم و  يرگید 
! تسین هتسیاش  دشاب ، روآدوس  ماو ، هاگره  تسین ! هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رگا یلو  دهدیم  ماو  يو  هب  وا  دنکیم و  تساوخرد  ماو  تروص  هب  رانید  يدادعت  شکیرـش  هلماعم و  فرط  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 
. دادیمن ضرق  وا  هب  دوب ، هدیسرن  يو  هب  شدوس  هدننک  تساوخرد  دنتشادن و  مه  اب  هلماعم  تکارش و  ۀطبار 

______________________________

رب ناونع  نیا  ًابلاغ  دوشیم و  تیاور  يو  زا  ور  رد  ور  هک  تسا  یماما  نیرخآ  دوصقم ، هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  یـسلجم  همـالع  (. 1)
قالطا جـع )  ) نامز ماـما  رب  رداـن ، دراوم  رد  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رب  زین  یهاـگ  دوشیم و  هتفگ  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 

. دوشیم
 781 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماو يوس  زا  هک  دهدیم  ماو  وا  هب  لیلد  نیا  هب  اهنت  رگا  درادن و  لاکـشا  تسا ، ود  نآ  نایم  یکین  راک  نآ ، رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». هتسیاش  دسر ، وا  هب  يدوس  هدنریگ 

تـسخن درک : هیجوت  ناوتیم  هنوگ  ود  نیا  زا  یکی  هب  ار  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم راصبتـسالا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
زیاج ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرک  طرـش  ار  نآ  هک  مینک  لـمح  یتروص  هب  ار  نآ  هکنیا  مود  مینک و  لـمح  تهارک  زا  یعون  رب  ار  نآ  هکنآ ،

تسین ».
ییالاک دـیرخشیپ  يارب  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 17 - ) 1292

. دهد ماو  هدنشورف  هب  نآ  هباشم  ای  رانید  هد  هک  طرش  نیا  هب  دزادرپیم  رانید  تسیب 
تسا ». روآدوس  ضرق ، نیا  نوچ  تسین ؛ هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ماما دهدیم . ماو  یتعفنم  يارب  هک  دش  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 18 - ) 1293
تسابر ». يروآدوس ، ضرق  ره  دومرف : مالسلا  هیلع 

يرگید هب  مهرد  دـص  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » تسا هدـمآ  دانـسالا  برق  باـتک  رد  ( 19 - ) 1294
. دنک کیرش  ار  وا  دهدب و  وا  هب  رتشیب - ای  رتمک  ای  مهرد - جنپ  هک  طرش  نیا  هب  دهدیم ،

تسا ». صلاخ  يابر  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
شناملـسم ردارب  رب  ناملـسم  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  ترـشاعم  ياهباب  زا  موس  دون و  باب  زا  مهدجه  تیاور  رد 

ناربج ار  شایکین  دریذپب و  ار  شاهیده  و  دوشیمن ...  جراخ  اهنآ  ةدـهع  زا  ّقح  بحاص  شـشخب  ای  اهنآ  ماجنا  اب  زج  هک  دراد  ّقح  یس 
دنک ». يرازگساپس  شتمعن ، لباقم  رد  دنک و 

هیلع ماما  هک  هتفگ  نیا  ناروخ » مارح  رایـسب  : » ۀـیآ ریـسفت  رد  اوراـن ، اور و  ياـهبسک  ياـهباب  زا  مهد  باـب  زا  مهدزناـش  تیاور  رد  و 
دریذپیم ». ار  شاهیده  هاگنآ  دنکیم و  فرطرب  ار  شردارب  زاین  هک  تسا  یسک  دوصقم  : » دومرف مالسلا 

ای دشونیم  ای  دروخیم  شراکهدـب  لام  زا  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ْنیِد ، ياهباب  زا  مهدـفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دروآیم . هیده  يو  يارب  راکهدب 

: دیآیم
. دینک هظحالم  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نهر ، ياهباب  زا  موس  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

783 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یهدب ياجهب  یکاروخ  داوم  تخادرپ  رتبوغرم و  رتشیب و  رادقم  هب  یهدب  تخادرپ  زاوج  باب 24 

يرتـهب ياـهمهرد  راکهدـب  يداد و  ضرق  مهرد  هاـگره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 1 - ) 1295
درادن ». لاکشا  دیشاب - هدرکن  طرش  هک  یتروص  رد  درک - تخادرپ 

طرـش دیابن  سپ  دهد ، ضرق  مهرد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1296
دریذپب ». دیاب  تخادرپ ، ار  نآ  زا  رتهب  راکهدب  رگا  یلو  ار  اهنآ  لثم  تخادرپزاب  رگم  دنک 

دـهدیم و ضرق  بویعم  ياهمهرد  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 1297
. دزادرپیم نآ  ياجهب  ون  ملاس و  ياهمهرد  رطاخ ، تیاضر  اب  راکهدب 

درادن ». یلاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسه  یبلاطم  شورف  دیرخ و  ياهباب  زا  راهچ  لهچ و  باب  رد 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  یهدب ، ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  نینچمه  شورفشیپ و  ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  رد  و 

هیقب تدم  شیازفا  اب  نآ  زا  یشخب  ندرک  دقن  نآ و  شهاک  اب  یهدب  ندرک  دقن  زاوج  باب 25 
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زا شیپ  راکبلط  صخـش  : » هک دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 1298
: دـیوگیم اـی  مشخبیم . وت  هب  ار  نآ  ۀـیقب  زادرپب و  دـقن  تروص  هب  ارم  بلط  زا  غلبم  نـالف  دـیوگیم : دوریم و  راکهدـب  دزن  دیـسررس ،

. میازفیب وت  يارب  هیقب  تدم  رب  ات  زادرپب  نم  هب  دقن  تروص  هب  ار  نآ  زا  یشخب 
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زیزع و دنوادخ  منیبیمن . نآ  رد  یلاکـشا  دیازفین ، يزیچ  دوخ  لام  لصا  رب  هک  یتقو  ات  دندومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ 
دیوشیم ». عقاو  متس  دروم  هن  دینکیم و  متس  هن  تسامش . هب  قلعتم  ناتلاوما  لصا  : » دیامرفیم هوکشاب 

: دیوگیم دوریم و  راکهدب  دزن  دیـسررس ، زا  شیپ  راکبلط  صخـش  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 1299
. زادرپب دقن  تروص  هب  ارم  بلط 

: دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  تسا . هدوزفین  يزیچ  شیوخ  لام  لصا  رب  اریز  منیبیمن ؛ نآ  رد  یلاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دیوشیم ». عقاو  متس  دروم  هن  دینکیم و  متس  هن  تسامش . هب  قلعتم  ناتلاوما  لصا  »

بلط يرگید  زا  هـک  یـصخش  : » دـش لاؤـس  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  هـک  دوـشیم  تـیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1300
. میازفایم نآ  تدم  رب  ای  مشخبیم  وت  هب  ار  هیقب  زادرپب و  دقن  ارم  بلط  زا  غلبم  نالف  دیوگیم : دوریم و  راکهدـب  دزن  دراد ، يرادتدـم 
دهاکب و دوخ  رادتدم  بلط  زا  ناسنا  هک  درادن  لاکشا  درادن و  لاکشا  دیازفین ، شلام  لصا  رب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنک ». تفایرد  دقن  تروص  هب 
راکهدب هب  دیـسر  رـس  زا  شیپ  راکبلط  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  زا  نابا  ( 4 - ) 1301

؟ تسا زیاج  اهنآ  يارب  راک  نیا  ایآ  مرذگب . نآ  رگید  فصن  زا  ات  زادرپب  دقن  ارم  بلط  فصن  دیوگیم :
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

بلط هک  کـلام  نب  بعک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دـنکیم تـیاور  یلاـئللا  ررد  باـتک  رد  روـهمج  یبا  نـبا  ( 5 - ) 1302
ریگب ». ار  نآ  هیقب  رذگب و  نآ  زا  یشخب  زا  دومرف : درک ، تساوخرد  راکهدب  زا  ار  شیوخ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  موس  یس و  باب  تایاور  رد 
787 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراتفرگ ندش  فرطرب  نید و  يادا  ياهاعد  بابحتسا  باب 26 

دایز تشون : مالسلا  هیلع  ماما  مراد . هدهعرب  ینیگنس  رایسب  یهدب  متشون : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ لهس  نب  لیعامسا  ( 1 - ) 1303
رادهگن ». بوطرم  هانلزنا ، انا  ةروس  ندناوخ  اب  ار  تنابز  نک و  رافغتسا 

هیلع نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  رباـج  ( 2 - ) 1304
: دومرف مالسلا 

دوخ لالح  اب  ایادخ ! وگب : یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرک . تیاکش  يراکهدب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  »
تیارب ار  نآ  دنوادخ  یشاب ، هتشاد  ماو  ریبص  هوک  ةزادنا  هب  رگا  سپ  نک . زاینیب  نارگید  زا  ارم  دوخ  ششخب  لضف و  اب  تمارح و  زا  ارم 

دزادرپیم ».
. تسین نآ  زا  رتگرزب  یهوک  اجنآ  رد  هک  تسا  نمی  هوک  نیرتگرزب  ریبص 
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دوخ شـشخب  لضف و  اب  تمارح و  زا  ارم  دوخ  لالح  اب  ایادخ ! وگب : يدش  راکهدب  هاگره  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 1305
هتـشاد ماو  ریبص  هوک  ةزادـنا  هب  رگا  دومرف : هک  مینکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  اـم  اریز  نک ؛ زاـینیب  نارگید  زا  ارم 

دزادرپیم ». وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  یشاب ،
. درادن دوجو  نمی  رد  نآ  زا  رتگرزب  یهوک  هک  تسا  نمی  هوک  نیرتگرزب  ریبص  و 

راد ». هگن  بوطرم  ردقلا ،» ۀلیل  یف  هانلزناانا   » ةروس ندناوخ  اب  ار  تنابز  نک و  رافغتسا  رایسب  : » تسا هدش  تیاور  و 
. درک تیاکش  يراکهدب  زا  رفعج  نب  یسوم  ماما  دزن  یصخش  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 1306

ناوخب ». زامن  رایسب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یلو مدوب  راکبلط  مدرم  زا  مهرد  رازه  دـص  راهچ  مدوب و  راکهدـب  مهرد  رازه  دصیـس  دادـغب  رد  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نیـسح  ( 5 - ) 1307

. مزادرپب اهنآ  هب  مریگب و  مدرم  زا  ار  دوخ  ياهبلط  ات  دندرکیمن  اهر  ارم  ناراکبلط 
راچان مبای . تسد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  متسناوتن  یلو  مدش  جراخ  هنایفخم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  ندیسر  يارب  جح  مسوم  رد 
موقرم ماهماـن  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مداد . حیـضوت  ار  مايراکهدـب  يراـکبلط و  دوخ و  تیعـضو  نآ ، رد  متـشون و  يو  هب  ياهماـن 

منکیم تساوخرد  وت  زا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هکنیا  قح  هب  تسین . وت  زج  يدوبعم  هک  یـسک  يا  ایادخ ! وگب : زامن  ره  زا  سپ  دومرف :
! ینک محر  نم  هب  تسین  وت  زج  ییادخ  هکنیا  رطاخ  هب 

وت زج  ییادـخ  هکنیا  رطاـخ  هب  اـت  منکیم  تساوخرد  وت  زا  تسین ، وت  زج  ییادـخ  هکنیا  قـح  هب  تسین . وـت  زج  ییادـخ  هک  یـسک  يا 
! يوش دونشخ  نم  زا  تسین ،

! يزرمایب تسین ، وت  زج  ییادخ  هکنیا  رطاخ  هب  ارم  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  تسین ، وت  زج  ییادخ  هک  یسک  يا 
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. دش دهاوخ  هدروآ  رب  تتجاح  هللاءاشنا - نک - رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  بجاو ، زامن  ره  زا  سپ 
متخادرپ ار  میاهیهدب  متفرگ و  مدرم  زا  ار  میاهبلط  هک  تشذگن  اعد  نیا  ندناوخ  زا  هام  راهچ  زا  شیب  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : نیـسح 

دنام ». یقاب  میارب  زین  مهرد  رازه  دص  و 
: هک دوشیم  تیاور  يدنوار  ینسح )  ) ینیسح هللا  لضف  نب  یلع  فیلات  یلائللا  رثن  باتکرد  ( 6 - ) 1308

مـغ و ةدـندودز  هودـنا و  ةدـننک  فرطرب  يا  ایادـخ ! وـگب : دوـمرف : يو  درک . تیاکـش  مالـسلا  هـیلع  یـسیع  هـب  يراکهدـب  زا  یـصخش  »
ره هب  هدننکمحر  نم و  هب  هدننک  محر  وت  ود ، نآ  میحر  ترخآ و  ایند و  نامحر  نایاونیب و  ياعد  ةدـننکتباجا  اهیتحاران و  ةدـننکدوبان 

! زادرپب ارم  ِیهدب  نآ  رطاخ  هب  دنک و  زاینیب  وت  ریغ  تمحر  زا  ارم  هک  یتمحر  نک ، محر  نم  هب  سپ  یتسه ؛ يدوجوم 
دنکیم ». تخادرپ  تیارب  ار  نآ  دوخ  فطل  هب  دنوادخ  یشاب ، راکهدب  الط  نیمز  ۀمه  ةزادنا  هب  رگا  سپ 

هک هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  جارعم  ياهاعد  رد  : » تسا هدـمآ  رگید  ياهباتک  رد  باتک و  نامه  رد  ( 7 - ) 1309
يا دیوگب : دروآ و  هانپ  نم  هب  دیاب  دریگ ، ارف  يراکهدـب  هودـنا  ار  وت  تما  زا  سکره  دـمحم ! يا  دومرف : جارعم  بش  رد  لاعتم  دـنوادخ 
يا تسا ! هدومزآ  نآ  اب  ار  نانآ  هچنآ  رد  يرادیاپ  رطاخ  هب  نانآ  ةدـنهدشاداپ  نارگناوت و  ناتـسدگنت و  هورگ ، ود  ره  ةدـننکشیامزآ 

هب نم  یهدـب  یمرن ! یتشرد و  رب  قلخ  ةدـننیرفآ  دارفا و  هب  یگدنـشخب  لـخب و  شخبماـهلا  شناگدـنب و  يارب  لاـم  یتسود  ةدـنهدتنیز 
وت زا  تساوخرد  زجهب  نآ  تساوخرد  ياهرد  ۀمه  تسا و  هدرک  اوسر  ارم  نم ، رب  يو  نداهن  تنم  تسا و  هتخاس  نیگهودـنا  ارم  ینالف ،

هودـنا و اهینارگن ، اهتشحو و  ةدـننکفرطرب  يا  دوشیم ، هتـساوخ  وا  زا  اهزاین  هک  یـسک  نیرتهب  يا  تسا . هدرک  ناوتاـن  هدرزآ و  ارم 
ریخأت اب  و  اناوت ! يا  نک ! تخادرپ  ار  نآ  نادرگ و  فرطرب  نم ، رب  تايزور  ندرک  ناوارف  ناسآ و  اب  ینالف  یهدـب  دروم  رد  ارم  تشحو 

. متـسه دنبرد  هدرب و  نم  نادرگ ! ناسآ  نم  يارب  ار  نآ  تخادرپ  زاسن و  نیگهودـنا  ارم  نم ، رب  نآ  راشف  نتخاس  دراو  نآ و  تخادرپ  رد 
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. اشگب دنکیم ، لوفا  هن  دوشیم و  دوبان  هن  زگره  هک  شیوخ  تردق  اب  ارم  یگدرب 
مزادرپیم ». شیارب  ار  یهدب  منادرگیمزاب و  يو  زا  ار  راکبلط  ًامتح  دناوخب ، ار  اعد  نیا  هاگره 

ياعد هکنآ  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  يواملا  ۀـنج  باتک  رد  یمعفک  ( 8 - ) 1310
. تشاذگ یقاب  هدش  تباجا  ياعد  ود  ام  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دراذگیم و  یقاب  شنادناخ  نایم  رد  ار  ياهدش  تباجا 

يا مناردـپ ! يادـخ  نم و  يادـخ  يا  تسا . هدوب  هراوـمه  هک  ياهنادواـج  يا  تسا : نیا  نآ  نامياهیتخـس و  اـهيراتفرگ و  يارب  یکی 
! نک نانچ  نینچ و  نم  يارب  تسرفب و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  یتسه ! ةدنراداپرب  يا  هدنز !

: تسا نیا  نآ  تسا و  نامياهیهدب  تخادرپ  نامياهزاین و  ندش  هدروآرب  يارب  مود  ياعد 
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تسرفب و دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  يا  دنکیمن ! تیافک  وت  زا  زیچچـیه  ینکیم و  تیافک  يزیچ  ره  زا  هک  یـسک  يا 
نک »! نانچ  نینچ و  نم  اب  زادرپب و  ارم  یهدب 

ار يو  دناوخب ، رامیب  رب  ار  قالط  ةروس  سکره  : » دـیوگ نآرقلا  صاوخ  یف  قئارلا  عومجم  باتک  رد  يدـنوار  هللا  ۀـبه  دیـس  ( 9 - ) 1311
. دشخبیم ییاهر  یهدب  زا  ار  وا  دناوخب ، راکهدب  رب  سکره  و  دهدیم ..  شمارآ 

دزادرپیم ». وا  يارب  ار  راکهدب  ياهیهدب  و  تسا ..  ناسرت  شخب  مارآ  تایداعلا  ةروس  ندناوخ 
شیراکهدـب دـنک ، تموادـم  تایداعلا  ةروس  ندـناوخ  رب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لوا  دیهـش  و 

دوشیم ». تخادرپ  هبساحم  نودب 
لبج نب  ذاعم  هب  ار  کلم  هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دـنکیم  تیاور  باـبللا  بل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 10 - ) 1312
ادخ هکنآ  رگم  دـناوخب ، هنوگنیا  ار  دـنوادخ  هک  تسین  يراکهدـب  ای  نیگهودـنا  ای  راتفرگ  ناملـسم  نیمز ، يور  رب  دومرف : تخومآ و 

. دزادرپیم ار  شایهدب  دیادزیم و  ار  شهودنا  دنکیم و  فرطرب  ار  شايراتفرگ 
یهاوخب هک  ره  هب  ار  ترخآ  ایند و  ود ، نآ  رد  هژیو  تمحر  ياراد  ترخآ و  ایند و  رد  تمحر  ةدننارتسگ  يا  دیوگب : نآ  زا  سپ  هاگنآ 

. نک فرط  رب  ار  مهودنا  يراتفرگ و  رادرب و  نم  شود  زا  ارم  یهدب  يرادیمزاب . یهاوخب  هک  ره  زا  یشخبیم و 
دزادرپیم ». وت  ياجهب  ار  نآ  دنوادخ  یشاب ، هتشاد  یهدب  الط  نیمز  ةزادنا  هب  رگا  سپ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه دنکیم ؛ تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  نآرق  لیاضف  ياهباب  زا  مود  تسیب و  باب  زا  مکی  تسیب و  تسیود و  تیاور  رد 

كوخ بارش و  ياهب  زا  یهدب  تخادرپ  زاوج  باب 27 

ندش  ناملسم  زا  سپ  رفک و  لاح  رد  یمذ  رفاک  يوس  زا 
راکهدب تسا . راکبلط  مهرد  يدادعت  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ناحرـس  نب  دواد  ( 1 - ) 1313

. دزادرپیم ار  شایهدب  دشورفیم و  كوخ  بارش و  راکبلط ، روضح  رد 
تسا ». مارح  هدنشورف  يارب  یلو  تسا  لالح  راکبلط  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  رد  داهج و  ياهباب  زا  مهن  داتفه و  باب  تایاور  رد 
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كرتشم بلط  میسقت  مکح  باب 28 

تسا نانآ  رایتخا  رد  رفن  ود  نایم  كرتشم  لاوما  زا  یشخب  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلس  ( 1 - ) 1314
. دننکیم میـسقت  مه  نایم  ار  دوجوم - ریغ  دوجوم و  دوخ - كرتشم  لاوما  ۀـمه  نانآ  دنتـسه . راکبلط  مدرم  زا  ار  نآ  زا  يرگید  شخب  و 

دیاب هدرک ، لوصو  ار  دوخ  مهـس  هک  یـسک  ایآ  دوریم . نایم  زا  يرگید  مهـس  یلو  دـنکیم  لوصو  مدرم  زا  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی 
؟ دزادرپب دوخ  کیرش  هب  يزیچ 

دوریمن ». نایم  زا  وا  لام  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؛ دننکیم میسقت  دوخ  نایم  ار  دوجوم  لام  دنوشیم و  ادج  مه  زا  کیرش  ود  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1315

تـسد هب  دوشیم و  فلت  بلط  زا  یـشخب  یلو  دـنرادیمرب  مه  تیاضر  اب  مدرم  زا  ار  ناشياهبلط  زا  یـشخب  نانآ  زا  کـی  ره  هاـگنآ 
. دسریمن شبحاص 

تسین ». حیحص  ْنید ، میسقت  تساهنآ و  يود  ره  نایز  هب  هدش  دوبان  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
روط هب  رفن  ود  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  شدانـسا  اـب  يولع  نسح  نب  هللادـبع  ( 3 - ) 1316

؟ دننک میسقت  ار  نآ  لیوحت ، زا  شیپ  تسا  زیاج  ایآ  دننکیم ، دیرخشیپ  ار  ییالاک  كرتشم 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دوجوم لاوما  کیرش  ود  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  ( 4 - ) 1317
«1 . » دنهدیم هلاوح  رگیدکی  هب  ار  ناشياهبلط  دننکیم و  میسقت  ار 

، دنک لوصو  نانآ  زا  یکی  هچره  دومرف : هراب  نیا  رد  ماما  دنکیمن . لوصو  يرگید  دنکیم و  لوصو  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  هاگنآ 
تساهنآ ». يود  ره  زا  دورب ، نایم  زا  هچ  ره  تساهنآ و  يود  ره  لام 

______________________________

دوخ مهس  کیرش  نیا  دروم  کی  رد  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  تساهنآ . نایم  كرتشم  دراوم ، مامت  رد  کیرـش  ود  ياهبلط  (. 1)
. سکعرب رگید  دروم  رد  دنکیم و  راذگاو  يرگید  هب  ار 

 795 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 5 - ) 1318

: هک دنکیم 
ناشياهبلط دننکیم و  میـسقت  ار  ناشدوجوم  لاوما  دنراد . مدرم  زا  زین  ییاهبلط  تسا و  ناشرایتخا  رد  کیرـش  ود  لاوما  زا  یـشخب  »

. دسریمن شتسد  هب  يرگید  مهس  دنکیم و  لوصو  ار  دوخ  مهس  نانآ  زا  یکی  دنهدیم . هلاوح  رگیدکی  هب  ار 
تسا ». هتفر  ود  ره  زا  هتفر ، تسد  زا  لاوما  دوشیم و  میسقت  ناشنایم  کی  ره  یتفایرد  دومرف : هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  یلع 

رد کیرـش  ود  لاوما  زا  یـشخب  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 6 - ) 1319
هلاوـح رگیدـکی  هـب  ار  ناـشياهبلط  دـننکیم و  میـسقت  ار  ناـشدوجوم  لاوـما  دـنراکبلط . ار  نآ  زا  يرگید  شخب  تـسا و  ناـشرایتخا 

. دسریمن شتسد  هب  يرگید  مهس  دنکیم و  لوصو  ار  دوخ  مهس  نانآ  زا  یکی  دنهدیم .
دربیمن ». ار  شکیرش  مهس  هدننکلوصو  دوشیم . میسقت  ناشنایم  کی ، ره  یتفایرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  ار  ثیدح  نیا  ریظن 
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تسا سنج  نیع  کیرش  ود  نایم  كرتشم  لاوما  زا  یشخب  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 7 - ) 1320
دنکیم لوصو  ار  دوخ  بلط  مامت  نانآ  زا  یکی  هاگنآ  دننکیم . میسقت  مه  اب  ار  يراکبلط  نیع و  اهنآ  نارگید . زا  بلط  رگید ، شخب  و 

؟ دزادرپب يرگید  هب  يزیچ  دیاب  هدننکلوصو  ایآ  دوشیمن . لوصو  رگید  بلط  زا  یشخب  ای  مامت  و 
.« دوریمن تسد  زا  وا  لام  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نانآ توف  زا  دعب  هژیو  هب  ردام  ردپ و  یهدب  تخادرپ  بابحتسا  باب 29 

شردام ردپ و  یناگدنز  نامز  رد  یـصخش  یتسار  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1321
يارب  دزادرپیمن و  ار  ناشياهیهدب  ناشگرم  زا  سپ  یلو  تسا  راکوکین  نانآ  هب  تبسن 

 797 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
سپ دیازفیب  ترمع  رب  دنوادخ  هک  يراد  تسود  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  ملـسم  نب  دـمحم 

دهدیم ». شیازفا  ار  يزور  یکین ، دومرف : نک و  نامداش  ار  تردام  ردپ و 
ردپ و یناگدنز  نامز  رد  یـصخش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  تاوعدلا  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 2 - ) 1322
ار ناشیهدـب  دـناوخیم و  زامن  دریگیم ، هزور  نانآ  بناـج  زا  هتـسویپ  ناـشگرم  زا  سپ  یلو  تسا  سانـشنقح  ناـنآ  هب  تبـسن  رداـم 
زا سپ  یلو  تسا  راکوکین  نانآ  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  یناگدـنز  نامز  رد  یـصخش  دوشیم و  هتـشون  ناراکوکین  زا  هکنیا  ات  دزادرپیم 

ردپ و ناسانـشان  قح  زا  ات  دباییم  همادا  هتـسویپ  عضو  نیا  دـنکیمن . یکین  نانآ  هب  هجو  چـیه  هب  دزادرپیمن و  ار  ناشیهدـب  ناشگرم 
دوشیم ». هداد  رارق  ردام 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دهد ؟ شاداپ  شردپ  هب  دناوتیم  دنزرف  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ریدس  ( 3 - ) 1323
زا ار  شایهدب  دنزرف  دـشاب و  راکهدـب  ای  دـنک  دازآ  درخب و  ار  وا  دـنزرف  دـشاب و  هدرب  ردـپ  زیچ : ود  رد  رگم  تسین  یـشاداپ  ردـپ  يارب 

دزادرپب ». يو  بناج 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ریظن  زین  طاّنح  ملاس 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 4 - ) 1324
: دومرف هلآ  هیلع و 

دنک ». یکین  ناشگرم  زا  سپ  شردام ، ردپ و  هب  هک  تسا  یسک  تمایق  زور  رد  ناراکوکین  رورس  »
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  زامن ، ياضق  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  قوقح  بابحتسا  ياهباب  زا  مراهچ  لهچ و  باب  زا  مجنپ  هاجنپ و  تیاور  رد 
تسا ». شایهدب  تخادرپ  ای  نمؤم  هودنا  ندودز  دنوادخ ، دزن  لامعا  نیرتبوبحم  زا  »

ناملسم هب  یناملسم  هکنیا  تسا ، دنوادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  زا  راک  هس  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مشـش  هاجنپ و  تیاور  رد  و 
دزادرپب ». ار  شایهدب  دیادزب و  ار  شهودنا  دهد ، اذغ  ياهنسرگ 

. نآ دننام  متشه  هاجنپ و  تیاور  رد  و 
رگم دـنکیمن ، ضرق  دوخ  شود  رب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  یهدـب  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  مراـهچ  یـس و  تیاور  رد  و 

دزادرپب ». ار  شایهدب  يو  زا  سپ  هک  دشاب  هتشاد  یلو  هک  یتروص  رد  رگم  دشاب ...  هتشاد  نآ  ربارب  رد  یلام  هکنآ 
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: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تاقدص ، اهفقو و  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

ياهیاس دنوادخ  تسد  ریز  تمایق  زور  هک  یتسرد  هب  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  جاودزا  ياهباب  زا  مود  باب  زا  مهاجنپ  تیاور  رد  و 
دوشیمن ». دنمهرهب  نآ  زا  نمؤم ، یهدب  ةدننکتخادرپ  نمؤم  ای  ربمایپ  نیشناج  ای  ربمایپ  زج  هک  تسا 

801 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  رتمک  اب  نید  ۀلماعم  مکح  نید و  اب  نید  ۀلماعم  زاوج  مدع  « 1  » باب 31

نآ درک و  یهن  یلاک  هب  یلاـک  ۀـلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1325
. دنکیم دیرخشیپ  یکاروخ  داوم  ینیعم  خیرات  ات  یصخش  هکنیا  لثم  تسا . ْنید  هب  ْنید  ۀلماعم 

. درخیم رادیرخ  زا  ینیعم  خیرات  ات  هیسن  تروص  هب  ار  نآ  ور  نیا  زا  درادن ؛ رایتخا  رد  یکاروخ  داوم  هدنـشورف ، دیـسررس ، ماگنه  سپس 
. دش هلماعم  يرگید  ْنید  اب  هک  دوب  ْنید  دوخ  یکاروخ  داوم  سپ 

نآ يارب  دشاب و  رادیرخ  ةدهع  هب  ْنید  هکلب  دزادرپب ، ار  نآ  ياهب  هکنآ  نودـب  دـنک ، دـیرخشیپ  یکاروخ  داوم  یـصخش  هکنیا  لثم  و 
دراد ». دوجو  یناوارف  ياهلاثم 

رد ار  وا  بلط  یموس  درف  هاگنآ  تسا . راکبلط  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  وبا  ( 2 - ) 1326
. ماهدیرخ يو  زا  ار  نآ  نم  اریز  زادرپب ؛ نم  هب  ار  ینالف  هب  تایهدب  دـیوگیم : يو  هب  دوریم و  راکهدـب  دزن  سپـس  درخیم . الاک  ربارب 

؟ تسا هنوگچ  ْنید  نیا  تخادرپ 
دزادرپیم ». يو  هب  تسا  هدیرخ  راکبلط  زا  ار  شایهدب  نآ  اب  موس  صخش  هچنآ  راکهدب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تفر و راکهدب  غارس  هب  هاگنآ  دیرخ . ار  يرگید  بلط  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ لیـضف  نب  دمحم  ( 3 - ) 1327
. ماهدیرخ يو  زا  ار  نآ  نم  اریز  زادرپب  نم  هب  ار  ینالف  هب  تایهدب  تفگ : يو  هب 

باسحیب نآ  ةدـنامیقاب  هب  تبـسن  دـهدیم و  رادـیرخ  هب  تسا  هداد  راـکبلط  هب  رادـیرخ  هچنآ  تمیق  راکهدـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوشیم ».

______________________________

. دشن همجرت  دوب ، ناگدرب  هب  طوبرم  هکنیا  لیلد  هب  باب 30  (. 1)
803 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نهر ياهباب  مجنپ : لصف 

هیسن ۀلماعم  رد  نتفرگ  نهر  نداد و  نهر  مکح  باب 1 

رگید  دراوم  ماو و  شورفشیپ و  و 
: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 

، هدش دامتعا  وا  هب  هک  یصخش  سپ  دیدرک ، دامتعا  رگیدکی  هب  رگا  دیریگب و  نهر  سپ  دیتفاین ، ياهدنـسیون  دیدوب و  ترفاسم  رد  رگا  و 
«1 . » دنک اورپ  شراگدرورپ  زا  دزادرپب و  ار  شتناما  دیاب 

هیـسن ۀلماعم  رد  نتفرگ  نهر  نتفرگ و  لیفک  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناحرـس  نب  دواد  ( 1 - ) 1328
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درادن ». لاکشا  : » دومرف
داوم ناویح و  دیرخشیپ  رد  نتفرگ  نهر  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1329

ریگب ». هقیثو  تلام  لباقم  رد  یناوتیم  ات  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  یکاروخ 
درادن ». لاکشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک ، لاؤس  هیسن  ۀلماعم  رد  نتفرگ  لیفک  نهر و  ةرابرد  و 

، هیـسن دـیرخشیپ و  رد  نتفرگ  لیفک  نهر و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1330
درادن ». لاکشا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هیسن  ۀلماعم  رد  نتفرگ  لیفک  نهر و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  وبا  ( 4 - ) 1331
درادن ». لاکشا 

______________________________

.283 هرقب 2 / (. 1)
 805 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماما مدرک . لاؤس  ناویح ، ای  الاک  ای  یکاروخ  داوم  دـیرخشیپ  رد  نتفرگ  نهر  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 5 - ) 1332
يریگب ». هقیثو  تلام  ربارب  رد  هک  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع 

راکهدب تسا . راکبلط  رانا  ای  مدنگ  ای  امرخ  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 6 - ) 1333
. دنک تفایرد  ار  شقح  ات  دریگیم  نهر  راکبلط  ور  نیا  زا  دراد ؛ ار  تالوصحم  نیا  زا  يرادقم  شدوخ  نیمز  رد 

دریگب ». هقیثو  شلام  يارب  دومرف : ماما 
دیرخشیپ یکاروخ  داوم  ناویح و  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  ۀـیواعم  ( 7 - ) 1334

ریگب ». هقیثو  تلام  يارب  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دریگیم . نهر  نآ  يارب  دنکیم و 
نهر هدش  هتخورف  سنج  ياهب  ربارب  رد  دشورفیم و  هیسن  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  ماما  زا  : » دیوگ بیعش  نب  بوقعی  ( 8 - ) 1335

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دریگیم .
یکاروخ داوم  يدوهی  کـی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دـنکیم  تیاور  شریـسفت  رد  يزار  حوـتفلاوبا  خیـش  ( 9 - ) 1336

تشاذگ ». نهر  هب  ار  شاهرز  دیرخ و 
ربارب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  یحیحـص  ثیدح  رد  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 10 - ) 1337

تشاذگ ». نهر  هب  ار  شاهرز  تفرگ ، شاهداوناخ  ياذغ  يارب  يدوهی  کی  زا  هک  وج  يرادقم 
نایدوهی زا  یکی  يوس  هب  ارم  ترـضح  نآ  دـمآ . نامهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  زور  کی  : » دـیوگ عفار  وبا  ( 11 - ) 1338
. شورفب نم  هب  بجر  هام  لوا  ات  هیسن  تروص  هب  درآ  رادقم  نالف  دیوگیم : ادخ  لوسر  انامه  میوگب : وا  هب  داد  روتسد  داتسرف و 

يو هب  هیـسن  تروص  هب  يزیچ  زگره  نتفرگ ، نهر  نودـب  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : مدـناسر ، يدوـهی  درم  هب  ار  ترـضح  نآ  ماـیپ  یتـقو 
. مشورفیمن

نم هب  هیـسن  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  متفگزاب . وا  يارب  ار  ارجام  متـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  نم 
ربب ». وا  دزن  ارم  ینهآ  هرز  متسه . نیما  نیمز  نامسآ و  رد  نم  اریز  متخادرپیم ؛ يو  هب  ًامتح  تخورفیم ،

 807 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يدوهی نوعمش  دزن  ارم  سابل  ناملس ! يا  دومرف : ناملس  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک ...« : دنکیم  تیاور  سابع  نبا  ( 12 - ) 1339

کی امرخ و  مرگولیک ] هس  عاص /[  کی  سابل  نیا  ربارب  رد  دـیوگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  وگب : ربب و 
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. درک مهاوخ  تخادرپ  وت  هب  ار  نآ  هللاءاشنا - هدب - ضرق  نم  هب  وج  عاص 
رتخد مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سابل  نیا  نوعمش ! يا  تفگ : يو  هب  درب و  نوعمـش  دزن  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سابل  ناملس 

ار نآ  هللاءاشنا - هدب - ضرق  نم  هب  وج  عاص  کی  امرخ و  عاص  کی  سابل  نیا  ربارب  رد  دیوگیم : يو  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تفرگ »...  ار  سابل  نوعمش  درک . مهاوخ  تخادرپ 

نهر هب  يدوهی  دیز  رـسمه  دزن  ار  شـسابل  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  : » تسا هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 13 - ) 1340
؟ تسام ۀناخ  رد  هک  تساجک  زا  رون  نیا  تفگ : دش ، هناخ  دراو  دیز  یتقو  درک . ضرق  وج  تشاذگ و 

. تسا همطاف  سابل  زا  نآ  تفگ : شرسمه 
ناملسم رفن  داتشه  ارجام  نیا  رد  هک  يروط  هب  دندش ؛ ناملسم  ناشناگیاسمه  شرسمه و  وا ، لابند  هب  دش و  ناملسم  لاح  نامه  رد  دیز 

دندش ».
ردارب زا  رتنئمطم  نهر  سکره  دزن  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هطـساو  اـب  دـیبع  نب  كورم  ( 14 - ) 1341

تسا »!) رازیب  وا  زا  ادخ  ای   ) مرازیب وا  زا  نم  دشاب ، شناملسم 
دامتعا شنموم  ردارب  زا  شیب  نهر  هب  سکره  دـیوگیم : هک  تیاور  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ملاس  ( 15 - ) 1342
. دنک روهظ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  هک  تسا  یتقو  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  مرازیب ، يو  زا  نم  دشاب ، هتشاد 

ام مئاق  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ تساـبر ، نمؤم  رب  نمؤم  دوس  دـیوگیم : هک  یتیاور  زا  دوصقم  متفگ :
دربب ». دوس  وا  زا  دشورفب و  سنج  شنمؤم  ردارب  هب  ناسنا  درادن  لاکشا  زورما  یلو  دنک  روهظ  مالسلا  مهیلع  تیبلها 
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تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  کین ، راک  ماجنا  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد 

زا ار  یناـیز  ندرک  تعافـش  اـب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ترـشاعم  ياـهباب  زا  مجنپ  دوـن و  باـب  زا  متـسیب  تیاور  رد 
شیاهمدق دنوادخ  دنزغلیم ، زور  نآ  رد  اهماگ  هک  يزور  رد  دنک ، یکین  يو  هب  هار  نیا  زا  دناسرب و  وا  هب  يدوس  ای  دـنک  رود  شردارب 

دنکیم ». راوتسا  ار 
ریگب ». هقیثو  تلام  يارب  يرآ ، : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  شورفشیپ  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد  و 

درک و تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  یهدب  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد 
دوب ». نهر  نایدوهی  زا  یکی  دزن  شاهرز 

تسا ». هقیثو  نیا  دومرف : درک و  ادج  ار  شیابع  زا  یخن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  : » هک هتفگ  نیا  مایس  تیاور  رد 
هب وا  دزن  سابل  ای  فرظ  ای  هدرب  نآ  لباقم  رد  دریگیم و  ماو  يرگید  زا  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  موس  تسیب و  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

دراذگیم »...  نهر 
: دیآیم

هب هاـگره  دـیریگن و  هدـهع  هب  ار  نارگید  قوقح  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  نامـض  ياـهباب  زا  مود  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
.« دیشاب رابدرب  اهنآ  ماجنا  رد  دش ، مزال  امش  هدهع 

یهدب زا  نآ  ندوب  رتمک  زاوج  نوگانوگ و  سانجا  نهر  زاوج  ضبق و  رب  نهر  فقوت  باب 2 
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دباییمن ». ققحت  نهر  ضبق ، نودب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 1343
. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  یسیع  نب  دمحم 

 811 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تروص هب  هچ  نیمز  هناخ و  نتشاذگ  نهر  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1344

درادن و لاکـشا  لیوحت  تروص  رد  لام  هنوگ  ره  یکاروخ و  داوم  تالآ و  رویز  نتـشاذگ  نهر  هب  درادن و  لاکـشا  هدش  زارفا  هچ  عاشم 
نآ ندـنادرگ  زاـب  اریز  تسین  نهر  دریگ ، رارق  نهار  راـیتخارد  سپـس  دوش و  هداد  لـیوحت  رگا  تسین و  نهر  نآ ، نداد  لـیوحت  نودـب 

تسا ». نهر  زا  ندش  جراخ 
تاعاجرا

: تشذگ
درک ادج  ار  شیابع  رات  کی  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  یهدب  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مایـس  تیاور  رد 

تسا ». هقیثو  نیا  دومرف : يو  هب  و 
: دیآیم

ار نآ  تسا . رتناـسآ  نآ  تسا ، يدوبمک  نهر  رد  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  نهر  ياـهباب  زا  متفه  باـب  زا  موـس  تیاور  رد 
دوشیم ». هداد  شاداپ  نآ ، دوبمک  ربارب  رد  دشورفیم و 

. رگنب ار  مهن  باب  و 
لباقم رد  هک  دشاب  یلام  زا  رتشیب  ای  رتمک  نهر  رگا  و  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  نهر  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

 ...« دننک فالتخا  مه  اب  هدش و  هتشاذگ  نهر  نآ 

هدش هتشاذگ  نهر  هب  يالاک  زا  ندرک  هدافتسا  مکح  باب 3 

زا یکی  ای  تالآرویز  ای  سابل  ای  هدرب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1345
لالح وت  يارب  رویز  ای  سابل  نیا  ندیـشوپ  دـیوگیم : هدـنریگنهر  هب  سنج  بحاـص  و  دریگیم ) اـی   ) دراذـگیم نهر  ار  هناـخ  لـیاسو 

. رامگ راک  هب  ار  هدرب  نک و  هدافتسا  هناخ  ۀلیسو  زا  شوپب و  سپ  تسا ؛
. دنکب ار  راک  نیا  مرادن  تسود  نم  یلو  تسا  لالح  شیارب  دنک ، لالح  شیارب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیک هب  قلعتم  نآ  دمآ  رد  دنکیم ، نهر  ار  يراددمآرد  ۀناخ  متفگ :
. هناخبحاص يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نک تشک  تدوخ  يارب  دیوگیم : يو  هب  نیمز  بحاص  دنکیم و  نهر  ار  یلاخ  دیفس و  نیمز  متفگ :
، تسا لالح  شیارب  نآ  سپ  دنکیم ، تشک  شدوخ  يارب  تسین . نیـشیپ ] تروص   ] نآ لثم  تسا و  لالح  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دزاس ». دابآ  ار  نآ  دنک و  تشک  شدوخ  لام  اب  هک  تسا  هدرک  لالح  شیارب  هک  هنوگنآ 
 813 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا ياهدافتسا  ره  دوشیمن و  هدافتـسا  نهر  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1346
دوشیم ». هتساک  نآ  زا  هتشاذگ و  نهر  یهدب  باسح  هب  دوش ، نهر 

نهترم هدنهد و  نهر  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 3 - ) 1347
دنتسه ». عونمم  نهر ، رد  فرصت  زا  ود  ره 
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تاعاجرا
: تشذگ

هزاجا نآ  بحاص  زا  دـنکیم و  ادـیپ  زاین  نهر  عفانم  هب  نهترم  : » هک هتفگ  نیا  یهدـب  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باـب  زا  موس  تیاور  رد 
. دهدیم هزاجا  يو  هب  زین  وا  دریگیم .

درادن ». لاکشا  دشاب ، هتشاد  لماک  تیاضر  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مجنپ  باب  تایاور  رد 

نهر عفانم  تیکلام  مکح  باب 4 

يراد دـمآرد  نهر  ره  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نبا  ( 1 - ) 1348
دوش ». هتشاذگ  نهر  بحاص  باسح  هب  شدمآرد  هک  درک  مکح 

بحاص هب  قلعتم  نآ  دمآ  رد  دراذگ ، نهر  يرگید  دزن  ار  يراددـمآرد  ۀـناخ  یـصخش  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 1349
تسا ». هناخ 

نهر هب  ار  يدـمآردرپ  نیمز  ای  هناخ  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یخرک  میهاربا  ( 3 - ) 1350
هناخ نیمز و  بحاص  باسح  هب  درادیمرب ، ار  نآ  دمآرد  زا  هچنآ  تسا  مزال  نیمز  هناخ و  نهترم  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دراذگیم .

دنک ». مک  شایهدب  زا  دراذگ و 
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تخرد و لوصحم  هناخ ، ناویح ، ۀـیارک  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1351
لام لصا  هارمه  هک  دنک  طرـش  هدـنریگنهر  هکنآ  رگم  تسا  هدـنهد  نهر  هب  قلعتم  اهنآ  ۀـمه  : » دومرف هدـش  هتـشاذگ  نهر  ياههعرزم 

دشاب ». نهر 
نآ یصخش  هک  یلوصحم  نودب  ریاب  نیمز  ةرابرد  نانمؤم  ریما  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 5 - ) 1352

لوصحم زا  ار  نیمز  مهس  سپـس  دنکیم ، باسح  ار  شراک  دزم  هنیزه و  دومرف : دنکیم ، تشک  ار  نآ  شدوخ  ۀنیزه  اب  هدرک و  نهر  ار 
سپ دـنک . تفایرد  ار  شلام  تروص  نیا  هب  ات  دراذـگیم  تسا ، هدرک  نهر  نآ  يارب  ار  نیمز  هک  شبلط  باسح  هب  دروآیم و  تسد  هب 

دهد ». لیوحت  شبحاص  هب  ار  نیمز  دیاب  درک ، تفایرد  ار  شلام  یتقو 
، دراذگ نهر  هب  ار  يراد  لوصحم  نیمز  یـصخش  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 6 - ) 1353

یتقو سپ  دوشیم ؛ هتـشاذگ  يو  باسح  هب  هدرک  هنیزه  هدرک و  راک  نهترم  هچنآ  دوشیم و  هتـشاذگ  وا  یهدـب  باـسح  هب  نآ  لوصحم 
دهد ». لیوحت  شبحاص  هب  ار  نیمز  دیاب  درک ، تفایرد  ار  شلام  هک 

زا ار  نآ  يزیچ ، نتـشاذگ  نهر  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تیاور  یلاـئللا  یلاوـع  باـتک  رد  ( 7 - ) 1354
تسوا ». ةدهعرب  شاهنیزه  وا و  هب  قلعتم  شاهدیاف  دنکیمن . جراخ  شبحاص  تیکلام 

تیکلام زا  ار  نآ  يزیچ ، نتـشاذگ  نهر  هب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  ( 8 - ) 1355
وا ». هدهعرب  شاهنیزه  تسوا و  يارب  شاهدیاف  دنکیمن . نوریب  شبحاص 

تاعاجرا
: تشذگ
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مالـسلا هیلع  ماـما  تسیک ؟ زا  نآ  دـمآرد  تشاذـگ ، نهر  هب  ار  يراددـمآرد  ۀـناخ  رگا  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد 
تسا ». هناخ  بحاص  هب  قلعتم  دومرف :

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مود  تیاور  رد  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد  و 
باسح هب  شدمآرد  هک  درک  مکح  يراد  دـمآرد  نهر  ره  ةرابرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متـشه  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد  و 

دوش ». هتشاذگ  نهر  بحاص 
817 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«1  » هدش هتشاذگ  نهر  هب  ِناویح  ای  زینک  ندش  رادهچب  مکح  باب 5 

نهر هب  دنفـسوگ  ای  اپ  راهچ  ای  زینک  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1356
.« دنتسه نهر  رد  ناشناردام  هارمه  اهنآ  نادنزرف  سپ  دییاز ، هچب  دنفسوگ  اپ و  راهچ  ای  دش  دنزرف  بحاص  زینک  هتشاذگ و 

شاهنیزه نآ و  رب  ندش  راوس  هدش و  هتشاذگ  نهر  ناویح  ریش  مکح  باب 6 

ایآ دـنکیم . نهر  شلاـم  ربارب  رد  ار  رتش  اـپ و  راـهچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ داـّلو  وبا  ( 1 - ) 1357
؟ دوش نآ  راوس  دناوتیم 

درادن قح  نهترم  دنکیم ، نیمات  ار  نآ  ۀـفولع  نهار  رگا  دوش و  نآ  راوس  دـناوتیم  دـهدیم ، هفولع  نآ  هب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوش ». نآ  راوس 

______________________________

. دشن همجرت  باب  نیا  تسخن  تیاور  هس  (. 1)
 819 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 1358
نآ رب  هک  تسا  یـسک  هدهع  هب  نآ  ۀنیزه  دش و  راوس  ناوتیم  ار  هدش  هتـشاذگ  نهر  هب  بکرم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دشونیم ». ار  شریش  هک  تسا  یسک  ةدهع  هب  شاهنیزه  دوشیم و  هدیشون  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  ناویح  ریش  دوشیم و  راوس 
مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم  ( 3 - ) 1359

دوشیم ». شراوس  هک  تسا  یسک  ةدهع  هب  نآ  ۀنیزه  دنوشیم و  راوس  ار  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  بکرم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دوشیم و هدیشود  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  ناویح  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دنس  نامه  اب  ( 4 - ) 1360

دنوشیم ». راوس  نآ  رب 
هدیـشود هدش  هتـشاذگ  نهر  هب  ناویح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  ( 5 - ) 1361

.« دوشیم راوس  نآ  رب  دشودیم و  ار  نآ  هک  تسا  یسک  ةدهع  هب  شاهنیزه  دنوشیم و  راوس  نآ  رب  دوشیم و 

نهر شورف  مکح  باب 7 
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سپس تشاذگ و  نهر  هب  ینیعم  تدم  يارب  ار  يزیچ  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 1 - ) 1362
؟ دوش هتخورف  وا  نهر  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یتلهم  يو  يارب  ایآ  دش . دیدپان 

دیایب ». شبحاص  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 821 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب هک  يروط  هب  تفر  تشاذگ و  نهر  هب  ار  يزیچ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریکب  نب  هللادبع  ( 2 - ) 1363
؟ دوشیم هتخورف  وا  نهر  ایآ  تسین . یسرتسد  يو 

دیایب ». شبحاص  هکنیا  ات  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار شبحاص  تسا و  نهر  یـصخش  دزن  یلام  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1364

. دسانشیمن
. دبایب ار  شبحاص  ات  دشورفب  ار  نآ  مرادن  تسود  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا مدرم  زا  کی  مادک  ِلام  نآ  دنادیمن  متفگ :
؟ رتشیب ای  تسوا  بلط  زا  رتمک  لام ، نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنک دیاب  راک  هچ  تروص  ود  ره  رد  متفگ :
، تسا رتمک  شبلط  زا  هک  يرادـقم  هب  دـشورفیم و  ار  نآ  تسا ؛ رتتحار  تسوا ، بلط  زا  رتمک  لام ، نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ات درادیم  هگن  ار  نآ  ةدوزفا  دـشورفیم و  ار  نآ  تسا ؛ رتلکـشم  يو  يارب  تروـص  نـیا  تـسوا ، بـلط  زا  رتـشیب  رگا  دربیم و  شاداـپ 

دیایب ». شبحاص 
دوش و هتشاذگ  نهر  هب  یتدم  ات  يزیچ  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1365

دوخ روضح  مدـع  تروص  رد  ای  دـشاب  هتـشاد  یلیکو  اـی  دوش  رـضاح  شبحاـص  هکنیا  رگم  دوشیمن ؛ هتخورف  نهر  دوش ، دـیدپان  نهار 
دشاب ». هداد  يرگید  ای  نهترم و  هب  ار  نآ  شورف  رایتخا  دیسررس ، ماگنه 

دازآ ار  نآ  دیسررس ، ماگنه  هک  طرش  نیا  هب  دراذگ  نهر  هب  وت  دزن  ار  يزیچ  یصخش  هاگره  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 5 - ) 1366
مدـع تروص  رد  هک  درک  طرـش  رگا  سپ  تسا . نهر  تمایق ، زور  ات  نهر  هک  ارچ  يرادـن ؛ ار  نآ  شورف  قح  وت  درکن ، دازآ  یلو  دـنک ،

رگا سپ  درادن . لاکـشا  نآ  شورف  دیـسررس ، ماگنه  یهدـب  تخادرپ  مدـع  تروص  رد  شورفب ، ار  نآ  خـیرات  نالف  رد  یهدـب  تخادرپ 
، تسا یهدـب  زا  رتمک  رگا  يزادرپـب و  يو  هب  ار  نآ  دـیایب و  شبحاـص  اـت  راد  هگن  ار  نآ  ةدوزفا  شورفب و  ار  نآ  تسا ، یهدـب  زا  رتـشیب 

تسادخ ». اب  وت  شاداپ 
ياج رب  یقودنص  دریمیم و  شردارب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ الق  حایر  نب  دمحم  ( 6 - ) 1367

یخرب تسا و  هدش  هتشون  تسا ، نآ  نهر  رد  هک  یغلبم  شبحاص و  مسا  اهنآ  زا  یخرب  يور  تسا . مدرم  ياهنهر  نآ  رد  هک  دراذگیم 
هیلع ماما  تسیچ ؟ تسا ، هتخانشان  ناشنابحاص  هک  ییاهنآ  ةرابرد  ناترظن  تسین . مولعم  تسا ، نآ  نهر  رد  هک  یغلبم  شبحاص و  رگید 

تسوا ». دوخ  لام  دننامه  اهنآ  دومرف : مالسلا 
823 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نهر لام  فلت  مکح  باب 8 

نهر لام  زا  نآ  فلت  : » دومرف نهر  ندـش  فلت  دوبان و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  ( 1 - ) 1368
دنکیم ». تساوخرد  هدنراذگ  نهر  زا  ار  شلام  نهترم  تسا و  هدنهد 
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زا نهترم  : » دومرف نآ  ندش  دوبان  نهر و  هب  تراسخ  ندش  دراو  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 1369
دنکیم ». تساوخرد  ار  هتفرگ  نهر  لام  نهار 

زا نهترم  : » دومرف نآ  ندش  دوبان  ای  نهر  هب  تراسخ  ندش  دراو  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 1370
دنکیم ». هبلاطم  ار  هتفرگ  نهر  لام  نهار 

نهر لاـم  زا  دوش ، دوباـن  نهر  هاـگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1371
، هدنراذگ نهر  دنک و  اعدا  ار  نهر  يدوبان ، لیلد  هاوگ و  نودب  نهترم  رگا  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  يو  ِیهدب  تسا و  هتفر  هدـنراذگ 

تسین ». هتفریذپ  هنّیب  نودب  نهترم  يوس  زا  فلت  ياعدا  دنک ، بیذکت  ار  وا 
: دومرف يو  تلاخد  نودب  نهترم  دزن  نهر  ندش  فلت  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  نابا  ( 5 - ) 1372

اهنآ نایم  نهر ] ای  یهدب   ] ةدوزفا دـشاب ، هدرک  دوبان  ار  نآ  نهترم  رگا  دریگیم و  ار  نآ  دـنکیم و  تساوخرد  هدـنهدورگ  زا  ار  شقح  »
دوشیم ». لدب  ّدر و 

. دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  ار  ثیدح  نیا  نابا  يرگید ، دنس  رد 
 825 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوشیم دوبان  اهنآ  زا  یکی  دراذگیم و  نهر  هب  وگنلا  ود  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 6 - ) 1373
«1 . » دوشیم تساوخرد  يو  زا  بلط  ةدنامیقاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم ، ناریو  ای  دزوسیم  دراذگیم و  نهر  ار  ياهناخ  هک  یصخش  ةرابرد  زین  و 
. دریگیم قلعت  هناخ  نیمز  هب  هدنریگنهر  ِبلط 

ار نآ  هن  نهترم  دراذـگیم و  نهر  هـب  ار  ییـالاک  اـی  دریگیم  ماذـج  هدرب  نآ  دراذـگیم و  يرگید  دزن  ياهدرب  هـک  یـصخش  ةراـبرد  و 
شهاک نآ  رادقم  هب  شبلط  ایآ  دروخیم ، ار  نآ  سوس  هکنیا  ات  دـهدیم  تکرح  ار  نآ  هن  دـنکیم و  یـشکرس  نآ  هب  هن  دـنکیمزاب و 

؟ دباییم
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هناخ نآ  هاگنآ  دراذـگیم ، نهر  هب  يرگید  دزن  ار  ياهناخ  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  ناـبا  ( 7 - ) 1374
. دریگیم قلعت  هناخ  نیمز  هب  نهترم  بلط  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  دوشیم ، ناریو  ای  دریگیم  شتآ 

ای دنک  زاب  ار  نآ  نهترم  هکنآ  نودب  دریگیم و  نهر  ار  ییالاک  ای  دریگیم  ماذج  نآ  دریگیم و  نهر  ار  ياهدرب  یـصخش  دش : لاؤس  و 
. دوشیم هتساک  نآ  رادقم  هب  شبلط  زا  ایآ  دوشیم . هدروخ  الاک  دهد ، تکرح  ار  نآ  ای  دنک  یشکرس  نآ  هب 

هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
روک هدرب  نآ  دریگیم و  نهر  هب  ار  ياهدرب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 8 - ) 1375

؟ تسیک ةدهع  هب  وا  وضع  صقن  دهدیم . تسد  زا  ار  شیاضعا  زا  رگید  یکی  ای  دوشیم 
. هدرب نآ  بحاص  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب دـمآ ، دـیدپ  یناصقن  شندـب  رد  دـش و  روک  شمـشچ  ای  راـمیب  هدرب  نآ  یتشاذـگ و  نهر  ار  ياهدرب  هاـگره  دـنیوگیم : مدرم  متفگ :
. دوشیم هتساک  نهترم  بلط  زا  هتفای ، شهاک  هدرب  تمیق  هک  ياهزادنا 

: تفگ قاحسا  تسیک ؟ ةدهعرب  وا  تیانج  دشکب ، ار  يرگید  ةدرب  رگا  هک  وگب  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسوا ». دوخ  ندرگ  رب  هدرب  تیانج 

هاگنآ دراذگیم ، نهر  ار  ياهناخ  ای  هدرب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 9 - ) 1376
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؟ تسیک ةدهع  هب  نآ  رب  دراو  نایز  دسریم . نآ  هب  یتفآ 
؟ تسیک ةدهعرب  دشکب ، ار  یصخش  هدرب  رگا  هک  وگب  نم  هب  داد : همادا  سپس  نآ . بحاص  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرب  دوخ  ندرگ  هب  متفگ :
______________________________

. تسا هیلع » عجری   » عبنم رد  تسا و  هابتشا  هک  تسا  هیلا » عجری   » نتم رد  (. 1)
 827 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هاگنآ دوب ، رانید  دص  هدرب  تمیق  رگا  هک  وگب  نم  هب  دومرف : سپـس  دورب ؟ نهار  لام  ارچ  هک  یـشیدنایمن  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیک يارب  نآ  ةدوزفا  دیسر ، رانید  تسیود  هب  تفای و  تمیق  شیازفا 

. تسا هدرب  بحاص  يارب  متفگ :
تسه ». مه  وا  نایز  هب  تسوا  دوس  هب  هچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

اهنآ یتفرگ و  نهر  هب  ار  ییاپ  راهچ  ای  هدرب  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  نامیلس  ( 10 - ) 1377
تسوت ». ةدهعرب  دزیرگب ، هدرب  ای  دوش  كاله  اپراهچ  رگا  تسین و  وت  ةدهعرب  يزیچ  دندُرم ،

دـشاب نهترم  فرط  زا  هدرب  رارف  اپ و  راهچ  تکاله  تلع  هک  تسا  نیا  ثیدح  زا  دوصقم  : » دیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
تسا ». ناسکی  گرم  مکح  اب  نآ  مکح  تسین و  وا  ةدهعرب  يزیچ  دشاب ، هتشادن  یتلاخد  نآ  رد  نهترم  رگا  یلو 

نهر هب  يرگید  دزن  هدرب  ود  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ کلملادـبع - نب  لضف  سابعلاوبا - ( 11 - ) 1378
؟ دریگیم قلعت  يرگید  هب  نهترم  قح  ایآ  دوشیم . كاله  اهنآ  زا  یکی  هاگنآ  دراذگیم .

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دریگیم قلعت  نآ  نیمز  هب  راکبلط  قح  ایآ  دزوسیم . هناخ  نآ  دریگیم و  نهر  ار  ياهناخ  متفگ :

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دریگیم قلعت  يرگید  هب  راکبلط  قح  ایآ  دوشیم . كاله  اهنآ  زا  یکی  دراذگیم و  نهر  ار  اپراهچ  ود  متفگ :

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ای دوشیم  دساف  یکاروخ  داوم  ای  دوشیم  دساف  ینالوط  نامز  رد  دوخ  لاح  هب  ندـش  اهر  رثا  رب  هک  دراذـگیم  نهر  ار  ییالاک  ای  متفگ :
زا کلام  هک  یتروص  رد  . ] دـسوپیم ندـش  زاب  یـشکرس و  مدـع  لیلد  هب  ياهچراـپ  اـی  دوشیم  روک  هلبآ  يراـمیب  هب  ـالتبا  رثا  رب  ياهدرب 

.[ دشاب هتساوخ  هنوگ  نیا  نهترم 
. دریگیم قلعت  اهنآ  هب  راکبلط  قح  تسا و  زیاج  اهنآ  نتشادرب  دناهنوگ و  کی  اهنیا  ۀمه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تقرـس ای  يزوسشتآ  راچد  دـشاب و  سنج  ای  هرقن  ای  الط  ای  يراوسبکرم  ای  تشوگلالح  ناویح  نهر  هک  یتروص  رد  مدرک : لاؤس  و 
مکح دشاب ، هتشادن  هنّیب  هدمآ  دراو  تبیصم  يارب  دوش و  فلت  وا  لاوما  نایم  رد  زین  نآ  دوبان و  نآ  زا  ریغ  هدنریگنهر  لاوما  ۀمه  دوش و 

؟ تسیچ نآ  هب  قلعتم  راکبلط  قح  نهر و 
. تسین وا  ةدهعرب  يزیچ  دشاب ، هدنامن  یقاب  شیارب  زیچ  چیه  دوش و  دوبان  شلاوما  ۀمه  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 829 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ای تشوگلـالح  ناوـیح  نهر  رگا  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » تـفگ هـک  درک  تـیاور  یـصخش  زا  ناـبا  ( 12 - ) 1379

يارب دـبای و  شهاک  ای  دوش  دوبان  هدـنهدنهر  لام  دوش و  دربتـسد  ای  يزوسشتآ  راچد  دـشاب و  سنج  ای  هرقن  ای  ـالط  اـی  يراوسبکرم 
؟ تسیچ نآ  هب  قلعتم  راکبلط  ّقح  نهر و  مکح  دشاب ، هتشادن  هنّیب  هدراو  تبیصم 
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: دیوگب رگا  یلو  تسین  وا  ةدهعرب  يزیچ  دنامن ، یقاب  وا  يارب  يزیچ  دوش و  دوبان  هدنریگنهر  لاوما  ۀمه  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دوشیمن ». قیدصت  دشاب ، هتشاد  لام  دش و  دوبان  ملاوما  نایم  زا  نآ ،

هدـنریگورگ دوش ، ياهثداح  راتفرگ  اـی  فلت  نآ  هتـشاذگ و  نهر  يزیچ  یـصخش  دزن  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 13 - ) 1380
نآ ةدنامیقاب  هب  هدنریگنهر  ّقح  دنامب ، یقاب  نآ  زا  یتمسق  دوش و  دوبان  نآ  زا  یشخب  رگا  دنکیم و  تساوخرد  هدنهدورگ  زا  ار  شقح 

.« تفرگ دهاوخ  قلعت 

هدنریگ نهر  یهاتوک  اب  نهر  ندش  فلت  مکح  باب 9 

رگیدکی هب  ار  هدوزفا  : » دومرف نهر  ةرابرد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  وبا  ( 1 - ) 1381
: متفگ دومرفیم . ار  نخس  نیا  هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد : نایب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دنزادرپیم »

؟ دنزادرپیم رگیدکی  هب  ار  هدوزفا  هنوگچ 
ار نآ  ةدوزفا  نهترم  دوش ، كاله  سپس  تسا و  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  شیارب  هک  دشاب  یلام  زا  شیب  نهر  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دزادرپیم تسا  رتمک  نهترم  ّقح  زا  هچنآ  هدنراذگ  نهر  دشابن ، نآ  ةزادنا  هب  نهر  رگا  دزادرپیم و  شبحاص  هب 
دوب ». هنوگنیا  رگید ، ياهزیچ  ناویح و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ای نآ  ندرب  نایم  زا  دننام  نهترم - یهاتوک  لیلد  هب  نهر  هک  تسا  هدرک  لمح  یتروص  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
. دوش دوبان  نآ - زا  ریغ 

لام زا  شیب  نهر  شزرا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نهر  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریکب  نبا  ( 2 - ) 1382
هدنریگورگ لام  زا  رتمک  نهر  شزرا  رگا  دزادرپب و  شبحاص  هب  ار  نآ  ةدوزفا  دیاب  هدـنریگورگ  دوش ، دوبان  هاگنآ  دـشاب ، هدـنریگورگ 

شیارب هک  دشاب  یلام  ةزادنا  هب  نهر  شزرا  رگا  دزادرپب و  يو  هب  ار  نهترم  لام  هدنامیقاب  رادقم  دـیاب  هدـنراذگورگ  دوش ، دوبان  دـشاب و 
تسین ». وا  رب  يزیچ  تسا ، هدش  هتشاذگ  نهر  هب 

 ...« درک مکح  دشاب ، رتشیب  هک  یتقو  نهر  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم 
. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 

 831 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دراد هدوزفا  رگا  هک  دراد  هفیظو  دورب - نایم  زا  شدوخ  هکنآ  نودب  دنک - دوبان  ار  نهر  نهترم  رگا  سپ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ترابع ، ۀمادا  تسا »...  ربارب  شقح  رادقم  اب  رگا  دزادرپب و  هدنراذگ  نهر  هب  ار  نآ 
شزرا اب  ار  يزیچ  مهرد  دص  لباقم  رد  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1383

؟ دزادرپب نآ  بحاص  هب  مهرد  تسیود  دیاب  نهترم  ایآ  دوشیم . دوبان  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  سنج  دراذگیم . نهر  هب  مهرد  دصیس 
. تسا هدرک  هابت  ار  نآ  هتفرگ و  نهر  هب  ار  يرتشیب  زیچ  اریز  يرآ ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دوشیم دوبان  نهر  زا  یمین  متفگ :
. دوشیم هبساحم  شور  نیمه  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنزادرپب رگیدکی  هب  ار  هدوزفا  دیاب  ایآ  متفگ :
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رازه ود  شزرا  اب  ار  يزیچ  مهرد  رازه  ربارب  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مکح  نب  هللادـبع  ( 4 - ) 1384
. دوشیم دوبان  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  لام  هاگنآ  دراذگیم . نهر  هب  يرگید  دزن  مهرد 
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دـشاب یلام  زا  رتمک  نهر  رگا  دنکیم و  تساوخرد  نهترم  زا  هتـشاذگ ، نهر  هب  ار  هچنآ  ةدوزفا  هدنراذگ  نهر  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
، دنـشاب ربارب  مه  اب  رگا  دنکیم و  تساوخرد  هدنراذگ  نهر  زا  ار  شیوخ  قح  ةدوزفا  نهترم  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  نهر  هب  نآ  يارب  هک 

تسا ». هدش  هتشاذگ  نهر  شیارب  هک  تسا  یلام  لباقم  رد  نهر  سپ 
هک دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم  ( 5 - ) 1385

رتشیب نهترم  رایتخا  رد  رگا  تسا . هدش  هتشاذگ  نهر  هب  نآ  يارب  هک  تسا  یهدب  ربارب  رد  نهر  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هب ار  نهترم  قح  ةدوزفا  هدـنراذگ  نهر  تسا ، رتمک  يو  راـیتخا  رد  رگا  دزادرپیم و  نهار  هب  ار  نآ  ةدوزفا  هتخادرپ ، هک  تسا  یهدـب  زا 

تسا ». یهدب  ربارب  رد  نهر  سپ  دنشاب ، ربارب  شزرا  رظن  زا  تسا  هتخادرپ  نهترم  هک  ار  یلام  نهر و  رگا  دزادرپیم و  يو 
تاعاجرا

: دیآیم تشذگ و 
. دینک هظحالم  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  يدعب ، باب  تایاور  نیشیپ و  باب  تایاور  رد 
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نهار دزن  نهر  ندش  فلت  مکح  باب 10 -

رانید دص  ةزادنا  هب  دریگیم و  ماو  يرگید  زا  رانید  دص  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1386
هب يزیچ  دروم  نیا  رد  نهار  ایآ  دوشیم . فلت  اهنآ  دریگیم و  هیراع  ار  دوخ  تارهاوج  هاـگنآ  دراذـگیم ، نهر  هب  يو  دزن  یتارهاوج 

؟ تسا راکهدب  هدنهد  ماو 
یناـیز فلت و  هدـنهدماو  يارب  تسا و  هدرک  دوباـن  ار  نآ  وا  اریز  تسا ؛ نآ  بحاـص  ةدـهع  هب  نهر  تراـسخ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

.« تسین

نهترم طسوت  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  لام  دیرخ  زاوج  باب 11 

نهر هب  نآ  لباقم  رد  تسا و  راکبلط  يرگید  زا  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ ملاـس  نب  ماـشه  ( 1 - ) 1387
؟ درخب نهار  زا  ار  نهر  دناوتیم  ایآ  تسا . هتفرگ 

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  یبلح  ار  ثیدح  نیا  ریظن 

835 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يزیچ ندوب  هعیدو  ای  ندوب  نهر  رد  فالتخا  تسا و  هدش  هتفرگ  نهر  هب  شربارب  رد  هک  یلام  رد  فالتخا  مکح  باب 12 

رد ار  نآ  دیوگب : نانآ  زا  یکی  دننک و  فالتخا  رگیدکی  اب  نهر  رد  نهترم  هدنراذگ و  نهر  هاگره  : » دـیوگ روفعی  یبا  نبا  ( 1 - ) 1388
زا دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  متـشاذگ ، نهر  مهرد  دص  لباقم  رد  دیوگب : يرگید  یتشاذگ و  نهر  هب  مهرد  رازه  ربارب 
ای رتمک  نهر  دنچره  دوشیم . هداد  دنگوس  مهرد  دـص  یعدـم  دـشاب  هتـشادن  هنّیب  رگا  سپ  دوشیم ، هنّیب  تساوخرد  مهرد  رازه  یعدـم 
زا یکی  سپ  دـننک ، فالتخا  ندوب  نهر  لصا  رد  هاگره  دـیوگیم : تسا و  هدـش  هتـشاذگ  نهر  هب  نآ  ربارب  رد  هک  دـشاب  یلام  زا  رتشیب 

دوشیم تساوخرد  هنّیب  هعیدو ، یعدـم  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هعیدو  وت  دزن  نآ  دـیوگب : يرگید  تسا و  نهر  دـیوگب : ناـنآ 
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دنکیم ». دای  دنگوس  نهر  یعدم  تشادن ، هنّیب  رگا  سپ 
. تسا رفن  ود  رایتخا  رد  ییالاک  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیهص  نب  دابع  ( 2 - ) 1389

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نهر  نآ  دیوگیم : يرگید  متشاذگ و  هعیدو  وت  دزن  ار  نآ  دیوگیم : نانآ  زا  یکی 
دروایب ». هاوگ  نآ ، ندوب  تناما  یعدم  هکنآ  رگم  دوشیم ؛ هتفریذپ  تسا ، نهر  هب  نم  دزن  دیوگیم : هک  یسک  نخس 

یعدم زا  تسا ، هعیدو  وت  دزن  نآ  دیوگب : يرگید  تسا و  نهر  نآ  دیوگب : نانآ  زا  یکی  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 3 - ) 1390
دروخیم ». دنگوس  ندوب  نهر  یعدم  تشادن ، هنّیب  رگا  سپ  دوشیم ؛ هنّیب  تساوخرد  ندوب  هعیدو 
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يرگید رایتخا  رد  یـصخش  زا  یـسابل  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1391

نم يوس  زا  سابل  نیا  دـیوگیم : يرگید  تسا و  نهر  نم  دزن  وت  يوس  زا  نیا  دـیوگیم : تسا  شرایتخا  رد  سابل  نآ  هک  یـسک  تسا .
. تسا تناما  وت  دزن 

هنّیب دیاب  تسا ، شرایتخا  رد  سابل  نآ  هک  یـسک  تسا و  هتفریذپ  ندوب  هعیدو  یعدم  نخـس  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسا ». نهر  يو  دزن  نآ  هک  دروایب 

نهترم دراذـگیم . نهر  هب  يرگید  دزن  ار  ییالاک  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 1392
هیلع ماما  دنرادن . هنّیب  مادـک  چـیه  مهرد و  دـص  ربارب  رد  نآ  دـیوگیم : نآ  بحاص  تسا و  نهر  رد  مهرد  رازه  ربارب  رد  نآ  دـیوگیم :
دای دنگوس  دیاب  هدنراذگ  نهر  تشادن ، هنّیب  يو  رگا  سپ  تسا ؛ مهرد  رازه  ربارب  رد  نآ  ندوب  نهر  یعدم  ةدهع  هب  هنّیب  دومرف : مالـسلا 

رد ار  نآ  دـیوگیم : تسوا ، رایتخا  رد  الاک  نآ  هک  یـسک  تسا . يرگید  دزن  یـسک  زا  ییالاک  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـنک و 
هب هنّیب  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . تناما  وت  دزن  نآ  دـیوگیم : نآ  بحاص  یتشاذـگ و  نهر  هب  نم  دزن  غلبم  نالف  لباقم 

دنک ». دای  دنگوس  دیاب  لام  بحاص  تشادن  هنّیب  رگا  تسا و  غلبم  نالف  لباقم  رد  نآ  ندوب  نهر  رد  یعدم  ةدهع 
نهترم تسا . هتـشاذگ  نهر  هب  يرگید  دزن  ییالاک  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دـیبع  ( 6 - ) 1393

نهر هب  مهرد  دص  ربارب  رد  ار  نآ  تسا  یعدـم  نآ  بحاص  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  نهر  رد  مهرد  رازه  لباقم  رد  نآ ، هک  تسا  یعدـم 
رازه لباقم  رد  تسا  یعدم  هک  تسا  هدنریگورگ  ةدهع  هب  هنّیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنرادن . هنّیب  اهنآ  زا  کی  چـیه  تسا و  هتـشاذگ 

هتـشاذگ نهر  مهرد  دص  لباقم  رد  هک  دنک  دای  دـنگوس  دـیاب  نهر  بحاص  تشادـن ، هنّیب  رگا  سپ  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  نهر  هب  مهرد 
تسا ».

مهرد رازه  ربارب  رد  ار  نآ  دـیوگب : نانآ  زا  یکی  سپ  دـندرک ، فالتخا  نهر  رد  رفن  ود  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 7 - ) 1394
هنّیب رگا  سپ  دوشیم ؛ هنّیب  تساوـخرد  مهرد ، رازه  یعدـم  زا  متـشاذگ ، نهر  مهرد  دـص  لـباقم  رد  دـیوگب : يرگید  یتشاذـگ و  نهر 

دنکیم ». دای  دنگوس  مهرد  دص  یعدم  تشادن ،
رازه ربارب  رد  دنکیم  اعدا  نهترم  هکنیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 1395

مالـسلا اـمهیلع  ماـما  ود  نآ  هک  دوـشیم  تیاور  تسا ، هداد  نهر  مهرد  دـص  ربارب  رد  دـنکیم  اـعدا  نهار  تسا و  هـتفرگ  نـهر  مـهرد 
رگا دروایب و  هنّیب  دـنکیم  اـعدا  هک  ياهدوزفا  يارب  اـت  تسا  نهترم  ةدـهع  هب  تسا و  هتفریذـپ  شدـنگوس  هارمه  نهار  نخـس  : » دـندومرف
هارمه نهترم  نخـس  سپ  دننک ، فالتخا  مه  اب  نآ  تمیق  رد  دنک و  بیذکت  ار  يو  هنّیب  نودب  نهار  هدش و  فلت  نهر  دـنک  اعدا  نهترم 

دروایب ». هنّیب  دنکیم ، اعدا  هک  ياهدوزفا  يارب  دیاب  نهار  تسا و  هتفریذپ  شدنگوس  اب 
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نهار و : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 9 - ) 1396
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نآ زا  شیب  نهترم  دنکیم و  اعدا  ار  یغلبم  نهار  دننکیم . فالتخا  رگیدـکی  اب  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  نهر  شیارب  هک  یغلبم  رد  نهترم 
تسا ». نهار  نیما  يو  اریز  دوشیم ؛ قیدصت  نهترم  نهر ، ياهب  ةزادنا  هب  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ار .

. نآ بوجو  هن  تسا  هدرک  لمح  نهترم  قیدصت  ندوب  رتهب  رب  ار  ثیدح  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب ، باب  تایاور  رد 

رد لام  هک  یسک  دش . فلت  هک  دراد  مهرد  رازه  يرگید  دزن  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  هعیدو  ياهباب  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. دوب ضرق  دیوگیم : لام  بحاص  دوب و  هعیدو  نم  دزن  دیوگیم : دوب ، شرایتخا 

دوب ». هعیدو  هک  دروایب  هنّیب  هکنآ  رگم  دوب ؛ شرایتخا  رد  هک  تسا  یسک  ةدهعرب  لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. رگنب ار  اضق  ياهباب  زا  مهدجه  باب 

نهار توف  زا  سپ  نهر  ماکحا  باب 13 

زا یخرب  تسا . راکهدـب  یهورگ  هب  یـسلفم  صخـش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ مکح  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 1397
. تسین شیاهیهدب  يوگخساپ  شلام  دریمیم و  يو  هاگنآ  هن . یضعب  دنراد و  نهر  يو  ناراکبلط 

دوشیم ». میسقت  تبسن  هب  ناراکبلط  نایم  نهر - ریغ  نهر و  هتشاذگ - ياج  رب  هچنآ  مامت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یلام زج  درادن  ییاراد  يراکهدب ، ّتیم  متشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يارب  : » دیوگ يزورم  صفح  نب  نامیلـس  ( 2 - ) 1398

. تسا هتشاذگ  نهر  ناراکبلط  یخرب  دزن  هک 
نهترم  ایآ  تسا . نهترم  قح  ةزادنا  هب  اهنت  زین  نهر  نآ  و 

؟ دنتسه کیرش  نآ  رد  ناراکبلط  ۀمه  هکنیا  ای  دراد  رب  شیوخ  قح  ياجهب  ار  نآ 
هیلع ماما  هب  دننکیم و  میسقت  دوخ  نایم  تبسن  هب  دنتسه و  ناسکی  نآ  هب  تبسن  ناراکبلط  ۀمه  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هتفرگ نهر  لباقم  رد  هک  تسا  راکبلط  یلاـم  ّتیم ، زا  هک  دـنکیم  اـعدا  يو  ناـثراو  دزن  يدرف  یـصخش ، گرم  زا  سپ  متـشون : مالـسلا 

. تسا
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نآ ةدنامیقاب  درادرب و  نهر  زا  ار  شلام  دیاب  درادن ، هنّیب  نآ  يارب  تسا و  راکبلط  ّتیم ، زا  رگا  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هنّیب وا  زا  شیاـعدا  تاـبثا  يارب  تساوخزاـب و  نادـب  درک ، رارقا  دوخ  دزن  نهر  دوجو  هب  هک  یتـقو  یلو  دـهد  لـیوحت  ّتیم  ناـثراو  هب  ار 

راکنا هنّیب و  ۀماقا  مدع  تروص  رد  دوشیم و  تخادرپ  يو  هب  شقح  دنگوس ، يادا  زا  سپ  هنّیب ] ۀـماقا  تروص  رد   ] دوشیم و تساوخرد 
ةدهعرب يو  دننادیمن  هک  دننکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نانآ  دـهد و  دـنگوس  دوخ  قحزا  یهاگآ  دروم  رد  ار  نانآ  دـناوتیم  يو ، ناثراو 

دراد ». یّقح  نانآ  ّتیم 
تاعاجرا

: دیآیم
. رگنب زین  ار  رارقا  ياهباب  زا  مکی  باب  دنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  هیراع  ياهباب  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

ةدهع هب  زین  دنگوس  هنّیب  رب  نوزفا  لیلد  نیمه  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  اضق  ياهباب  زا  موس  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
 ...« تشاد دهاوخن  یقح  دنک ، اعدا  هنّیب  نودب  رگا  سپ  تسوا ؛
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يو نذا  نودب  يرگید  لام  نتشاذگ  نهر  هب  مکح  باب 14 

سابل رازاب  هب  نآ  اب  سپـس  دنکیم ، هیارک  یغالا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دیعـس  نب  یلع  ( 1 - ) 1399
. دراذگیم نهر  هب  نانآ  دزن  ار  غالا  درخیم و  سابل  تسد  ود  ای  کی  دوریم و  ناشورف 

یلو دریگیم  رارق  بیقعت  دروم  هدرب ، ار  ساـبل  تسد  ود  هک  یـسک  دوشیم و  هداد  لـیوحت  شبحاـص  هب  غـالا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». تنایخ  نیا  نوچ  دوشیمن ، عطق  شتسد 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  توافت  یکدنا  اب  هرارز  زا  هطـساو  اب  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدـح  نیا  هطـساو  نودـب  رکب  نب  یـسوم 
. تسا هدرک  تیاور 
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 561

تاعاجرا
: دیآیم

زین ار  بصغ  ياهباب  زا  مکی  باب  دـنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یبلاطم  هیراـع ، ياـهباب  زا  موس  باـب  تاـیاور  رد 
«1 . » رگنب

______________________________

. دشن همجرت  دوب ، ناگدرب  هب  طوبرم  باب 15  هک  اجنآ  زا  (. 1)
845 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رجح ياهباب  مشش : لصف 

هناوید هیفس و  ریغص و  ندوب  روجحم  باب 1 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
كاشوپ كاروخ و  لاوما ، نآ  زا  دـیهدن و  رارق  ناهیفـس  رایتخا  رد  تسا ، هداد  رارق  ناتیگدـنز  شخبناـماس  دـنوادخ  هک  ار  ناـتلاوما 
ساسحا رگا  سپ  دـییامزایب ؛ جاودزا  نس  هب  ندیـسر  ماگنه  ات  ار  نامیتی  دـییوگ . نخـس  نانآ  اب  هدیدنـسپ  روط  هب  دـینک و  نیمات  ار  ناـنآ 

«1 . » دیهد رارق  ناشرایتخا  رد  ار  ناشلاوما  دناهدیسر ، دشر  ۀلحرم  هب  هک  دیدرک 
يدنمورین ۀلحرم  نآ  تسا و  مالتحا  میتی  ِیمیتی  نایاپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 1400

شرایتخا رد  ار  شلام  دیابن  وا  تسرپرـس  دوب ، ناوتان  هیفـس و  دشن و  ساسحا  يو  رد  صیخـشت  يورین  دشر و  دـش و  ملتحم  رگا  تسوا .
دراذگب ».

: دومرف میتی  تسرپرس  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1401
دراذگیم وا  رایتخا  رد  ار  شلام  شتسرپرس  دش ، ساسحا  صیخشت  تردق  دشر و  وا  رد  دش و  ملتحم  تفرگ و  ارف  ار  نآرق  میتی  هاگره  »

، فراـعتم هدیدنـسپ و  روط  هب  نآ  زا  دوـشیمن و  هداد  رارق  يو  راـیتخا  رد  شلاـم  تشادـن ، يداـمتعا  لـباق  لـقع  یلو  دـش  ملتحم  رگا  و 
دوشیم ». تخادرپ  شیاههنیزه 

______________________________
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.5 - 6 ءاسن 4 / (. 1)
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؟ دوشیم هداد  رارق  شرایتخا  رد  میتی  رتخد  لام  تقو  هچ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مساق  نب  صیع  ( 3 - ) 1402
. دنکیمن هابت  دوبان و  ار  لام  يو  هک  ینادب  تقوره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟] دوشیم هداد  رارق  شرایتخا  رد  شلام   ] دنک جاودزا  رگا  مدرک : لاؤس 
دباییم ». نایاپ  وا  ةرابرد  یصو  رایتخا  يو  جاودزا  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

روجحم لقعت  كرد و  ۀلحرم  هب  ندیـسر  ماگنه  ات  هچبرـسپ  هک  درک  مکح  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 4 - ) 1403
دروآ و تسد  هب  لام  ات  دوشیم  دازآ  دش ، تباث  يو  يدنمزاین  یتسدگنت و  رگا  هاگنآ  دوشیم ؛ ینادنز  راکهدب  هک  درک  مکح  تسا و 
هب سپـس  دننک ، ینادنز  ار  يو  هک  درک  مکح  دوب ، هدرک  یهاتوک  شایهدـب  تخادرپ  رد  هک  يراکهدـب  ةرابرد  دزادرپب و  ار  شایهدـب 

ناراکبلط نایم  دشورفیم و  درک ، يراددوخ  راک  نیا  ماجنا  زا  رگا  دنک و  میسقت  تبسن  هب  ناراکبلط  نایم  ار  شلاوما  ات  دنهد  روتسد  يو 
دنکیم ». میسقت 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیهدن ،» رارق  ناهیفـس  رایتخا  رد  ار  ناتلاوما  : » ۀیآ ریـسفت  رد  دوراجلا  وبا  ( 5 - ) 1404
يو يارب  تسا ، لاوما  ةدننکهابت  زغمکبس و  شدنزرف  رسمه و  هک  دنادب  یـصخش  هاگره  دنتـسه . نادنزرف  نانز و  ناهیفـس ، زا  دوصقم  »

تسا ». هداد  رارق  یگدنز  شخبناماس  ار  نآ  دنوادخ  هک  دنک  طلسم  شلام  رب  ار  نانآ  زا  کی  ره  هک  تسین  هتسیاش 
راـیتخا رد  ار  ناـتلاوما  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ بوقعی  نب  سنوـی  ( 6 - ) 1405

دیهدن »! رارق  ناهیفس 
يرادن ». دامتعا  يو  هب  هک  تسا  یسک  هیفس ] زا  دوصقم  : ] دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رارق ناهیفس  رایتخا  رد  ار  ناتلاوما  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 7 - ) 1406
دیهدن »!

تسا ». هیفس  يراوخبارش ، ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار دوخ  لام  زا  یـشخب  رفعج ، نب  هللادـبع  هک  دـش  رادربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 8 - ) 1407

! نک عونمم  شلاوما  رد  فرصت  زا  ار  درم  نیا  تفگ : يو  هب  دروآ و  نامثع  دزن  تفرگ ، ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هداد  رده 
؟ تسا کیرش  ماوع  نب  ریبز  اب  هک  منک  روجحم  ار  يدرم  هنوگچ  تفگ : نامثع 

زا نامثع  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  مباییمن . یقح  حیحص و  هیجوت  نامثع  نخـس  نیا  يارب  نم  دیوگیم : مالـسالا  مئاعد  باتک  هدنـسیون 
نیا هک  موشیمن  لاحـشوخ  نم  تفگ : نامثع  دوب . هدـیرخ  مهرد  رازه  تصـش  ار  نآ  رفعج  نب  هللادـبع  هک  درک  روبع  يراز  هروش  نیمز 

ار تاهدازردارب  تسد  ارچ  تفگ : يو  هب  درک و  رادـید  مالـسلا  هـیلع  یلع  اـب  سپـس  دـشاب ! نـم  لاـم  میاـهشفک  نـیا  لـباقم  رد  نـیمز 
لاحشوخ نم  هک  تسا  هدیرخ  مهرد  رازه  تصـش  هب  ار  يرازهروش  نیمز  وا  ینکیمن ؟ عونمم  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  يریگیمن و 

مالسلا  هیلع  یلع  هب  اجنیا  رد  نامثع  دشاب . نم  لام  اهشفک  نیا  لباقم  رد  نیمز  نآ  موشیمن 
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روتـسد يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  هک  یماـگنه  یلو  دریگب  ار  شتـسد  دـنک و  روجحم  ار  هللادـبع  هک  دـهدیم  روتـسد 
هللادبع اب  ریبز  تکارـش  هک  یلاح  رد  دـنکیم ؛ كرت  ار  نآ  ریبز  اب  هللادـبع  ندوب  کیرـش  ۀـناهب  هب  دـنک ، روجحم  ار  هللادـبع  هک  دـهدیم 

تسا ». نشور  دشیدنیب ، هک  سکره  يارب  بلطم  نیا  دنکیمن و  طقاس  ار  نامثع  ۀفیظو 
هک دیدرک  ساسحا  رگا  سپ  : » هیآ نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 9 - ) 1408
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  دیهد ». رارق  ناشرایتخا  رد  ار  ناشلاوما  دناهدیسر ، دشر  ۀلحرم  هب 
تسا » لام  ظفح  دشر ، ساسحا  زا  دوصقم  »

دـشر ۀـلحرم  هب  هک  دـیدرک  ساـسحا  رگا  سپ  دـییامزایب . جاودزا  نـس  هـب  ندیـسر  ماـگنه  اـت  ار  ناـمیتی  و  : » هـیآ ةراـبرد  ( 10 - ) 1409
یمق ریسفت  رد  دیروخن ». باتـش  فارـسا و  اب  ار  ناشلاوما  نانآ  ندش  گرزب  میب  زا  دیهد و  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  ناشلاوما  دناهدیـسر ،

. دنـسرب جاودزا  نس  هب  ات  دـهد  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  نآ  هک  تسین  زیاج  يو  يارب  دراد ، رایتخا  رد  ار  نامیتی  لام  سکره  : » تسا هدـمآ 
ةدـننک هابت  هک  تسا  مزال  وا  يارب  دوشیم و  بجاو  وا  يارب  تابجاو  ماجنا  يو و  ةراـبرد  دودـح  يارجا  دـش ، ملتحم  میتی  هک  یتقو  سپ 

نآ رب  هداد و  رارق  شرایتخا  رد  يو  لاوما  تسا  هدیسر  دشر  هلحرم  هب  دش  ساسحا  هک  یماگنه  سپ  دشابن . راکانز  راوخبارـش و  لاوما و 
. دوشیم شیامزآ  راهظ ، هاگمرـش و  رب  وم  ندییور  لغب و  ریز  ندشوبدب  اب  تسا ، هدـش  غلاب  هک  دـشابن  مولعم  رگا  دوشیم و  هتفرگ  هاوگ 
هب هک  تسین  زیاج  دوشیم و  هداد  رارق  شرایتخا  رد  شلاوما  ندوب ، لقاع  دیشر و  تروص  رد  تسا و  هدش  غلاب  يو  ًامتح  دوب ، نینچ  رگا 

دنرادزاب ». يو  زا  ار  شلاوما  ندشن  گرزب  ۀناهب 
. تسین میتی  سکچیه  مالتحا ، زا  سپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 11 - ) 1410
دشر و ۀـلحرم  هب  هک  دـش  ساسحا  رگا  سپ  دوشیم ، شیامزآ  گرزب  طسوتم و  کچوک ، ياهراک  دروم  رد  دـش ، ملتحم  میتی  هک  یتقو 

دوش ساسحا  ات  دنامیم  یقاب  نیـشیپ  عضو  نامه  رب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشیم . هتـشاذگ  شرایتخا  رد  شلام  تسا ، هدیـسر  صیخـشت 
تسا ». هدیسر  صیخشت  دشر و  ۀلحرم  هب  هک 

رگم تسین  یقالط  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 12 - ) 1411
تسین ». میتی  مالتحا ، زا  سپ  سکچیه  و  جاودزا ...  زا  سپ 

ةدازردارب زا  یناوارف  لاوما  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  : » هک دوـشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 13 - ) 1412
. دادن رارق  يو  رایتخا  رد  ار  نآ  شیومع  یلو  درک  تساوخرد  ار  شلاوما  دیـسر ، غولب  ۀلحرم  هب  میتی  نآ  یتقو  تشاد . رایتخا  رد  شمیتی 

رارق يو  رایتخا  رد  ار  شاهدازردارب  لاوما  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دـنتفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  تواـضق  يارب  ماـجنارس 
لاوما هاگنآ  میربیم . هانپ  دـنوادخ  هب  گرزب  ناهانگ  زا  میدرک و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ادـخ و  زا  تفگ : درم  نآ  دـهد .

هتـشادزاب لخب ، صرح و  زا  شـسفن  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ماـگنه  نیا  رد  داد . لـیوحت  يو  هب  ار  شاهدازردارب 
شلاوما ناوج  نآ  یتقو  دیزگ . دهاوخ  ینکس  تشهب - ینعی  شاهناخ - رد  وا  انامه  دنک ، يوریپ  صخش  نیا  لثم  شراگدرورپ  زا  دوش و 

. دنام یقاب  هانگ  دش و  تباث  شاداپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  تفرگ ، لیوحت  ار 
؟ تسا هنوگچ  دیدومرف  هکنیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

تسا ». یقاب  شردپ  يارب  نآ  هانگ  دش و  تباث  ناوج  نیا  يارب  شاداپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
يو ». شود  رب  نآ  يراتفرگ  جنر و  تسا و  يرگید  يارب  ادخ  يدونشخ  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 
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، دیسر یگلاس  هن  هب  رتخد  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  ( 14 - ) 1413
- يو ناـیز  هب  هچ  دوس و  هب  هچ  دودـح - ۀـمه  تسارذـگ و  حیحـص و  شلاـم  رد  يو  تافرـصت  دوشیم و  هداد  لـیوحت  يو  هب  شلاوـما 

دوشیم ». يراج  وا  ةرابرد 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  تادابع ، تامدقم  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 
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تسین ». میتی  سکچیه  غولب  زا  سپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاناویح  ماکحا  ياهباب  زا  مود  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  مهدزای  باب  تایاور  رد  و 

رب لاوما  نتخاس  هابت  لـیلد  هب  ار  اـبر  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  اـبر  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مراـهچ  یـس و  تیاور  رد  و 
زا هکنیا  ات  درک  عونمم  يو  يوس  زا  لاوما  ندرک  هابت  زا  سرت  لیلد  هب  يو  هب  ار  هیفس  لاوما  لیوحت  هک  هنوگ  نامه  درک ؛ مارح  ناگدنب 

دوش ». دشر  ساسحا  يو 
: دیآیم

باب تسه و  دنکیم ، تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  موس  داتفه و  باب  تیـصو و  ياهباب  زا  مراهچ  تصـش و  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  دودح  یمومع  ماکحا  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  جاودزا و  دقع  ياهباب  زا  مکی  هاجنپ و 
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563 562

سلفم لاوما  رد  شیوخ  لام  نیع  هب  تبسن  راکبلط  مّدقت  قح  « 1  » باب 3

نآ ياهب  تخادرپ  نودـب  ار  ییالاک  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  لیمج  ( 1 - ) 1414
. تسا یقاب  دوخ  لوا  لاح  هب  الاک  نآ  زونه  هک  یلاح  رد  دریمیم  نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  درخیم و 

قح ناراکبلط  دوشیم و  هداد  لیوحت  هدنشورف - شبحاص - هب  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  الاک  نآ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنزادرپب ». عازن  هب  يو  اب  نآ  ةرابرد  دنرادن 

نودب هتـسکش ] رو   ] ِراکهدب دزن  یـصخش  يالاک  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ دـیزی  نب  رمع  ( 2 - ) 1415
. تسا دوجوم  رییغت 

دنرادن ». نآ  رد  یمهس  ناراکبلط  رگید  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

. دشن همجرت  باب 2  (. 1)
 855 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرگید يالاک  دوش و  سلفم  یصخش  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1416
تسا ». رتراوازس  نآ  هب  شبحاص  دشاب ، دوجوم  يو  دزن  رییغت  نودب 

. دنراکبلط رفن  کی  زا  یهورگ  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1417
هک ار  یـسک  بلط  دـنناوتیم  ناراـکبلط  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ نآ  مـکح  دـباییم . يو  دزن  ار  دوـخ  يـالاک  ناـنآ  زا  یکی 

. دنهد لیوحت  يو  هب  ار  شیالاک  ای  دنرادرب  ار  نآ  دنزادرپب و  هتفای  ار  شیالاک 
نآ نایز  دوس و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ یمکح  هچ  دـندرک ، نایز  ای  دوس  نآ  رد  دنتـشادرب و  ار  الاک  ناراـکبلط  رگا  دـش : هتفگ 

تسوا ». هدهعرب  زین  الاک  بحاص  بلط  ةدنامیقاب  تسا و  راکهدب  يارب 
يرگید هب  لاس  کی  تدم  هب  هیسن  تروص  هب  ار  ییالاک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دّالو  وبا  ( 5 - ) 1418

رد تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دباییم . وا  لاوما  رد  رییغت  نودب  ار  دوخ  يالاک  هدنـشورف  دریمیم . رادیرخ  دیـسررس ، زا  شیپ  دـشورفیم و 
؟ درادرب ار  نآ  ناکما  تروص 

ناـکما تروـص  رد  تسا ، شايراکهدـب  دودـح  رد  يو  زا  هدـنام  ياـج  رب  لاوـما  تسا و  راکهدـب  ّتیم  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
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هتـشاذگن اجرب  لام  دوخ  زا  شايراکهدب  ةزادنا  هب  ّتیم  رگا  یلو  تسا  لالح  يو  يارب  راک  نیا  اریز  درادرب ؛ ار  نآ  دـناوتیم  هدنـشورف 
درادن ». یّقح  الاک  هب  تبسن  دنکیم و  تفایرد  شبلط  تبسن  هب  تسا ، ناراکبلط  زا  یکی  دننامه  الاک  نآ  بحاص  سپ  تسا ،

نارگید ۀیامرس  ای  نامیتی  لاوما  ای  هعیدو  ای  هبراضم  لام  یصخش  دزن  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 6 - ) 1419
مدرم هب  نآ  زا  شیب  یلو  دراذگیم  ياج  رب  رتشیب  ای  مهرد  رازه  دریمیم و  صخش  نیا  تسا . راکهدب  نارگید  هب  زین  یلاوما  دراد  دوجو 

. تسا راکهدب 
دوشیم ». میسقت  ناشبلط  تبسن  هب  ناشنایم  رد  یتفگ ، هک  اهنیا  ۀمه  لاوما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نهر  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  تایاور  رد 
: دیآیم

دربب و مان  وا  زا  صخشم  روط  هب  گرم  زا  شیپرگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هبراضم  ياهباب  زا  مهدزای  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
ناراکبلط رگید  دننامه  زین  وا  سپ  درواین ، نایم  هب  يو  زا  ینخـس  دریمب و  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  وا  لام  تسا ، ینالف  هب  قلعتم  نیا  دیوگب :

دوب ». دهاوخ 
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ناراکبلط نیب  سلفم  لاوما  میسقت  ندش و  سلفم  مکح  باب 4 

تخادرپ رد  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1 - ) 1420
رد ار  شلاوما  ات  دادیم  روتسد  يو  هب  سپس  درکیم . مکح  يو  ندوب  سلفم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  درکیم ، یهاتوک  شیاهیهدب 
درکیم ». میسقت  ناراکبلط  نایم  تخورفیم و  ار  نآ  دوخ ، درکیم ، يراددوخ  راک  نیا  زا  رگا  دنک و  میسقت  تبسن  هب  شناراکبلط  نایم 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ریظن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع 
یـسک هب  تراجت  يارب  مهرد  رازه  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماـما  هب  : » دـیوگ هدـیبع  وبا  ( 2 - ) 1421

رازه هک  یصخش  دنکیم . تراجت  اهنآ  اب  یکی و  مه  اب  ار  لاوما  نآ  ۀمه  زین  وا  دنراپسیم . يو  هب  ار  ناشلاوما  يدایز  دارفا  هک  دهدیم 
. تسا هتفر  نایم  زا  لام  دیوگیم : يو  دنکیم ، تساوخرد  ار  شلام  یتقو  هدرپس  يو  هب  مهرد 

؟ دندرک هچ  ار  ناشلاوما  نارگید  دیوگیم : راذگ  هدرپس 
. دنتفرگ ار  ناشلاوما  نانآ  دیوگیم : رجات  درم 

وا دنکیم و  تساوخرد  ار  شلام  رجات  درم  زا  راذگ  هدرپس  دندومرف : هراب  نیا  رد  ود  ره  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
دنکیم ». تساوخرد  دناهتفرگ ، هچنآ  نارگید  زا  زین 

اپ هب  یـسلفم  هیلع  ناراکبلط  هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1422
. درادیمرب ار  شقح  دراد ، یّقح  وا  دوجوم  لاوما  رد  هک  سکره  تسخن  دنزیخیم ،

ماجنا يراک  نآ  رد  شناویح  اب  رگا  ای  دریگیم  ار  شترجا  هدـش ، ریجا  نآ  يارب  هک  يرگراک  اـی  هداد و  ماـجنا  يراـک  نآ  رد  هک  یـسک 
دوب ». دنهاوخ  ناسکی  ناراکبلط  هاگنآ  نآ . ریظن  دریگیم و  ار  نآ  ياهب  هداد ،
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. دش لاؤس  یـصخش  ندش  سلفم  هب  ندرک  مکح  يانعم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدش  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1423
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راک نیا  تسوا و  ندـش  سلفم  هب  مکح  نامه  نیا ، دوش ، هتـشادزاب  شورف  دـیرخ و  زا  روجحم و  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
دریذپیم ». ماجنا  مکاح  يوس  زا  اهنت 

تاعاجرا
: تشذگ

بسانم نهر ، ياهباب  زا  مهدزیـس  باب  نینچمه  یهدب و  ياهباب  زا  مود  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزناپ ، مهدزیـس ، باب  تایاور  رد 
. تسا هدمآ  ثحب  نیا  اب 

روتـسد يو  هب  سپـس  دوشیم ، تشادزاب  راکهدـب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  رجح  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
دنک ». میسقت  ناراکبلط  نایم  تبسن  هب  ار  شلاوما  ات  دوشیم  هداد 

: دیآیم
قیقحت يو  ةراـبرد  سپـس  تشادزاـب و  ار  راکهدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  يدـعب  باـب  زا  مود  تیاور  رد 

درکیم ». تخادرپ  ناراکبلط  هب  تشاد ، لام  رگا  سپ  درکیم ،
دننامه درواین ، نایم  هب  وا  زا  یمان  دُرم و  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  هبراضم  ياهباب  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« تسا ناراکبلط  رگید 

سلفم مکح  راکهدب و  تشادزاب  باب 5 

شیاهر دشیم ، نشور  وا  زاین  یتسدـیهت و  هک  هاگنآ  سپ  درکیم ، تشادزاب  ار  راکهدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دـیوگ ثایغ  ( 1 - ) 1424
دروآ ». تسد  هب  یلام  ات  درکیم 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  میهاربا ، نب  ثایغ  يرگید  دنس  رد 
ار راکهدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 1425
هب دزادرپب  ناراکبلط  هب  هک  تشادـن  یلام  رگا  تخادرپیم و  ناراکبلط  هب  تشاد  لام  رگا  درکیم . قیقحت  وا  ةراـبرد  هاـگنآ  تشادزاـب ،

دیرامگ ». راک  هب  ار  وا  دیهاوخیم ، رگا  دینک و  ریجا  ار  نآ  دیهاوخیم ، رگا  دینکب . وا  اب  دیهاوخیم  هک  يراک  ره  تفگیم : نانآ 
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. دوشیمن تشادزاب  تسدیهت ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1426
يرادن هاگره  سلفم  سپ  دیهد ». تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  دیاب  سپ  دوب ، تسدگنت  رگا  و  : » دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ 

هماقا هنّیب  دیاب  یتسدیهت  یعدـم  سپ  تسا ، هتفرگ  هک  دـشاب  يزیچ  رطاخ  هب  وا  یهدـب  رگا  دوشیمن . تشادزاب  دـناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ 
هب یهدب  دـننام  تسا - هدیـسرن  وا  تسد  هب  هک  دـشاب  يزیچ  اب  طابترا  رد  وا  یهدـب  رگا  دـشاب و  نآ  رکنم  راکبلط  هک  یتروص  رد  دـنک ؛
يو نخـس  وا  هیلع  هنّیب  هماقا  ای  يو  يارب  یلام  ندش  راکـشآ  زا  شیپ  ات  نآ - لاثما  رـسمه و  ۀـیرهم  ای  هلاوح  ای  تنامـض  ای  تیانج  رطاخ 

تسا ». هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه 
دوشیمن ». تشادزاب  سلفم ، راکهدب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1427

هیلع نانمؤم  ریما  هب  شرهوش  هیلع  ینز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 5 - ) 1428
وا ندرک  تشادزاـب  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ور  نـیا  زا  دوـب ؛ سلفم  نز  نآ  رهوـش  دزادرپیمن و  ار  وا  ۀـقفن  يو  هـک  درک  تیاکـش  مالـسلا 

تسه ». یناسآ  یتخس ، هارمه  ًامتح  سپ  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  يراددوخ 
يو هب  شرسمه  نداد  رارق  راشف  انگنت و  رد  يارب  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  تایرفعج  باتک  رد  ( 6 - ) 1429
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تـشادزاب ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  درک . تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شرهوش  زا  هراـب  نیا  رد  نز  نآ  دادیمن . هقفن 
هارمه تفگ : نز  هب  هاگنآ  يراد . ار  قح  نیا  وت  تفگ : درم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نک . تشادزاب  نم  اب  ار  مرـسمه  تفگ : درم  نآ  دـننک .

! ورب وا 
تسین ». وت  رب  يّدح  دومرف : همادا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  اههخسن  زا  یخرب  رد 

ره : » دومرف دـندوب ، راکبلط  یـسلفم  زا  هک  یناسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 7 - ) 1430
دیرادن ». يرگید  قح  نیا ، زج  امش  دیرادرب ، دیتفای  هچ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه دنکیم ، تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  یهدب ، ياهباب  زا  مهدزای  باب  هعمجزامن و  ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  رد 
رگا سپ  دوـش . تشادزاـب  راکهدـب  هک  درک  مکح  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک هتفگ  نیا  رجح  ياـهباب  زا  مـکی  باـب  زا  مراـهچ  تـیاور  رد 

دروآ ». تسد  هب  یلام  ات  دوشیم  دازآ  دش ، تباث  يو  يدنمزاین  ندوب و  سلفم 
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: دیآیم
. دینک هظحالم  تسه ؛ دنکیم ، تلالد  نیا  رب  هچنآ  دترم  براحم و  ّدح  ياهباب  زا  مهدراهچ  باب  رد  و 

سلفم جاودزا  مکح  باب 6 

دوشیمن و يریگوـلج  سلفم  جاودزا  زا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1431
؛ تسا ناراکبلط  زا  یکی  دننام  شدیدج  رسمه  دنک و  يریگولج  يرگید  نز  اب  وا  جاودزا  زا  شاهیرهم  رطاخ  هب  درادن  قح  زین  شرـسمه 

تساوخرد ار  شاهیرهم  هدروآ ، تسد  هب  ندش  سلفم  زا  شیپ  هک  یلاوما  ای  تسا  هدش  تخادرپ  هک  ییاهیهدب  زا  يو  هک  توافت  نیا  اب 
دنکیمن ».

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه بلطم  نیا  اب  بسانم  نیشیپ  باب  زا  مشش  تیاور  رد 

نآ ياهب  تخادرپ  سلفم  سیلفت  زا  دعب  هبراضم  نْیِد و  مکح  باب 7 

ات دریگیم  ارف  ار  یـصخش  یهدـب ، : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1432
يدوس لام  نآ  زا  وا  دراذگیم و  وا  رایتخا  رد  هبراضم  يارب  یلام  يدرف  ندـش ، سلفم  زا  سپ  دوشیم . وا  ندـش  سلفم  هب  مکح  هکنیا 

؟ تسیچ نآ  مکح  دروآیمن . ای  دروآیم  تسد  هب 
ندـش سلفم  زا  شیپ  ناراـکبلط  هدـننکهبراضم و  زا  دـناهداد ، ماو  يو  هـب  ندـش  سلفم  زا  سپ  هـک  یناـسک  دوـمرف : مالــسلا  هـیلع  ماـما 

دشاب و هدشن  هتسکشرو  هبراضم  رد  لماع  رگا  تسا و  رتراوازس  ندش  سلفم  زا  شیپ  ناگدنهدماو  هب  تبسن  هدننکهبراضم  دنرتراوازس و 
، تسا ینالف  هب  قلعتم  نیعم  لام  نیا  ای  نیعم  يالاک  نیا  دیوگب : هاگنآ  دشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  یلام  یلو  دـنک  تراجت  لومعم  روط  هب 

تسا ». رتراوازس  دوخ  لام  هب  ياهبراضم  لام  بحاص  دوشیم و  قیدصت  وا  نخس 
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الاک درخیم و  ار  ییالاک  ای  زینک  ای  هدرب  یصخش  : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 1433

يرگید لام  دـباییمن و  وا  دزن  ار  شلام  دـیآیم ، وا  غارـس  هب  هدنـشورف  یتقو  سپـس  دـنکیم  دازآ  ار  زینک  هدرب و  ای  دـهدیم  هقدـص  ار 
. درادنزین

هب نآ  شورف  هار  زا  ات  تسا  رتراوازـس  دوخ  ةدرب  هب  هدنـشورف  دوشیم و  هدـنادرگزاب  هقدـص  هدرب و  ندرک  دازآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هقدـص هک  یلام  رد  رگا  دوشیم و  دازآ  هدرب  نآ ، زا  هدوزفا  تبـسن  هب  دوب  وا  قح  زا  شیب  شیاهب  هدرب ، شورف  زا  سپ  رگا  دـسرب . شلام 

.« دوشیم هداد  لیوحت  هدنریگ  هقدص  هب  هدوزفا  نآ  دوب ، هدنشورف  لام  هب  تبسن  ياهدوزفا  هداد 

سلفم تافرصت  باب 8 

زا نداد  هقدـص  شـشخب و  هدرب ، ندرک  دازآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1434
ای کیدزن  نآ  دیسررس  هچ  رادتدم  ای  دشاب  تدم  نودب  شایهدب  هچ  تسین  زیاج  هتفرگارف ، ار  شلام  مامت  یهدب ، هک  يراکهدب  يوس 
نآ شورف  زا  دهاوخب  نخس  نیا  اب  تسا و  هدش  راد  دنزرف  نم  زا  زینک  نیا  دیوگب : رگا  دنهد و  هزاجا  شناراکبلط  هکنیا  رگم  دشاب . رود 

تسا ». زیاج  وا  شورف  دیرخ و  یلو  دشاب  روهشم  مولعم و  بلطم  نیا  هکنآ  رگم  دوشیمن ؛ قیدصت  دنک ، يریگولج 
الاک و هتفرگارف و  ار  وا  یهدـب ، هک  يراکهدـب  : » دـش هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دوشیم  تیاور  باتک  ناـمه  رد  ( 2 - ) 1435

راکهدب وا  هک  دنادب  رادیرخ  هاوخ  دریمب - ای  دوش  یفخم  دشورفب و  ناراکبلط  مشچ  زا  رود  هب  هنایفخم ، ار  اهنآ  دشاب و  هتـشاد  ییاههناخ 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مزادرپب . ار  امـش  یهدب  ات  تخورف  نم  هب  ار  اهنیا  دیوگب : وا  دنور و  رادیرخ  غارـس  هب  ناراکبلط  دـنادن - ای  تسا 

یهانپ هک  نیا  رد  تسین  مهتم  هک  یحیحص  عیب  اب  نتخورف  دوب و  هدشن  فرصتلا  عونمم  سلفم و  تشاد و  رابتعا  شورف  ماگنه  رد  وا  رگا 
. تسا زیاج  وا  عیب  دنکیم  تباث  لداع ، دوهش  اب  ار  وا  یعقاو  عیب  دشاب و  هداد  عیاب  هب  ناراکبلط  ْنید  زا  رارف  يارب 

هک یتروص  رد  تسین ؛ هتفریذپ  هنّیب  نودب  يو  رارقا  ندش  سلفم  زا  سپ  یلو  دوشیم  هتفریذپ  ندـش  سلفم  زا  شیپ  يو  رارقا  نینچمه  و 
دننک ». راکنا  ار  وا  نخس  ناراکبلط 
867 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هلاوح تلافک و  نامض و  ياهباب  متفه : لصف 

راکبلط يوس  زا  نماض  تساوخرد  زاوج  باب 1 

ماما دریگب ؟ لیفک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دـهدیم ، ماو  سولف  يرادـقم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 1436
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

867 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
تاعاجرا
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: تشذگ
لیفک هب  ار  نآ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  الاک  اهنت  راکهدـب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  یهدـب  ياهباب  زا  مهن  باب  زا  مهد  تیاور  رد 

دوشیم ». يرادهگن  يو  يارب  ای  دنهدیم 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  نهر ، ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

نارگید قوقح  نتفرگ  هدهع  هب  ندش و  لیفک  تهارک  باب 2 

هتخادنا بقع  جح  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدـنام . بقع  جـح  زا  : » دـیوگ يرتخب  نب  صفح  ( 1 - ) 1437
. درک ینکشنامیپ  نم  اب  تنایخ و  نم  هب  وا  مدش و  یصخش  لیفک  موش ! تیادف  متفگ : تسا ؟

رایسب یهورگ  داد : همادا  سپس  درک ؟ كاله  ار  نیشیپ  ياهتما  تلافک ، ینادیمن  ایآ  راک ؟ هچ  تلافک  اب  ار  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرگید  هورگ  دندیسرت و  تدش  هب  دندش و  كانمیب  نآ  زا  هاگنآ  دندرک . هانگ 

 869 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هچ : » دومرف کلملادـبع  نب  لضف  سابعلاوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 2 - ) 1438

؟ تشادزاب جح  زا  ار  وت  زیچ 
. متفرگ هدهع  هب  ار  نآ  هک  یتلافک  تفگ : سابعلاوبا 

درک »؟ دوبان  ار  نیشیپ  ياهتما  هک  تسا  يزیچ  نامه  تلافک  ینادیمن  ایآ  راک ؟ هچ  تلافک  اب  ار  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  اّذح  نسحلاوبا 

ناوات و تخادرپ  تراـسخ ، تلاـفک ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  ( 3 - ) 1439
دراد ». یپ  رد  ینامیشپ 

ياهتما تلافک ، هک  نادـب  دراد و  لابند  هب  ناوات  ینامیـشپ و  تراسخ ، تلاـفک ، هک  نادـب  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 4 - ) 1440
درک ». كاله  ار  نیشیپ 

هب ناوات  ینامیشپ و  تلافک ، هک  تسا  هدش  هتشون  تاروت  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یّقر  دواد  ( 5 - ) 1441
دراد ». لابند 

ةدهعرب هاگره  دیریگن و  هدهعرب  ار  نارگید  قوقح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رباج  نب  لیعامسا  ( 6 - ) 1442
دیشاب ». رابدرب  اهنآ  يادا  رد  دش ، مزال  امش 

تاعاجرا
: تشذگ

اـهالب و ربارب  رد  نکن و  بجاو  دوخ  رب  ار  قوقح  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  ندرک  یکین  ياـهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
نک »! هشیپ  يرابدرب  اهيراتفرگ 

نک »! هشیپ  يرابدرب  اهالب  ربارب  رد  ریگن و  هدهعرب  ار  قوقح  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  موس  تیاور  رد  و 
ییابیکش اهالب  لباقم  رد  دیزیهرپب و  قوقح  نتفرگ  هدهع  هب  زا  مزیزع ! نادنزرف  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مشـش  تیاور  رد  و 

دینک ».
871 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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وا یهدب  تخادرپ  مدع  ای  لوفکم  راضحا  مدع  تروص  رد  لیفک  مکح  باب 3 

يرگید زا  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  ار  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  ( 1 - ) 1443
زادرپب ». تتسود  يوجتسج  هب  دومرف : درک و  تشادزاب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . هدرک  تلافک 

دوش تشادزاب  هک  درک  مکح  دوب ، هدرک  تلافک  يرگید  زا  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگ هتابن  نب  غبصا  ( 2 - ) 1444
زادرپب ». تتسود  يوجتسج  هب  دومرف : يو  هب  و 

دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1445
دروایب ». ار  شتسود  ات  دینک  تشادزاب  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . هتفرگ  لیفک  هاگنآ  دوب ، هدرک  تلافک  ینیعم  صخش  زا  هک 

دیایب ». هدش  تلافک  ات  دوشیم  تشادزاب  دنک ، تلافک  يرگید  زا  یصخش  هاگره  : » هک دوشیم  تیاور  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 1446
هب ار  يرگید  تفارش  وربآ و  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 1447

هبلاطم هدرک  تلافک  هچنآ  دسر و  ارف  ماو  تخادرپ  نامز  دروایب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  هاگنآ  دنک ،] تلافک  يو  یهدـب  زا  و   ] دریگ هدـهع 
راکهدـب زا  دزادرپیم ، هـچنآ  دـناوتیم  لـیفک  دزادرپـب و  هدرک  تلاـفک  وا  زا  هـک  ار  یــسک  یهدـب  اـت  دــننکیم  تشادزاـب  ار  وا  دوـش ،

هب دـشاب  لوهجم  دـننکیم  تساوخرد  وا  زا  هک  ار  یلاـم  رگا  یلو  دـشاب  موـلعم  يو  یهدـب  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دـنک . تساوـخرد 
، تروص نیا  رد  هک  دـشاب  هدرم  راکهدـب  هکنآ  رگم  تسوا ؛ راضحا  هب  فظوم  لیفک  دـشابن ، راکهدـب  راـضحا  زج  ياهراـچ  هک  يروط 

درادن ». ياهفیظو  لیفک ،
لیوحت ار  وا  يراد  هفیظو  ینک ، تلافک  يو  دوخ  زا  وت  دشاب و  یقح  یصخش  ةدهعرب  هاگره  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 6 - ) 1448

دریگب ». لیوحت  ار  وا  ات  دنک  تشادزاب  ار  وت  تسا  فظوم  زین  مکاح  یهد و 
 873 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: هک دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 1449
هدهع هب  ار  یّقح  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درک و  کمک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یـصخش  »

. ماهتفرگ
هتفرگ هدهعرب  ار  یلام  هک  یـصخش  يارب  سک : هس  يارب  رگم  تسین  لالح  کمک ، تساوخرد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تسا ». هدش  دنمزاین  ریقف و  تدش  هب  هک  یصخش  تسا و  هدش  راتفرگ  یگرزب  يالب  هب  هک  یصخش  دزاس ، مهارف  ار  نآ  هکنیا  ات  تسا 

تاعاجرا
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مشش  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

لوفکم راضحا  ای  یهدب  تخادرپ  هب  لیفک  دهعت  مکح  باب 4 

هک یـصخش  دنکیم . تلافک  موس  رفن  يارب  يرگید  صخـش  زا  يدرف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ سابعلاوبا  ( 1 - ) 1450
هدـننک تلاـفک  اـی   ) تسوت ةدـهعرب  مهرد  دـصناپ  تروـص  نیا  ریغ  رد  چـیه ؛] هک   ] يدروآ ار  وا  رگا  دـیوگیم : هدرک ، تلاـفک  شیارب 

.( تسا نم  ةدهعرب  مهرد  دصناپ  تروص  نیا  ریغ  رد  چیه ؛] هک   ] مدروآ ار  وا  رگا  دیوگیم :
. تسین وا  ةدهعرب  يزیچ  اهمهرد  زا  تسا و  لیفک  ةدهعرب  درف  نآ  ندروآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. مهدن لیوحت  وت  هب  ار  وا  رگا  تسا  نم  ةدهعرب  مهرد  دصناپ  دیوگب : رگا  متفگ :
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تسوا ». ةدهعرب  اهمهرد  دهدن ، لیوحت  ار  وا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رـضاح یتدـم  ات  ار  وا  هک  دوشیم  یـصخش  تاذ  لیفک  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ سابعلا  وبا  ( 2 - ) 1451

، تسین وا  ةدـهعرب  یلام  دروآ ، ار  وا  تقورـس  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسوا . ةدـهع  هب  مهرد  غلبم  نـالف  درواـین ، ار  وا  رگا  دـنک و 
، دروآ نایم  هب  نخـس  مهرد  زا  ادتبا  رگا  دروآ . نایم  هب  مهرد  زا  نخـس  ادـتبا  هکنیا  رگم  تسا ؛ صخـش  نآ  تاذ  لیفک  هراومه  وا  هکلب 

تسا ». لام  نماض  درادن ، نیعم  تدم  ات  درف  نآ  هک  یتروص  رد  سپ 
. تسا هدش  تیاور  زین  یطنزب  زا  ثیدح  نیا 

875 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دودح رد  تلافک  شریذپ  مدع  باب 5 

دودـح ةرابرد  تلاـفک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1452
تسین ». هتفریذپ 

تسین ». هتفریذپ  تلافک  دودح ، رد  هک  درک  مکح  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  : » دیوگ هتابن  نب  غبصا  ( 2 - ) 1453
.« تسین هتفریذپ  تلافک  دودح ، زا  يدح  چیه  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1454

لتاق نداد  يرارف  مکح  باب 6 

یگدیـسر وا  ةدنورپ  هب  مکاح  دوشیم . دـمع  لتق  بکترم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ زیرح  ( 1 - ) 1455
گنچ زا  ار  لتاق  دـنربیم و  شروی  یهورگ  صاصق  مکح  يارجا  ماگنه  دـننک . صاصق  اـت  دراپـسیم  لوتقم  ياـیلوا  هب  ار  وا  دـنکیم و 

. دنهدیم تاجن  لوتقم  يایلوا 
. دنهد لیوحت  ار  لتاق  ات  دنوش  تشادزاب  لوتقم  يایلوا  تسد  زا  لتاق  ناگدننک  دازآ  هک  تسا  نیا  مرظن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دندوب نادنز  رد  زونه  نانآ  دُرم و  لتاق  رگا  دش : هتفگ 
دنزادرپب ». هید  دیاب  نانآ  دُرم ، لتاق  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

877 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیم بلط  زا  ار  رگید  یخرب  مهس  هثرو  زا  یخرب  تلافک  مکح  باب 7 

، دوـخ زا  دریمیم و  تسا  راـکبلط  نم  زا  هک  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  « 1  » اـضر ماـما  زا  : » دـیوگ مهج  نب  نسح  ( 1 - ) 1456
قح زا  ار  دوخ  مهـس  نم  دیوگیم : دـیآیم و  نم  دزن  وا  ناثراو  زا  یکی  دراذـگیم . ياجرب  گرزب  کچوک و  رـسپ و  رتخد و  نادـنزرف 

. منک بلج  ار  نانآ  تیاضر  هک  منکیم  تلافک  نم  یتسه و  لالح  زین  مناردارب  نارهاوخ و  بناج  زا  مدرک و  لالح  وت  رب  مردپ 
. یتسه لالح  دازآ و  نآ ، هب  تبسن  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

]؟ تسیچ فیلکت   ] دزادرپن اهنآ  هب  رگا  متفگ :
. تسوا ندرگ  هب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. زادرپب ار  ام  قح  دنتفگ : دندرک و  هعجارم  نم  هب  ّتیم  ناثراو  رگا  متفگ :
. یتسه لالح  دازآ و  نآ  ۀـیحان  زا  دوخ  يادـخ  دوخ و  نایم  وت  یلو  دـنراد ، یقح  نینچ  يرهاظ  مکح  رد  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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. دشکیم شود  هب  ار  نآ  راب  وت  ياجهب  نماض  سپ  دنک ، تلافک  وت  يارب  ار  نانآ  تیاضر  بلج  وت  ةدننک  لالح  صخش  هک  یماگنه 
؟ دنک لالح  دناوتیم  شردام  ایآ  دییامرفیم ؟ هچ  كدوک  ةرابرد  متفگ :

. دزادرپب يو  هب  ای  دنک  بلج  ار  شتیاضر  نآ  اب  هک  دشاب  هتشاد  يزیچ  هک  یماگنه  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشاب هتشادن  يزیچ  شردام  رگا  متفگ :

. تسین زیاج  تروص  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشاب هتشاد  لام  هک  دوب  يدروم  نم  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ لالح  دناوتیم  شردام  دیدومرف : هک  مدینش  امش  زا  متفگ :

؟ دنک لالح  ار  شدنزرف  لام  دناوتیم  ردپ  ایآ  متفگ :
، تساوخیم هک  يراک  ره  وا  میتشادـن . يرایتخا  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردـپ  دوجو  اب  اـم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دادیم ماجنا 
توف كدوک  ندش  غلاب  زا  لبق  رگا  سپ  دشاب . لالح  نم  يارب  يو  مهـس  هک  درک  تلافک  نم  يارب  كدوک  نآ  بناج  زا  درم  نآ  متفگ :

؟ تسین وا  ةدهعرب  يزیچ  دنک ،
.« تسا حیحص  زیاج و  درک ، طرش  وت  اب  هک  هنوگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا هتخادرپ  نماض  هک  هچنآ  زا  شیب  هنع  نومضم  تخادرپ  موزل  مدع  باب 8 

رب راکبلط  اب  سپـس  تلافک و  يرگید  يارب  ار  یلام  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  نب  رمع  ( 1 - ) 1457
. دنکیم هحلاصم  نآ 

تسا ». هدرک  هحلاصم  نآ  رب  هک  دراد  قح  رادقم  نامه  هب  اهنت  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

. تسا حیحص  نسحلا » ابا   » تسا و هابتشا  هک  تسا  هدمآ  نسحلا » تلاس   » نتم رد  (. 1)
 879 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یشخب رب  راکبلط  اب  سپس  دنکیم و  تلافک  ار  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  نب  رمع  ( 2 - ) 1458
. دنکیم حلص  هدرک ، تلافک  هچنآ  زا 

تسا ». هدرک  حلص  نآ  رب  هک  دراد  قح  يرادقم  نامه  هب  اهنت  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  ریکب  نبا  زا  ثیدح  نیا 

هنع نومضم  هب  نماض  عوجر  باب 9 

نماض دنیوگیم : هک  مدرم  نخس  نیا  ایآ  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ دلاخ  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1459
؟ تسا حیحص  دزادرپب ، تمارغ  دیاب 

تسا ». هدروخ  ار  لام  هک  تسا  یسک  ةدهع  هب  تمارغ  انامه  تسین . نماض  ةدهع  هب  یتمارغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار لام  هک  تسا  یـسک  هدهع  هب  تمارغ  تسین ، نماض  هدهع  هب  یتمارغ  : » هدـش تیاور  هک  تسا  هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 1460

تسا ». هدروخ 
: دومرف هکم  حتف  زور  شیوخ ، ینارنخس  زا  یشخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ یلهاب  هماما  وبا  ( 3 - ) 1461
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تسا ». ربهر  اوشیپ و  ةدهعرب  تمارغ  دوشیم و  تخادرپ  یهدب  دوشیم و  هدنادرگزاب  « 1  » هحنم دوشیم و  هدنادرگزاب  هیراع 
تسا ». ربهر  اوشیپ و  ةدهعرب  تمارغ  : » دومرف زین  يرگید  شخب  رد  و 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 

یهدب زا  رتشیب  یلام  تخادرپ  هب  دهعت  مکح  باب 10 

نیعمخیرات  رد  یهدب  تخادرپ  مدع  تروص  رد 
ار وا  تسا و  راکبلط  مهرد  دص  يرگید  زا  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  : » دیوگ ییحی  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1462

زور  هد  دیوگیم : راکهدب  ور  نیا  زا  دهدیم . رارق  انگنت  رد  شایهدب  تخادرپ  يارب 
______________________________

م. دراذگیم - نارگید  رایتخا  رد  یتدم  ار  نآ  شریش  زا  هدافتسا  يارب  ناسنا  هک  يدنفسوگ  ای  رتش  (. 1)
 881 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هاگنآ مراکهدب . وت  هب  طرـش  دیق و  نودب  تدم و  نودب  مهرد  رازه  تروص  نیا  ریغ  رد  مزادرپیم ؛ ار  تایهدب  میآیم و  وت  دزن  رگید 
. دناوخیم ارف  تداهش  يادا  يارب  ار  ناهاوگ  یتدم  زا  سپ  دریگیم . هاوگ  بلطم  نیا  رب 

، تسین زیاـج  قـح  نتفرگ  زج  راـکبلط  يارب  قـح و  هب  رگم  دـنهد  تداهـش  تـسین  هتـسیاش  دوـمرف : موـقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
.« هللاءاشنا

هدش هداد  هلاوح  طسوت  رانید  ياجهب  مهرد  نتفرگ  مکح  باب 11 

ار یموس  صخـش  سپ  تسا ، راکبلط  رانید  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1463
؟ دریگب مهرد  زور  تمیق  هب  دناوتیم  هدنریگ  هلاوح  ایآ  دهدیم . هلاوح  وا  هب  رانید  نتفرگ  يارب 

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  ناحرس  نب  دواد  زا  ثیدح  نیا 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  مکی  لهچ و  باب  تایاور  رد 

هلاوح زا  سپ  هدنهد  هلاوح  هب  هدش  هداد  هلاوح  هعجارم  مدع  مکح  باب 12 

هلاوح يرگید  هب  شبلط  نتفرگ  يارب  ار  دوـخ  راـکبلط  یـصخش  : » درک لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زاّزخ  بوـیا  وـبا  ( 1 - ) 1464
؟ دنک هعجارم  هدنهد  هلاوح  هب  دناوتیم  هدنریگ  هلاوح  ایآ  دهدیم .

دشاب ». هدش  سلفم  نآ  زا  شیپ  راکهدب  هکنآ  رگم  دنکیمن ، هعجارم  وا  هب  زگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  مزاح  نب  روصنم  زا  ثیدح  نیا 
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 883 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدنریگ هلاوح  هاگنآ  دهدیم . هلاوح  شراکهدب  هب  شبلط  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  راکبلط  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  هرارز  ( 2 - ) 1465

دناوتیمن رگید  دیشخب ، ار  وا  یتقو  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشخبیم . راکهدب  هب  ار  شقح 
دنک ». هعجارم  هدنهدهلاوح  هب  دناوتیم  دشخبن ، ار  وا  رگا  دنک و  هعجارم  وا  هب 

. تسا راکبلط  مهرد  يرگید  زا  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1466
. دهدیم هلاوح  یموس  صخش  هب  ار  وا  راکهدب 

اب رگا  دنک و  هعجارم  يو  هب  درادن  قح  نآ  زا  سپ  دنک ، باسحهیوست  لیحم  اب  نتفرگ  هلاوح  ماگنه  راکبلط  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هتفرگ هدـهعرب  ار  نآ  هیلع ، لاحم  هک  یتروص  رد  دـنک ؛ تساوخرد  ار  شقح  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  کی  ره  زا  دـنکن ، باسحهیوست  وا 

دشاب ».
بلط رفن  ود  دشاب و  راکبلط  يرگید  زا  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1467

هک یتروص  رد  دهد - هلاوح  وا  هب  نانآ  زا  یکی  رگا  هاگنآ  دـنکیم . تساوخرد  دـهاوخب ، هک  مادـک  ره  زا  راکبلط  دـننک ، تلافک  ار  وا 
دنک ». هعجارم  يو  هب  دناوتیمن  رگید  دشخبب - ار  یمود 

هب شقح  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  راکبلط  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  ۀـبقع  ( 5 - ) 1468
دنک هعجارم  دوخ  راکهدب  هب  رگید  راب  دناوتیم  راکبلط  ایآ  تسا . هتـسکشرو  نوگرگد و  فارـص  تیعـضو  یلو  دهدیم  هلاوح  فارص 

؟ تسا هدش  یضار  نآ  هب  هتفرگ و  هلاوح  یتروص  رد 
.« هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نارگید راک  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  باب 13 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلولـس  قراخم  نب  نیـصح  هدانج  وبا  ( 1 - ) 1469
دهد ». ماجنا  ار  راک  نآ  ات  دنکیمن  هجوت  وا  زاین  هب  دنوادخ  دوش ، شردارب  يارب  يراک  ماجنا  راد  هدهع  سکره  : » دومرف هلآ 

885 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناشدوخ زا  رفن و  کی  زا  رفن  ود  تلافک  مکح  باب 14 

رب رانید  دـص  یـصخش  يارب  رفن  ود  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1470
يو دوش ، هتفرگ  اهنآ  زا  یکی  زا  لام  هاـگنآ  دوش ، رگید  لـیفک  تسا ، هتفرگ  هدـهع  رب  هچنآ  رد  مادـکره  هک  يروط  هب  دـنریگب ، هدـهع 

. دنک هعجارم  زین  هدش  يو  لیفک  هک  یسک  هب  دناوتیم  دشاب  هتشاد  تسود  رگا  دنک و  تساوخرد  رگید  لیفک  زا  ار  نآ  فصن  دناوتیم 
تباث تلافک  اهنآ  يود  ره  يارب  دـنک  تساوخرد  يو  زا  يرگید  لیفک  سپـس  دـنک و  لـیفک  تساوخرد  يرگید  زا  یـصخش  هاـگره  و 

.« دوشیم

تراجت رد  نوذأم  دبع  ندش  لیفک  مکح  باب 15 

دراد تراجت  رد  نذا  هک  يدبع  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1471
دهدب ». تلافک  رد  نذا  وا  هب  شیالوم  هکنآ  رگم  دیآیمن  دوجو  هب  وا  يارب  يدهعت  دوش ، لیفک 
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887 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاکرتشم تاهبتشم و  مکح  حلص و  ياهباب  متشه : لصف 

حلص زاوج  باب 1 

تسا ». زیاج  مدرم  نایم  رد  حلص  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخب  نب  صفح  ( 1 - ) 1472
اور و ناناملسم  نایم  رد  حلـص  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 2 - ) 1473

دنک ». مارح  ار  یلالح  ای  لالح  ار  یمارح  هک  یحلص  رگم  تسارذگ 
نیا زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح 
تاعاجرا

: تشذگ
.« درادن قح  تسا ، هدرک  هحلاصم  نآ  رب  هچنآ  زا  رتشیب  وا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  نامض  ياهباب  زا  متشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب ، باب  تایاور  رد  و 

رگم تسا ؛ زیاج  اور و  ناناملـسم  نایم  رد  حلـص  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ءاضق  ياهباب  زا  مشـش  باـب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد 
دنک ». لالح  ار  یمارح  ای  مارح  ار  یلالح  هک  یحلص 

889 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مدرم نایم  نداد  یتشآ  حلص و  تلیضف  باب 2 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
اطخ هب  هچ  رگا  تسین  یهانگ  وا  رب  دزادرپب  نآ  حالصا  هب  تسا و  هتفر  یمتس  وا  ثراو  هب  یصوم  تیصو  زا  هک  درادنپ  نینچ  سک  ره  و 

«1 ! » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشاب ؛ هتفر 
. تسا هاگآ  اونـش و  دنوادخ  دینکن و  دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  رگیدـکی  اب  مدرم  ندادـن  شزاس  ندوبن و  راگزیهرپ  ندرک و  یکین  يارب  و 

«2»
«3 . » دنرتراوازس تدم  نیا  رد  اهنآ  ندنادرگزاب  هب  نتشاد - شزاس  هب  میمصت  تروص  رد  ناشنارهوش - و 

دـننک و رارقرب  يراوتـسا  یتشآ  دوخ  نایم  نانآ  هک  تسین  یکاب  سپ  تسا ، كانمیب  شرهوش  ینادرگ  يور  ای  يراگزاسان  زا  ینز  رگا  و 
«4 . » تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  انامه  دیشاب  راگزیهرپ  دینک و  شزاس  رگا  تسا و  رتهب  يراگزاس 

«5 . » شابم ناراکهابت  وریپ  ریگشیپ و  حالص  هار  شاب و  موق  ياوشیپ  نم و  نیشناج  نونکا  وت  تفگ : نوراه  دوخ  ردارب  هب  یسوم 
رارقرب یتشآ  حلـص و  دوخ  نایم  رد  دینک و  اورپ  ادخ  زا  سپ  تسا . ربمایپ  ادخ و  هب  قلعتم  لافنا  وگب : دـننکیم ، لاؤس  لافنا  ةرابرد  وت  زا 

«6 . » دیتسه نمؤم  رگا  دینک ، يوریپ  شربمایپ  ادخ و  زا  دینک و 
مدرم حالـصا  هب  هنوـگ  چـیه  دـننکیم و  داـسف  هنوـگهمه  نـیمز  رد  مدرم  نآ  هـک  دـینکن  يوریپ  رگمتـس  فرـسم و  ياـسؤر  راـتفر  زا  و 

«7 . » دنزادرپیمن
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قلخ حالـص  هب  یمدـق  زگره  دنتـساوخیمرب و  داـسف  هنتف و  هب  نیمز  رد  میاد  هک  دـندوب  هلیبـق  ياـسؤر  زا  رفن  هـُن  حـلاص  موـق  رهـش  رد  و 
«8 . » دنتشادیمنرب

. دینک رارقرب  یتشآ  نانآ  نایم  سپ  دندیگنج ، رگیدکی  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و 
«9 . » دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دیسرتب ، ادخ  زا  دینک و  رارقرب  یتشآ  ناتناردارب  نایم  سپ  دنرگیدکی  ردارب  نانمؤم  انامه 

هقدـص رانید  ود  زا  رتشیب  ار  رفن  ود  نایم  نداد  یتشآ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 1474
مرادیم ». تسود  نداد 

ود زا  رتشیب  ار  رفن  ود  نایم  نداد  یتشآ  : » دومرفیم هتـسویپ  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یلاـمث  هزمحوبا 
تسا ». هزور  زامن و  لاس  کی  زا  رترب  مدرم  نداد  یتشآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مرادیم و  تسود  نداد  هقدص  رانید 

______________________________

.182 هرقب 2 / (. 1)

.224 هرقب 2 / (. 2)

.228 هرقب 2 / (. 3)
.128 - 129 ءاسن 4 / (. 4)

.142 فارعا 7 / (. 5)
.1 لافنا 8 / (. 6)

.151 - 152 ءارعش 26 / (. 7)
.48 لمن 27 / (. 8)

.9 - 10 تارجح 49 / (. 9)
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هب ناشطباور  هک  یماگنه  مدرم - نایم  نداد  یتشآ  : » دومرفیم هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لوحا  بیبح  ( 2 - ) 1475
تـسود ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ياهقدص  دنریگیم - هلـصاف  مه  زا  هک  یماگنه  رگیدکی - هب  نانآ  ندرک  کیدزن  و  دیارگیم - یگریت 

دراد ».
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  روصنم  نب  ۀفیذح 

ماما مدرک . لاؤس  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  دـنوادخ  هک  شتمکح  نامقل و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـمازا  : » دـیوگ داـمح  ( 3 - ) 1476
هداد تمکح  نامقل  هب  ییابیز  یندب و  يورین  نادناخ ، لام و  يدایز  داژن ، يرترب  لیلد  هب  هک  نادب  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع 

هکنآ رگم  دـندرکیم ، دروخ  دز و  عازن و  مه  اب  هک  تشذـگیمن  رفن  ود  زا  زگره  دوب ...  راوتـسا  مکحم و  ادـخ  راـک  رد  وا  هکلب  دـشن ،
دندشیم »...  رگیدکی  رادتسود  ود  نآ  هکنآ  رگم  دشیمن ، ادج  نانآ  زا  دادیم و  یتشآ  ناشنایم 

: دومرف شیوخ  ینارنخس  زا  یشخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دنیوگ سابع  نب  هللادبع  هریره و  وبا  ( 4 - ) 1477
دوشیم هداد  يو  هب  ردق  بش  شاداپ  دنتسرفیم و  دورد  يو  رب  ادخ  ناگتشرف  تشگزاب ، ماگنه  ات  درادرب ، ماگ  یتشآ  تهج  رد  سکره 

يارب دنوادخ  تنعل  تسا و  رفن  ود  نایم  رگحالـصا  شاداپ  ةزادـنا  هب  شهانگ  درادرب ، ماگ  رفن  ود  نایم  طابترا  عطق  تهج  رد  سکره  و 
دوش ». نادنچود  شباذع  هدش و  خزود  دراو  ات  دوشیم  هتشون  يو 

سکچـیه تاـبجاو ، ماـجنا  زا  سپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  بوـلقلا  داـشرا  باـتک  رد  ( 5 - ) 1478
دنکیم ». ریخ  يوزرآ  دیوگیم و  ریخ  نخس  تسا ، هدادن  ماجنا  مدرم  نایم  حالصا  زا  رتهب  یلمع 
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رد داـب - وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  مجلم - نبا  زا  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  هغـالبلا  جـهن  رد  ( 6 - ) 1479
هک ار  سکره  منادـناخ و  نادـنزرف و  ۀـمه  رفن و  ود  امـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  هب  دوخ  تیـصو 
ّدج زا  نم  اریز  منکیم ؛ شرافس  ناتدوخ  نایم  یتسود  حلص و  يرارقرب  ناتياهراک و  مظن  یهلا ، ياوقت  هب  دسریم ، شتسد  هب  ماهتـشون 

تسا »...  هزور  زامن و  لاس  کی  زا  رترب  مدرم ، نایم  یتسود  حلص و  يرارقرب  دومرفیم : هک  مدینش  امش 
روضح مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیـصو  ماگنه  رد  نم  : » دـیوگ یلاله  سیق  نب  میلـس  ( 7 - ) 1480

ات تفرگ ...  هاوگ  دوخ  تیصو  رب  ار  شنادناخ  هعیـش و  ناگرزب  شنادنزرف ، ۀمه  هیفنح و  دمحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يو  متـشاد .
هب دـسریم ، ناشتسد  هب  ماهتـشون  هک  ار  ینانموم  ار و  منادـناخ  نادـنزرف و  ۀـمه  ار و  وت  نسح ! يا  دومرف : شدـنزرف  هب  ماـما  هک  اـجنآ 

دینز و گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  دیشاب . ناملـسم  هکنآ  ات  دیریمن  زگره  و  منکیم : شرافـس  ناتراگدرورپ - دنوادخ - يراگزیهرپ 
؛ دیوشن هدنکارپ 
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هزور زامن و  لاـس  کـی  زا  رترب  مدرم  ناـیم  یتسود  حلـص و  يرارقرب  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  اریز 

دنوادخ ». ۀلیسو  هب  رگم  تسین  ییورین  تسا و  طباور  ةدننکهابت  نید و  ةدننک  نکهشیر  ینمشد ، هنیک و  یتسار  هب  تسا و 
ۀلیسو هب  يدرک  هدهاشم  یعازن  ام  نایعیش  زا  نت  ود  نایم  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  لضفم  ( 8 - ) 1481

نک ». فرط  رب  ار  نآ  نم  لام 
اجنآ زا  هک  لضفم  میدرکیم . عازن  مه  اب  ثاریم  ةرابرد  منادـنواشیوخ  زا  یکی  نم و  : » دـیوگ جـح - رادـناوراک  هفینح - وبا  ( 9 - ) 1482

اب ار  ام  مهرد  دـص  راهچ  تخادرپ  اب  میتفر ، يو  لزنم  هب  یتقو  دـییایب . نم  هناخ  هب  تفگ : سپـس  درک ، اـشامت  ار  اـم  یتدـم  تشذـگیم ،
نم لام  لام ، نیا  هک  دـینادب  تفگ : لضفم  دـش ، بلج  يرگید  هب  تبـسن  اـم  زا  کـی  ره  داـمتعا  هک  یتقو  داد . یتشآ  حلـص و  رگیدـکی 
نانآ نایم  دـننکیم ، فالتخا  مه  اب  يزیچ  ةرابرد  نایعیـش  زا  رفن  ود  هاگره  هک  داد  روتـسد  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هکلب  تسین 

تسا ». مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لام  نیا  سپ  منک . هنیزه  عازن  عفر  يارب  ترضح  نآ  لام  زا  مزاس و  رارقرب  یتشآ  حلص و 
دینکن ». دای  دنگوس  دنوادخ  هب  ندادن  یتشآ  مدرم  نایم  ندوبن و  راگزیهرپ  ندرکن و  یکین  يارب  : » هیآ ریسفت  رد  ( 10 - ) 1483

، يدش هدناوخارف  رفن  ود  نایم  نداد  یتشآ  حلص و  يارب  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا 
مهدن ». ماجنا  ار  راک  نیا  هک  مدرک  دای  دنگوس  هک  وگن 

تاعاجرا
: تشذگ

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  سفن  اب  داهج  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  مود  یس و  تیاور  رد 
دنکن ». حلص  يو  اب  وا  دوش و  مدقشیپ  یتشآ  حلص و  يارب  شردارب  هک  یسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  »

 895 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

تقد بکرم  نآ  اب  هدش  هدومیپ  تفاسم  هدـنامیقاب و  تفاسم  رد  هکلب  : » هک هتفگ  نیا  هراجا  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دندرک ». نینچ  نانآ  سپ  دینک . هحلاصم  مه  اب  نانآ  ساسا  رب  نک و 

مه اـب  يریگب . تسوا ، ةدـهعرب  هچنآ  ۀـمه  يرادـن  قح  وـت  متفگ : رگید  درف  هب  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ةدوـمرف  موـس  تیاور  رد  و 
دینک ». لدب  ّدر و  ناتدوخ  نایم  ار  هدوزفا  غلبم  دینک و  هحلاصم 

يو هب  شیاههدازرادرب  زا  یکی  اههدازرهاوخ و  زا  یکی  سپ  : » هک هتفگ  نیا  ایاصو  ياهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد  و 
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.« میدرک حالصا  رانید  هس  هب  ار  وا  راک  ام  هاگنآ  دندرک . ضارتعا 

طباور ندرک  هریت  رد  نتفگ  تسار  حلص و  يرارقرب  يارب  نتفگ  غورد  مکح  باب 3 

فرط زا  دومرف : اهنآ  نمض  رد  داد و  نم  هب  یتاروتـسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ای  بهو  نب  ۀیواعم  ( 1 - ) 1484
. ناسرب ار  مایپ  نالف  نم ،

؟ میازفیب اهنآ  رب  ینانخس  زین  مدوخ  زا  دیدومرف ، امش  هچنآ  رب  نوزفا  ایآ  مناسریم . ار  امش  مایپ  متفگ :
تسین ». غورد  تسا و  یتسود  حلص و  ندرک  رارقرب  نآ  انامه  تسین . وگغورد  رگحالصا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسین ». وگغورد  یتسود ، حلص و  ةدننک  رارقرب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  ( 2 - ) 1485
. تسا هدش  تیاور  زین  هریغم  نب  هللادبع  زا  ثیدح  نیا  ریظن 

هس رد  زج  غورد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 3 - ) 1486
رادـمامز غورد  درادیمرب و  ماـگ  رفن  ود  نداد  یتـشآ  تهج  رد  هک  یـسک  نتفگ  غورد  شرـسمه ، هب  درم  غورد  تـسین : هتـسیاش  دروـم 

تسا ». بیرف  گنرین و  گنج  هک  ارچ  شنانمشد ؛ اب  هعماج 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  سفن ، اب  هزرابم  ياهباب  زا  متشه  یس و  باب  تایاور  زا  يدادعت  رد 
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يرگید لهج  یکی و  یهاگآ  تروص  رد  هحلاصم  زاوج  مدع  باب 4 

رفن ود  ةرابرد  : » هک دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 1487
زا هچنآ  دیوگیم : يرگید  هب  کی  ره  ور  نیا  زا  دننادیمن ، ار  نآ  رادقم  تسا و  راکبلط  یکاروخ  داوم  يرادـقم  يرگید  زا  کی  ره  هک 

درادن ». لاکشا  ود ، نآ  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نم . لام  يراد ، نم  دزن  وت  هچنآ  وت و  لام  تسوت ، دزن  نم 
. دراد هفاضا  ار  اهنآ » ینورد  لیامت  و  ، » روصنم ثیدح 

دنراد یکاروخ  داوم  يرادقم  يرگید  دزن  کیره  رفن  ود  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 2 - ) 1488
هچنآ وت و  يارب  تسوت ، دزن  نم  زا  هچنآ  دـیوگیم : يرگید  هب  نانآ  زا  کی  ره  ور  نیا  زا  دـننادیمن ، ار  نآ  رادـقم  نانآ  زا  کیچـیه  و 

. دنوشیم یضار  نآ  هب  نم و  لام  مراکبلط ، وت  زا  نم 
درادن ». لاکشا  نانآ ، ینورد  لیامت  تیاضر و  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رب راکبلط  اب  تسا و  راکهدـب  يزیچ  هک  یـصخش  ةرابرد  : » هک دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  یبلح و  ( 3 - ) 1489
درادن ». لاکشا  دشاب ، راکبلط  لماک  تیاضر  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم ، هحلاصم  نآ  رس 

نم زا  مهرد  رازه  راهچ  یحیـسم  اـی  يدوهی  رفن  کـی  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگ هزمح  نب  یلع  ( 4 - ) 1490
؟ منک هحلاصم  نانآ  اب  دوخ ، یهدب  نازیم  زا  وا  ناثراو  ندرک  هاگآ  نودب  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  دریمیم . تسا و  راکبلط 

ینک ». هاگآ  ار  نانآ  هکنیا  ات  تسین ، زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
899 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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کیرش ود  حلص  زاوج  باب 5 

نآ زا  یشخب  دنربیم . دوس  دنوشیم و  کیرـش  یلامرد  مه  اب  رفن  ود  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ حابـصلاوبا  ( 1 - ) 1491
. وت لام  نآ ، نایز  دوس و  هدب و  نم  هب  ار  لام  لصا  دیوگیم : يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  ْنید . بلط و  يرگید  شخب  تسا و  سنج  لام ،

هدنادرگزاب ادخ  باتک  هب  دشاب ، ادخ  باتک  اب  فلاخم  یطرش  رگا  درادن و  لاکشا  دنک ، طرـش  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دوشیم

هن و ای  دنک  طرـش  هچ  دراد  ار  هلماعم  ندز  مه  رب  رایتخا  وا  تسا و  طورـشم  رادـیرخ  يارب  هلماعم  زور  هس  ات  تاناویح  ۀـمه  رد  دومرف : و 
هارمه تسا ، هدرک  هدافتـسا  شریـش  زا  زور  هس  نآ  رد  رگا  دومرف : دنادرگ ، زاب  زور  هس  زا  سپ  دیرخ و  ار  يدنفـسوگ  هک  يدرم  ةرابرد 

تسین ». وا  ةدهع  هب  يزیچ  تسا ، هتشادن  ریش  رگا  دهدیم و  لیوحت  ّدُم  هس  نآ 
نآ دنربیم و  دوس  دنوشیم و  کیرـش  مه  اب  یلام  رد  رفن  ود  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرازبا  دواد  ( 2 - ) 1492

. وت يارب  نآ  نایز  دوس و  هدب و  نم  هب  ار  ملام  لصا  دیوگیم : يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  سپ  ْنید . بلط و  تسا و  سنج  لام 
زاب ادخ  باتک  هب  دشاب ، ادخ  باتک  اب  فلاخم  یطرش  رگا  سپ  درادن . لاکشا  دننک ، طرش  مهاب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دوشیم ». هدنادرگ 
901 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یصوم ناراکبلط  یفوتم و  ناثراو  اب  هحلاصم  مکح  باب 6 

دزن نامیتی  لاـم  زا  يرادـقم  میدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـنیوگ دـقرف  نب  دواد  جاـجح و  نب  نامحرلادـبع  ( 1 - ) 1493
زا یـشخب  هک  دنکیم  هحلاصم  نانآ  اب  دوریم و  نانآ  يالکو  ناثراو و  دزن  هاگنآ  دـنریمیم . نامیتی  ات  دزادرپیمن  وا  تسه و  یـصخش 

؟ دوشیم باسحیب  نآ  هب  تبسن  ایآ  دننک . لالح  هتشذگ  هب  تبسن  ار  وا  دنرذگب و  نآ  رگید  شخب  زا  دزادرپب و  ار  نآ 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یصاخشا هتسویپ  یلو  دنکیم  تیصو  يراکهدب  يرادقم  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ لهـس  ( 2 - ) 1494
يروتـسد هچ  هراب  نیا  رد  دـنروخیم . دـنگوس  ای  دـننکیم  هماقا  هنّیب  دوخ ، ياعدا  يارب  دـننکیم و  يو  زا  يراـکبلط  ياـعدا  دـنیآیم و 

؟ دیهدیم
.« دوش تخادرپ  شیاه  تناما  ات  دوش  هحلاصم  نآ  رب  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مدنگ ندرک  درآ  رب  هحلاصم  زاوج  باب 7 

مهرد دنچ  ربارب  رد  ات  دهدیم  نابایسآ  هب  ار  مدنگ  زیفق  دنچ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1495
لوادـتم و مدرم ، نایم  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـهدیم و  يو  هب  درآ  زیفق  کی  اـهمهرد و  دـنکیم ، درآ  ار  اـهنآ  نابایـسآ  یتقو  دـنک . درآ 

. تسا فورعم 
دشاب ». هدرکن  خرن  نییعت  وا  اب  دنچره  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

903 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهرد ود  رس  رب  رفن  ود  عازن  مکح  باب 8 
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ره دیوگیم : نانآ  زا  یکی  دنراد و  رایتخا  رد  مهرد  ود  رفن  ود  : » هک دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  يدادعت  زا  هریغم  نب  هللادبع  ( 1 - ) 1496
. تسام يود  ره  لام  اهنآ  دیوگیم : يرگید  تسا و  نم  لام  مهرد  ود 

هک تسا  هدرک  فارتعا  قیقحت  هب  تسام ، يود  ره  لام  مهرد  ود  نآ  دـیوگیم : هک  یـسک  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
دوشیم ». میسقت  مین  ود  هب  اهنآ  نایم  رگید  مهرد  تسا و  يرگید  لام  تسین و  وا  لام  اهنآ  زا  یکی 

. تسا هدش  تیاور  هطساو  اب  زین  هزمح  یبا  نبا  دمحم  زا  ثیدح  نیا 

ود ره  يوس  زا  هنّیب  هماقا  يزیچ و  رس  رب  رفن  ود  ياعدا  مکح  باب 9 

هنّیب دوخ  ياعدا  يارب  ود  ره  دندرک و  اعدا  ار  يرتش  تیکلام  رفن  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  : » دـیوگ هفرط  نبا  ( 1 - ) 1497
درک ». میسقت  ود  نآ  نایم  ار  رتش  نآ  نانمؤم  ریما  دندرک . هماقا 

هنّیب ود  ره  اعدا و  ار  يزیچ  مه  اب  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1498
هتخادـنا هعرق  ناشنایم  تسین ، اهنآ  زا  کیچـیه  راـیتخا  رد  زیچ  نآ  تسا و  لداـع  ود  ره  هنّیب  رگا  هک  درک  مکح  هنوگنیا  دـننک ، هماـقا 

، دـنگوس زا  ود  ره  يراددوـخ  اـی  ود  ره  دـنگوس  تروـص  رد  دـنوشیم و  هداد  دـنگوس  اـهنآ  تسا ، يود  ره  راـیتخا  رد  رگا  دوـشیم و 
هک تسا  یـسک  لاـم  زیچ  نآ  دـیامن ، يراددوخ  يرگید  دـنک و  داـی  دـنگوس  اـهنآ  زا  یکی  رگا  یلو  دوشیم  میـسقت  مین  ود  هب  ناـشنایم 

تسا ». یعّدم  ةدهع  هب  هنّیب  هماقا  سپ  تسا ، نانآ  زا  یکی  رایتخا  رد  زیچ  نآ  رگا  تسا و  هدروخ  دنگوس 
905 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

توافتم ياهشزرا  اب  رفن  ود  سنج  ندش  هابتشا  مکح  باب 10 

رفن کی  هب  مهرد  تسیب  يرگید  مهرد و  یـس  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1499
دوخ سابل  دناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  یلو  دتسرفیم ، اهنآ  يارب  مه  اب  ار  سابل  ود  صخش  نآ  درخب . یـسابل  مادک  ره  يارب  ات  دنهدیم 

. دنسانشب ار 
هب ار  نآ  مجنپ  ود  دـنهدیم و  مهرد  یـس  بحاـص  هب  ار  اـهنآ  ياـهب  مجنپ  هس  دوشیم و  هتخورف  ساـبل  ود  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. مهرد تسیب  بحاص 
. رادرب یهاوخیم  ار  مادک  ره  دیوگیم : مهرد  یس  بحاص  هب  مهرد  تسیب  بحاص  متفگ :

.« تسا هدرک  راتفر  فاصنا  اب  يو  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رانید کی  رانید و  ود  ندش  طولخم  مکح  باب 11 

اهنآ  زا  یکی  ندش  مگ  رادتناما و  دزن 
ةرابرد ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناـکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1500

هدـنامیقاب رانید  ود  زا  : » دومرف دوشیم ، مگ  اهنآ  زا  یکی  دـنراذگیم و  هعیدو  رفن  کی  دزن  رانید  کی  يرگید  رانید و  ود  هک  یـصخش 
دوشیم ». میسقت  يواسم  روط  هب  ناشنایم  رگید  رانید  کی  هداد و  رانید  ود  بحاص  هب  رانید  کی 

907 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هناخ ود  نایم  راوید  مکح  باب 12 

. مدرک لاؤس  دنکیم ، ادج  مه  زا  ار  هناخ  ود  هک  ین  زا  يراوید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 1501
ار اهین  نآ  اب  هک  یبانط  هک  تسا  ياهناخ  بحاص  هب  قلعتم  نآ  هک  دندرک  مکح  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  ماما 

دشاب ». نآ  يوس  هب  شیاههرگ  لصتم و  يو  ۀناخ  هب  دندنبیم 
هیلع نانمؤمریما  دزن  رفن  ود  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شدج  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 2 - ) 1502

تسوا ». فرط  هب  طمق  هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  ّصخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندرک . عازن  مه  اب  ّصخ  ةرابرد  مالسلا 
دنکیم و ادج  رگیدکی  زا  ار  اههناخ  هرصب  هفوک و  نایم  ياهاتـسور  رد  هک  تسا  ییاهین  ّصخ ، : » دیامرفیم هرـس  سدق  قودص  موحرم 
هک ینامسیر  هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  دنکیم و  ادج  مه  زا  ار  هناخ  ود  هک  ین  زا  يراوید  ینعی  تسا ؛ نامـسیر  ندز  هرگ  نتـسب و  طمق ،

دندنبیم ». نآ  هب  ار  هناخ  ِرد  هک  تسا  یگنس  طامق ، هک  تسا  هدش  هتفگ  دشاب و  هدش  هتسب  فرط  نآ  هب  دندنبیم  ار  اهین  نآ  اب 
مه اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  ناشياههناخ  نایم  راوید  ةرابرد  رفن  ود  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1503

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دشاب . هتـشاد  هنّیب  دوخ  ياعدا  يارب  نانآ  زا  یکی  هکنآ  نودب  دندش ، نآ  تیکلام  یعّدم  کی  ره  دندرک و  عازن 
يوس هب  اهگنس  اهتشخ و  لاصتا  دشاب و  لصتم  وا  ۀناخ  هب  ددنبیم  ار  اهین  نآ  اب  هک  یبانط  هک  درک  مکح  یـسک  عفن  هب  عازن  نیا  رد 

. دشاب وا  هناخ 
هب رگا  تسوا و  لاـم  دـشاب ، لـصتم  ناـنآ  زا  یکی  ناـمتخاس  هب  هک  یتروص  رد  دوـشیم ؛ یـسررب  دـشاب ، گنـس  تشخ و  زا  راوـید  رگا 

دهاوخ اهنآ  يود  ره  لام  دننک ، دای  دنگوس  اهنآ  يود  ره  دشابن و  لصتم  مادکچیه  نامتخاس  هب  ای  دـشاب  لصتم  نانآ  يود  ره  نامتخاس 
دنگوس  اهنآ  زا  یکی  رگا  یلو  دوب 

909 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هچوک نابایخ و  هب  طوبرم  ماکحا  باب 13 

رگید یهورگ  تسا و  عارذ  تفه  دـنتفگ : یخرب  دـندرک . عازن  مه  اـب  هار  ةراـبرد  رگیدـکی  اـب  یهورگ  : » دـیوگ ساـبعلاوبا  ( 1 - ) 1504
. تسا عارذ  راهچ  دنتفگ :

تسا ». عارذ  جنپ  هکلب  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رییغت ار  شاهناخ  ِرد  لحم  دهاوخب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1505

دراد يراکشآ  نایز  راک ، نیا  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دراد  ار  ّقح  نیا  دنک ، زاب  یمومع  یلصا و  هداج  رد  يرگید  ِرد  دهاوخب  ای  دهد 
نآ لها  تیاضر  اب  رگم  درادـن  ار  نآ  لحم  رییغت  رد و  ندرکزاب  ّقح  دـهد ، ماـجنا  تسبنب  یعرف  ۀـچوک  رد  دـهاوخب  ار  راـک  نیا  رگا  و 

هچوک ».
رییغت درادـن  ّقح  سکچـیه  ار  زاب  یمومع و  نابایخ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 1506

- دـننک لقتنم  يرگید  ياج  هب  ار  نآ  هک  دـندرک  قفاوت  مه  اـب  ناـنآ  همه  رگا  تسا ، ینیعم  هورگ  هب  قلعتم  هک  یتسبنب  هچوک  یلو  دـهد 
رگا نینچمه  تسا و  زیاج  راک  نیا  تسا - هداد  هزاجا  ناـنآ  هب  هک  دـشاب  یـسک  کـلم  رد  اـی  دزاـس  دراو  یناـیز  یـسک  هب  هکنآ  نودـب 

ینیعم دارفا  هب  قلعتم  هچوک  هک  یتروص  رد  دنراد ؛ ار  یقح  نینچ  دندنبب ، ار  نآ  ای  دـننک  عونمم  هچوک  نآ  هب  ار  نارگید  دورو  دـنهاوخب 
درادن ». یقح  نینچ  یسک  زاب ، یمومع و  نابایخ  ةرابرد  یلو  دننک - قفاوت  مه  اب  راک  نیا  رب  دشاب و 

ماما دراذگب . رد  هار  نآ  رب  تساوخیم  تشاد و  يریسم  يرگید  غاب  نایم  رد  یصخش  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1507
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هار ». نآ  بحاص  ةزاجا  اب  رگم  درادن  یقح  نینچ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 
تاعاجرا

: دیآیم
نآ ّدح  دندرک ، عازن  مه  اب  ياهداج  لها  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاوم  ءایحا  ياهباب  زا  متشه  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 

تسا ». عارذ  تفه 
. تسا هدمآ  نآ  دننام  زین  کلملادبع  نب  عمسم  يدنوار و  تایرفعج و  تیاور  رد  و 

911 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

كرتشم راوید  هب  طوبرم  ماکحا  باب 14 

ود نایم  باجح  رتاس و  هک  يراوید  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1508
. دنکیم يراددوخ  نآ  يانب  دیدجت  زا  راوید  نآ  بحاص  دزیریم و  ورف  تسا ، هناخ 

لـصا رد  طرـش  ای  یقح  رطاخ  هب  يرگید  ۀـناخ  بحاص  هکنآ  رگم  درک  نآ  نتخاـس  هب  روبجم  ار  وا  ناوتیمن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ يارب  یباجح  رتاس و  تدوخ  ّقح  رد  یهاوخیم ، رگا  تفگ : رگید  لزنم  بحاص  هب  ناوتیم  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  قح  نیا  تیکلاـم 

. نک داجیا 
هب میمـصت  ای  دنک  بارخ  ار  نآ  شاهیاسمه  هب  ندز  نایز  رطاخ  هب  نآ  بحاص  هکلب  دزیرن  ورف  راوید  رگا  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

؟ دسرب يو  هب  يدوس  نآ  ندرک  بارخ  زا  هکنآ  نودب  دریگب ، يراک  نینچ 
نایز ناـیز و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  يارب  دـهد ؛ ماـجنا  يراـک  نینچ  تشاذـگ  دـیابن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دننکیم ». نآ  يانب  دیدجت  هب  روبجم  ار  وا  درک ، ناریو  ار  نآ  رگا  سپ  تسین . مالسا ] رد   ] ندناسر
ود نآ  زا  یکی  بحاص  هب  قلعتم  هک  ياهناخ  ود  نایم  راوید  : » هک دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 1509

راکـشآ ارم  هداوناخ  تفگ : داتـسیا و  وا  لباقم  رگید  ۀناخ  بحاص  درک . يراددوخ  نآ  يانب  دیدجت  زا  شبحاص  تخیر و  ورف  دوب ، هناخ 
. نک داجیا  يرتاس  باجح و  تدوخ  نم و  نایم  يدرک .

يارب يو  هناخ  لخاد  زا  يزیچ  ات  دنک  داجیا  يرگید  زیچ  ای  انب  ناشدوخ  نایم  دراد  هفیظو  وا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دشابن ». راکشآ  نارگید 

دوشیم بارخ  رفن  ود  ۀناخ  نایم  كرتشم  راوید  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 1510
. دریذپیمن وا  یلو  دناوخیم ؛ ارف  ار  يرگید  نآ  نتخاس  يارب  نانآ  زا  یکی  و 

ار نآ  دهاوخب  هک  ره  دزاسیم و  ار  دوخ  تمسق  دهاوخب ، سکره  تسا ، شخب  ود  هب  میسقت  لباق  راوید  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هتفگ صخـش  نآ  هب  تسین  شخب  ود  هب  میـسقت  لباق  راوید  نآ  رگا  و  دـشاب - هتـشادن  نایز  يرگید  يارب  هک  یتروص  رد  دـنکیم - اـهر 
نیا رد   ] دشاب شدوخ  لام  ییاهنت  هب  راوید  دزاسب و  ار  نآ  هک  دش  یـضار  رگا  نک . راذگاو  تا  هیاسمه  هب  ای  شورفب  ای  زاسب  ای  دوشیم :

صخـش هک  یتروص  رد  سپ  دوش ، دنمهرهب  نآ  زا  دزاسب و  ار  نآ  هدـننکتساوخرد  هک  دـندرک  قفاوت  مه  اب  رگا  و  تسین ] یلاکـشا  هراب 
دزادرپب ». ار  نآ  ۀنیزه  زا  یمین  دیاب  دوش ، دنمهرهب  نآ  زا  دهاوخیم  زین  رگید 

دنک زاب  ياهرجنپ  شراوید  رد  درادن  قح  سکچـیه  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 1511
دید هیاـسمه  ۀـناخ  هب  هک  یلحم  رد  رون  ندیـسر  يارب  هرجنپ  ندرک  زاـب  یلو  دوشیم  هدـید  شاهیاـسمه  ۀـناخ  نورد  زا  يزیچ  نآ  زا  هک 

دوشیمن ». يریگولج  درادن ،
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شاهیاسمه دزاسیم و  دنلب  ار  شراوید  یصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 1512
. دنکیم مورحم  دیشروخ  رون  زا  ار 

هچ ره  ار  شراوید  دناوتیم  دوشیم و  يریگولج  نآ  زا  هک  تسین  ییاهنایز  زا  نیا  دراد و  ار  راک  نیا  قح  يو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشابن ». هیاسمه  هناخ  نورد  هب  نتسیرگن  يارب  یلحم  نآ ، رد  هک  یتروص  رد  دنک - دنلب  دراد ، تسود 

913 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تکرش ياهباب  مهن : لصف 

كرتشم لام  نایز  دوس و  مکح  باب 1 

. دوشیم کیرـش  يرگید  اب  ییالاک  رد  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 1513
تسه ». زین ]  ] وا هدهع  هب  دنک ، نایز  رگا  تسه و  زین ]  ] وا يارب  دنک ، دوس  رگا  دومرف : ماما 

ار وا  دوشیم و  کیرش  يرگید  اب  ییالاک  رد  هک  یصخش  ةرابرد  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 2 - ) 1514
تسه ». زین ]  ] وا ةدهع  هب  دنک ، نایز  رگا  تسه و  زین ]  ] وا يارب  دنک ، دوس  رگا  دومرف : دنکیم ، ییامنهار 

وا هب  دهدیم و  ناشن  يرگید  هب  ار  ییالاک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1515
. دزادرپیم دوخ  لام  زا  ار  شیاهب  درخیم و  ار  نآ  درم  نآ  نم . لام  نآ ، فصن  رخب و  ار  نآ  دیوگیم :

. تسوا يارب  نآ  دوس  زا  یمین  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دوشیم يو  ریگنماد  نآ  زا  يزیچ  دنک ، نایز  رگا  متفگ :

دنکیم ». تفایرد  ار  دوس  هک  هنوگنامه  تسوا ؛ ةدهعرب  زین  نآ  نایز  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 915 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهب ات  درادن  رایتخا  رد  لام  یلو  درخیم  ار  یناویح  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 4 - ) 1516
: دیوگیم يو  هب  رادیرخ  دسریم . ارف  شناتسود  زا  یکی  هاگنآ  دزادرپب . ار  نآ 

. دریمیم ناویح  یتدم  زا  سپ  دزادرپیم و  ار  ناویح  ياهب  زین  وا  ام . يود  ره  لام  نآ  دوس  زادرپب و  ار  ناویح  نیا  ياهب 
دوب ». ود  ره  لام  تشاد ، دوس  رگا  اریز  تسا ؛ ود  ره  ةدهع  هب  نآ  ياهب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  یبلح  زا  ثیدح  نیا 
ياهب ات  درادن  رایتخا  رد  یلام  یلو  درخیم  ار  ییالاک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرازبا  دواد  ( 5 - ) 1517

. ام يود  ره  هب  قلعتم  نآ  دوس  زادرپب و  نم  ياجهب  ار  نآ  ياهب  دیوگیم : يو  هب  دسریم ، ارف  شناتسود  زا  یکی  هکنیا  ات  دزادرپب  ار  نآ 
تسا ». ود  ره  ةدهع  هب  تسا ، نایم  رد  ینایز  رگا  تسا و  ود  ره  يارب  تسا ، راک  رد  يدوس  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم يارب  ار  یناویح  ياهب  دـیوگیم : يرگید  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 6 - ) 1518
تسه ». وا  ةدهعرب  زین  نآ  نایز  تسه و  زین  وا  يارب  نآ  دوس  : » دومرف دسریم ، نآ  هب  یبیسآ  ای  دریمیم  ناویح  نآ  هاگنآ  زادرپب ،

تاعاجرا
: تشذگ

ۀلماعم ياهباب  زا  مهدزاود  باب  رد  نینچمه  دـنکیم و  تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسه  یبلاطم  رایخ ، ياهباب  زا  مشـش  باب  تایاور  رد 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  حلص ، ياهباب  زا  مجنپ  باب  یهدب و  ياهباب  زا  متشه  تسیب و  باب  ناگدرب و 
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: دیآیم
. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  هبراضم ، ياهباب  زا  موس  لوا و  باب  تایاور  رد  و 

917 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ءاکرش ماکحا  زا  یشخب  باب 2 

تنایخ وا  هب  شکیرـش  هک  دوشیم  هجوتم  کیرـش  ود  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ راتخم  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1519
؟ درادرب شلام  زا  هتشادرب ، وا  هک  يرادقم  هب  يو  یهاگآ  نودب  هک  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دنکیم .

هک مراد  تسود  نم  دـندش و  کیرـش  مه  اب  ادـخ  يوس  زا  یتناما  نامیپ و  اب  نانآ  انامه  تسا ! دنـسپان  تشز و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادرب ». وا  زا  يزیچ  وا ، یهاگآ  نودب  مرادن  تسود  دناشوپب و  يو  رب  درک ، هدهاشم  ار  روما  نیا  زا  يزیچ  رگا 

، دراد کیرش  یغاب  ای  هناخ  رد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  ( 2 - ) 1520
دنک ». اهر  ار  نآ  دوب ، دونشخان  نآ  زا  رگا  درادرب و  ار  نآ  دهاوخب ، شکیرش  رگا  هک  دریگب  هزاجا  شکیرش  زا  ات  دشورفن  ار  نآ 

نآ هک  یماگنه  هکم  حتف  رد  مدوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کیرـش  تیلهاج ، نامز  رد  نم  : » دیوگ بئاس  یبا  نب  بئاس  ( 3 - ) 1521
؟ یسانشیم ارم  ایآ  دومرف : نم  هب  دش ، هکم  دراو  ترضح 

«. يدرکیمن لادج  نم  اب  يدشیمن و  نم  هب  دوس  ندیسر  عنام  زگره  یتسه . کیرش  نیرتهب  نم و  کیرش  وت  يرآ . متفگ :
ات تسا  کیرـش  ود  رـس  يور  ادـخ  تسد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 1522

دننکن ». تنایخ  رگیدکی  هب  هک  یتقو 
کیرـش ود  هک  یتقو  ات  دیامرفیم : یلاعت  دنوادخ  : » هک دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 1523

موریم ». نوریب  اهنآ  نایم  زا  نم  درک ، تنایخ  يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  تقوره  متسه . اهنآ  اب  نم  دننکن ، تنایخ  رگیدکی  هب 
 919 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دوب بیاغ  رگا  هک  تسا  نیا  کیرـش  ّقح  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  قوقح  ۀـلاسر  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ( 6 - ) 1524
يزاسن یلمع  ار  دوخ  میمـصت  وا  نتفرگ  میمـصت  نودب  ینک و  راتفر  دوخ  ناسهب  يو  اب  دوب ، رـضاح  رگا  یناسر و  ماجنا  هب  ار  شیاهراک 

ظفح ار  وا  لام  ینکن و  لمع  دوخ  رظن  هب  يو  اب  تروشم  نودـب  و  يزاسن ] یلمع  ار  دوخ  میمـصت  دریگیم ، میمـصت  وا  هک  یماگنه  اـی  ]
تسا کیرـش  ود  رـس  رب  ادخ  تسد  انامه  هک : تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  اریز  ینک ؛ رود  دوخ  زا  ار  دایز - مک و  تنایخ - ۀشیدنا  ینک و 

تسین ». دنوادخ  يورین  زج  ییورین  دننکن و  تنایخ  رگیدکی  هب  هک  یتقو  ات 
. دینک هعجارم  تسا ، کیدزن  ثحب  نیا  هب  هچنآ  هب  سفن  اب  داهج  ياهباب  زا  مجنپ  هاجنپ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

عنام زگره  وت  تفگ ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  بئاس  نخـس  حیـضوت  رد  یلائللا  ررد  باـتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 7 - ) 1525
زا تسا ، هدش  رکذ  کیرـش  يارب  اجنیارد  هک  یگژیو  ود  نیا  : » دـیوگیم يدرکیمن ». لادـج  نم  اب  يدـشیمن و  نم  هب  يدوس  ندیـسر 

تسا بجاو  نانآ  زا  کی  ره  رب  هلماعم ، ترشاعم و  تکارش و  ياهییابیز  رابتعا  هب  اریز  تسا ؛ کیرش  ود  ۀناراوگرزب  هنامیرک و  قالخا 
وا اریز  دیناشوپن  وا  رب  دوشیم ، كرتشم  لام  شیازفا  ندـش و  دایز  يروآدوس و  ببـس  هچنآ  سپ  دنـشاب ؛ هتـسارآ  یگژیو  ود  نیا  هب  هک 
لام اب  روآدوس  ياهراک  ماجنا  رد  دـناسرب و  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  یـسک  هب  دزادرپب و  ار  دوخ  تناما  هک  تسا  بجاو  تسوا و  نیما 

يروآدوس رارمتسا و  نتفای و  ناماس  ببـس  دباییم و  مظن  تکارـش  دش ، هتفگ  هچنآ  اب  هک  ارچ  دنکن ؛ تفلاخم  دوخ  کیرـش  اب  كرتشم 
دوشیم ». نآ 

تاعاجرا
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: تشذگ
هک یماگنه  : » هک تاکز  يروآعمج  رومأم  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاکز  ناقحتـسم  ياهباب  زا  مایـس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

هدـنب يا  وگب : هاگنآ  تسوا . هب  قلعتم  نآ  رتشیب  اریز  وشن ؛ نآ  دراو  هزاجا  نودـب  سپ  يوشیم ، شلاوما  کیدزن  تاـکز ] نتفرگ  يارب  ]
موش »؟ تلاوما  دراو  یهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ادخ !

. دنکیم تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  تسه  یبلاطم  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  مراهچ  داتفه و  باب  تایاور  رد  و 

یعمج هتسد  تروص  هب  ناراذگهعیدو  يوس  زا  هعیدو  نتفرگ  لیوحت  ندرک  طرش  مکح  باب 3 

هدـن و لیوحت  ییاهنت  هب  اـم  زا  کـی  چـیه  هب  ار  نآ  دـنتفگ : يو  هب  دنتـشاذگ و  نز  کـی  دزن  یتناـما  رفن  ود  : » دـیوگ ناذاز  ( 1 - ) 1526
: تفگ نز  نآ  هب  دمآ و  نانآ  زا  یکی  هکنیا  ات  دشن  اهنآ  زا  يربخ  یتدم  دنتفر و  سپـس  هدـب . لیوحت  ام  هب  ار  نآ  میدـمآ  مه  اب  تقوره 

زا  نز  نآ  هدب . لیوحت  ارم  تناما  دُرم ، نم  قیفر 
 921 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

سپ داد . لیوحت  يو  هب  ار  تناما  نز  نآ  ماجنارس  ات  درک  دمآ  تفر و  تشادنرب و  تسد  درم  نآ  یلو  درک  يراددوخ  يو  هب  نآ  لیوحت 
ار یتناما  ياهدرم و  وت  تفگ  تتـسود  تفگ : نز  نآ  روایب . ارم  تناـما  تفگ : نز  نآ  هب  دـمآ و  شقیفر  تفرگ ، ار  تناـما  يو  هکنآ  زا 

. تفرگ
: تفگ نز  نآ  هب  رمع  دندرک . هعجارم  رمع  هب  ارجام  نیا  رد  تواضق  يارب  تفرگ و  رد  عازن  نانآ  نایم 

. یتسه نماض  وت  هک  تسا ، نیا  نم  رظن 
. راپسب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ام  نایم  تواضق  تفگ : نز 

. نک تواضق  رفن  ود  نیا  نایم  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع 
یکی هب  هک  دیداد  روتسد  نز  نآ  هب  ناتدوخ  امش  تسا . رـضاح  نز ) نیا  دزن  ای   ) نم دزن  امـش  یتناما  تفگ : درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. روایب ار  تتسود  ورب و  دییایب . مه  اب  ود  ره  ات  دهدن  لیوحت  ییاهنت  هب  امش  زا 
دنروخب ». ار  نز  نیا  لام  دنتساوخیم  اهنیا  دومرف : درکن و  راکهدب  ار  نز  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ساسا  نیا  رب 

شیرق رگناوت  نانز  زا  یکی  دزن  رانید  دص  دزد ، رفن  ود  رمع  تفالخ  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1527
وت دزن  مه  اب  هک  یتروص  رد  هدن و  لیوحت  ییاهنت  هب  ام  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  زا  یشخب  ای  رانید  دص  نیا  دنتفگ : يو  هب  دنتشاذگ و  تناما 

تشگزاب و نانآ  زا  یکی  یتدم  زا  سپ  دنتفر و  سپـس  دنتـشاد . رـس  رد  ياهشقن  دوخ  راک  نیا  زا  نانآ  هدـب . لیوحت  ام  هب  ار  نآ  میدـمآ ،
نآ هب  هک  میوگب  وت  هب  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  دـیایب . وت  دزن  یتناما  نتفرگ  يارب  دـناوتیمن  هک  هدـمآ  شیپ  يراک  نم  تسود  يارب  تفگ :
درم نآ  داد و  لـیوحت  يو  هب  ار  لاـم  دوب ، رواـبشوخ  هداـس و  نز ، نآ  نوچ  یهد . لـیوحت  نم  هب  ار  لاـم  تسوا ، وت و  ناـیم  هک  یناـشن 

. روایب ار  یتناما  تفگ : نز  نآ  هب  دمآ و  مود  رفن  هاگنآ  تفر .
. تفر تفرگ و  ار  لوپ  داد و  ار  یناشن  نالف  دمآ و  تتسود  تفگ : نز  نآ 

ور نیا  زا  دـنک ، تواضق  اـهنآ  ناـیم  هنوگچ  تسنادیمن  رمع  درب . رمع  دزن  ار  نز  نآ  هاـگنآ  مدوب . هداتـسرفن  ار  وا  نم  تفگ : درم   564
زا یکی  هب  ار  تناما  هک  دیاهتفگ  نز  نآ  هب  امـش  یتقو  تفگ : درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  داتـسرف . مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  نانآ 

ار ناتّقح  مه  اب  روایب و  ار  تتسود  ورب و  سپ  يریگب . يو  زا  يزیچ  تتـسود  روضح  نودب  يرادن  قح  وت  دهدن ، لیوحت  ییاهنت  هب  امش 
تفر ». نامیشپ  تحاران و  درم  نآ  دیریگب .

923 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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بیاغ هناخ  میسقت  ضبق و  زا  لبق  كرتشم  نْید  میسقت  مکح  « 1  » باب 5

دروم رد  میـسقت و  ار  ناشدوجوم  لاوما  دـنوشیم ، ادـج  مه  زا  کیرـش  ود  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1528
تـسد هب  اهبلط  نآ  زا  يرادقم  هاگنآ  درادرب . دوخ  مهـس  ناونع  هب  ار  اهنآ  زا  یـشخب  کی  ره  هک  دـننکیم  قفاوت  مه  اب  ناشياهبلط 
حیحص زیاج و  ْنید  میسقت  تساهنآ و  يود  ره  نایز  هب  هدش  فلت  هچنآ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دسریمن . شبحاص 

تسین ».
هاـگنآ دنـسانشیم . ار  نآ  یگمه  هک  دـنراد  تسدرود  رد  یکرتشم  ۀـناخ  یهورگ  : » هک دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 2 - ) 1529

. دسانشیم ار  دوخ  مهس  سکره  هک  يروط  هب  دننکیم ؛ میسقت  ار  هناخ  نآ ، ياهیگژیو  ساسا  رب  هناخ  رد  روضح  نودب 
هلماعم هک  یتروص  رد  تسا - بیاغ  ۀـناخ  ۀـلماعم  لثم  نآ  تسا و  حیحـص  زیاج و  اهنآ  يارب  راـک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

یسک ای  ناشدوخ  میسقت ، ماگنه  ات  تسین  زیاج  نآ  میسقت  دنـسانشن ، ار  نآ  اکرـش  زا  یخرب  ای  مامت  رگا  یلو  دنـسانشب - ار  نآ  ناگدننک 
دراد ». ار  مکح  نیمه  زین  تخرد  نیمز و  دنوش و  رضاح  اجنآ  رد  اهنآ  بناج  زا 

تاعاجرا
: تشذگ

تسه ». دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  یهدب ، ياهباب  زا  متشه  تسیب و  باب  تایاور  رد 
______________________________

. میدرک فذح  ار  نآ  تسا ، ناگدرب  هب  طوبرم  باب 4  هکنآ  لیلد  هب  (. 1)
925 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

کلم رد  تکارش  تهارک  باب 6 

شیوشت بجوـم  کـِلم ، رد  تکارـش  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ملکلا  ررد  مکحلاررغ و  باـتک  رد  ( 1 - ) 1530
دوشیم ».

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1531
.« درک کیرش  دوخ  ینابرق  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح ، نآ  داد و  هزاجا  ار  نیمز  هناخ و  رد  تکارش  هلآ  هیلع و 

يزور شوخ  ناسنا  اب  تکارش  بابحتسا  باب 7 

وا هب  يزور  هک  دینک  تکارش  یسک  اب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  هغالبلا و  جهن  رد  ( 1 - ) 1532
تسا ». رتهتسیاش  هرهب ، دوس و  ندروآ  يور  يارب  رتراوازس و  ندش  زاینیب  يارب  راک  نیا  هک  ارچ  دروآیم ؛ يور 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  رجات ، تابحتسم  ياهباب  زا  مود  یس و  باب  تایاور  رد 

یمذ رفاک  اب  تکارش  تهارک  باب 8 
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یسوجمزا  نتساوخ  کمک  يو و  هب  تناما  هیامرس و  ندرپس  و 
یّمذ رفاـک  اـب  هک  تسین  هتـسیاش  ناملـسم  ناـسنا  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـئر  نبا  ( 1 - ) 1533

دنک ». رارقرب  هناصلاخ  یتسود  يو  اب  دراپسب و  تناما  يو  هب  دراذگ و  شرایتخا  رد  هیامرس  سنج ، دیرخ  يارب  دنک و  تکارش 
. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

 927 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یحیـسم و يدوهی ، اب  تکراشم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 2 - ) 1534

دشاب ». هتشاد  روضح  وا  تراجت  رد  ًاصخش  ناملسم  هک  یتروص  رد  رگم  درمشیم  دنسپان  ار  یسوجم 
دنفسوگ ياهاپ  نتفرگ  رد  یتح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرعـشا  کلام  نب  دعـس  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1535

ریگن ». کمک  یسوجم  زا  نآ ، ندیرب  رس  ماگنه 
. تسا هدش  هداد  دانسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دنس  رکذ  نودب  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  تیاور  نیا 

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تعارز ، يراکتخرد و  ياهباب  زا  مهدفه  باب  تایاور  رد 

رتش تسوپ  رس و  رد  تکراشم  مکح  باب 9 

زا مهرد  ود  هاگنآ  دیرخ . مهرد  هد  هب  ار  نآ  دـش و  رـضاح  یـضیرم  رتش  رـس  رب  یـصخش  : » دـیوگ يونغ  هزمح  نب  نوراه  ( 1 - ) 1536
بحاص هب  ور  نیا  زا  دیسر . رانید  نیدنچ  هب  شیاهب  دش و  بوخ  رتش  اضق  زا  تخورف . يو  هب  ار  شتسوپ  رس و  تفرگ و  يرگید  صخش 

. مهاوخیم ار  نآ  تسوپ  رس و  نم  تفگ : تفریذپن و  وا  یلو  وت  ِلام  نآ  ياهب  مجنپکی  تفگ : مهرد  ود 
وا هب  ار  نآ  مجنپ  کـی  رتـش  بحاـص  یتـقو  تسا . ندز  ناـیز  نیا  درادـن ، یقح  نینچ  وا  دوـمرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

تسا ». هتخادرپ  يو  هب  ار  شّقح  دزادرپب ،
 929 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرگید زا  ار  يرتش  یصخش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نامز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ینوکـس  ( 2 - ) 1537
نایم ور  نیا  زا  تفرگ ؛ نآ  شورف  هب  میمصت  رادیرخ  سپس  تشاد . هگن  دوخ  يارب  درک و  انثتـسا  ار  نآ  تسوپ  رـس و  هدنـشورف  دیرخ و 

تبسن هب  هدنشورف  دومرف : رادیرخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک . هعجارم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  فالتخا  عفر  يارب  دش و  فالتخا  اهنآ 
تسا ». کیرش  نآ  رد  وت  اب  رتش  تسوپ  رس و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اّرف  نامیلس  نب  دواد 
نیا زا  تفرگ . نآ  ندیرب  رس  هب  میمصت  رادیرخ  سپس  تشاد . هگن  دوخ  يارب  ار  شتسوپ  رس و  تخورف و  يرگید  هب  ار  يرتش  یصخش  »

رـس و ةزادـنا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـندرک . هعجارم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  فالتخا  عفر  يارب  دـش و  فالتخا  نانآ  ناـیم  ور 
تسا ». کیرش  نآ  رد  رادیرخ  اب  هدنشورف  رتش ، تسوپ 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  تکرش  ياهباب  تایاور  رتشیب  رد  ناگدرب و  ۀلماعم  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 
931 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هبراضم ياهباب  مهد : لصف 

هبراضم لام  تاکز  مکحو  راذگهیامرس  طورش  زا  لماع  فلخت  زاوج  مدع  هبراضم و  بابحتسا  باب 1 

: دومرف دنکیم ، تراجت  نارگید  ۀیامرس  اب  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ینانک  حابصلاوبا  ( 1 - ) 1538
لام ». بحاص  تاروتسد  اب  تفلاخم  تروص  رد  رگم  تسین  وا  ةدهعرب  نایز  زا  يزیچ  تسوا و  يارب  دوس  »

هب نآ  اب  ات  دهدیم  لام  يرگید  هب  هبراضم  يارب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 2 - ) 1539
نیمزرـس هب  دـنکیم و  تفلاـخم  وا  روتـسد  اـب  لـماع  یلو  دـنکیم  یهن  رگید  ياـهاج  هب  نتفر  زا  ار  وا  دـنک و  ترفاـسم  ینیعم  نیمزرس 

. دوشیم دوبان  لام  دوریم و  يرگید 
دشیم ». میسقت  ناشنایم  دوس  دوب ، هدرک  دوس  هدنام و  ملاس  لام  رگا  یلو  تسا  نماض  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دراذگیم و يرگید  رایتخا  رد  لام  هبراضم  يارب  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک دنکیم  تیاور  ریصب  وبا  ( 3 - ) 1540
تفلاخم و وا  طیارـش  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : دنکیم ، یچیپ  رـس  وا  روتـسد  زا  وا  یلو  دـنکیم  یهن  يرگید  نیمزرـس  هب  نتفر  زا  ار  وا 

دوشیم ». میسقت  ناشنایم  نآ  دوس  یلو  تسا  نماض  دنک ، یچیپرس 
 933 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یلو دنکیم  یهن  رگید  ياجهب  نتفر  زا  ار  وا  دراذگیم و  يرگید  رایتخا  رد  لام  هبراضم ، يارب  یصخش  : » دیوگ ماّحش  دیز  ( 4 - ) 1541
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوریم ، اجنآ  هب  دنکیم و  یچیپرس  وا 

دوشیم ». میسقت  ود ، نآ  نایم  دوس ، تسا و  نماض  وا 
وا یلو  دنک ، يرادیرخ  ار  یـصاخ  يالاک  نآ  اب  ات  دراذگیم  يرگید  رایتخارد  یلام  هبراضم ، يارب  یـصخش  : » دیوگ لیمج  ( 5 - ) 1542

میـسقت ناـشنایم  دادرارق  ساـسا  رب  دوـس  تسا و  نماـض  وا  دوـمرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  درخیم . ار  يرگید  يـالاک 
دوشیم ».

رد لام  هبراضم ، يارب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 6 - ) 1543
. دنکیم ار  راک  نیا  وا  یلو  دنکیم  یهن  ترفاسم  زا  ار  وا  دراذگیم و  يرگید  رایتخا 

تسا ». ود  ره  هب  قلعتم  دوس ، تسا و  لام  نماض  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ماما زا  دـنکیم  تفلاخم  دادرارق  اب  لماع  دـهدیم و  رارق  يرگید  رایتخا  رد  لام  هبراـضم ، يارب  هک  یـصخش  ةراـبرد  یبلح  ( 7 - ) 1544

دوشیم ». میسقت  ناشنایم  دوس ، تسا و  نماض  وا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
کیرـش شدوس  رد  دـنکیم ، هبراضم  نآ  اب  ناسنا  هک  یلام  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 8 - ) 1545

دنک ». تفلاخم  لام  بحاص  روتسد  اب  هکنآ  رگم  تسین ، وا  ةدهعرب  نایز  زا  يزیچ  یلو  تسا ؛
زا نک و  دیرخ  ورب و  نیمزرـس  نالف  هب  : » دیوگیم يو  هب  دراذگیم و  يرگید  رایتخا  رد  ار  یلام  هک  یـصخش  ةرابرد  یبلح  ( 9 - ) 1546

رگا تسا و  نماض  وا  دوش ، فلت  لام  درذگب و  نیمزرـس  نآ  زا  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ورن » رتارف  اجنآ 
دوشیم ». میسقت  ناشنایم  دربب ، دوس  رگا  تسوا و  ةدهع  هب  شنایز  دنک ، نایز  درخب و  يزیچ  اجنآ  رد 

 935 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف دنکیم ، هبراضم  نآ  اب  ناسنا  هک  یلام  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 10 - ) 1547

. دنک تفلاخم  لام  بحاص  اب  هکنآ  رگم  تسین ، وا  ةدهعرب  نآ  نایز  یلو  تسا ، کیرش  نآ  دوس  رد  »
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لیـسم هّرد و  طسو  رد  درکیم  طرـش  اهنآ  اب  دـننک و  هبراضم  نآ  اب  ات  دادیم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  تشاد و  یناوارف  تورث  ساـبع  اـنامه 
یتسه ». لام  نماض  وت  يدرک ، تفلاخم  متفگ  هک  یطیارش  زا  یکی  اب  رگا  تفگیم : اهنآ  هب  دنرخن و  ناویح  دننکن و  فقوت 

نانآ اب  دادیم و  هبراضم  ار  دوخ  لاوما  سابع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـسیع  نب  دـمحم  ( 11 - ) 1548
: تفگیم نانآ  هب  دننکن و  فقوت  نابایب  رد  دننکن ، ترفاسم  ایرد  هار  زا  هک  درکیم  طرش 

نانآ رب  ار  وا  طیارش  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  بلطم  نیا  یتقو  دیتسه . نماض  امـش  دیدرک ، تفلاخم  نم  طیارـش  اب  رگا 
دومرف ». هزاجا 

ار نآ  تشاد و  یناوارف  لاـم  ساـبع  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 1549
رد هکنیا  زا  هیانک   ] دـنزیرب بآ  يور  ار  بآ  دـنرخن و  ناویح  دـننکن ، فقوت  نابایب  طسو  رد  هک  درکیم  طرـش  نانآ  اب  دادیم و  هبراضم 
هب و  دنزیرب ] بآ  يور  رب  دننک ، ضوع  دنهاوخیم  هک  ار  هدنامیقاب  ياهبآ  هک  دشاب  هتشاد  یهاگبآ  ای  ياهمـشچ  هک  دننک  لزنم  ییاج 

تسا ». نماض  درک ، تفلاخم  نم  طیارش  زا  یکی  اب  سکره  تفگیم : اهنآ 
. یتسه نآ  نماض  يدروخ ، ار  نآ  ای  يدناسر  رازآ  نآ  هب  رگا  تفگ : لماع  هب  يراذگ  هیامرس  : » دیوگ یسوم  نب  ۀعافر  ( 13 - ) 1550

تسا ». نماض  وا ، طیارش  اب  تفلاخم  تروص  رد  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یهن ییاهرهش  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  وا  دهد و  يرگید  هب  ار  یلام  هبراضم  يارب  یـصخش  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 14 - ) 1551

دوشیم ». میسقت  ناشنایم  نآ  دوس  یلو  تسا  نماض  لام ، فلت  تروص  رد  دور ، نوریب  اهنآ  زا  وا  دنک و 
 937 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاروتـسد اـب  هبراـضم  رد  لـماع  هاـگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 15 - ) 1552
دوشیم ». میسقت  ناشنایم  دادرارق ، ساسا  رب  نآ  دوس  یلو  تسا  نآ  فلت  نایز و  نماض  يو  دنک ، زواجت  تفلاخم و  لام  بحاص 

نیا هب  دنکیم ، تراجت  نآ  اب  دهدیم و  يرگید  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یشخب  یصخش  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 16 - ) 1553
قفاوـت ساـسا  رب  نآ  دوـس  دوـمرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دوـش . میـسقت  ناـشنایم  قـفاوت  ساـسا  رب  نآ  ةدوزفا  هک  طرش 

. دریگیم قلعت  هیامرس  هب  نآ  نایز  دوشیم و  میسقت  ناشنایم 
میـسقت اهنآ  قفاوت  ساسا  رب  نآ  دوس  سپ  دـشاب ، يرگید  ۀیامرـس  زا  شیب  یکی  ۀیامرـس  رگا  نینچمه  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دریگیم ». قلعت  اهنآ  هب  مادک ، ره  ۀیامرس  تبسن  هب  نآ  نایز  دوشیم و 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هبراضم  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 17 - ) 1554

دریگیم ». قلعت  هیامرس  هب  نآ  نایز  تسود و  ره  يارب  دوس 
وا اب  دـنک و  تراجت  نآ  اب  ات  دراذـگیم  يرگید  رایتخا  رد  لام  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 18 - ) 1555

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دهدب . لام  بحاص  هب  ینیعم  دوس  هک  دنکیم  طرش 
تسوا ». ِلام  لام ، اریز  تسین ؛ ابر  شاهدرب  ناسنا و  نایم  تسا و  زیاج  شاهدرب  ناسنا و  نایم  اهنت  راک  نیا  تسا و  صلاخ  يابر  نیا 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسا  یبلاطم  تاکز ، دراوم  ياهباب  زا  مهد  باب  تایاور  رد 
مردپ هب  رانید  دصتفه  رازه و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک هتفگ  نیا  يزور  بلط  ياهباب  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

نک »...  تراجت  نآ  اب  نم  يارب  دومرف : داد و 
: دیآیم
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. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ  زا  سپ  يدعب و  باب  تایاور  رد  و 
دهدیم و وا  هب  مهرد  يدادعت  زین  يرگید  صخـش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  هراجا  ياهباب  زا  مهد  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

. ام يود  ره  لام  نآ ، دوس  رخب و  ار  زیچ  نالف  نیا ، ۀلیسو  هب  دیوگیم :
درادن ». یلاکشا  تسا ، هدرک  هراجا  ار  وا  هک  یسک  هزاجا  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هبراضم يارب  رگید  شخب  ضرق و  ناونع  هب  لام  زا  یشخب  نداد  زاوج  باب 2 

ای دش  فلت  لام  دیوگیم : مهدیم ، یسک  هب  تراجت  يارب  ياهیامرـس  تقوره  متفگ : « 1  » وا هب  : » دیوگ هبتع  نب  کلملادبع  ( 1 - ) 1556
؟ ینک یشیدناهراچ  نم  يارب  هک  يراد  ياهراچ  هار  هچ  هراب  نیا  رد  تفر . تسد  زا 

ۀیامرس نیا  وگب : وا  هب  دنک و  تراجت  لام  ۀمه  اب  ات  هدب  یـصخش  هب  هبراضم  يارب  مهرد  تسیب  ضرق و  ناونع  هب  مهرد  رازه  تفگ : يو 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک . لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  ود . ره  ِلاـم  يدرب ، دوـس  هچ  ره  وـت . ۀیامرـس  نیا  نم و 

درادن ». لاکشا 
رد هیامرـس  هبراضم  يارب  نم  متفگ : هفینح - وبا  فسوی و  وبا  تنـس - لها  ياـهقف  زا  یخرب  هب  : » دـیوگ هبتع  نب  کلملادـبع  ( 2 - ) 1557
هب هبراضم  ناونع  هب  ار  هیقب  ضرق و  ناونع  هب  ار  هیامرـس  رتشیب  تفگ : وا  تفر . تسد  زا  ای  دش  فلت  دیوگیم : مهد ، رارق  سکره  رایتخا 

تسا ». زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  هاگنآ  هدب . يو 
تـسا زیاج  لام  بحاص  يارب  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ یمـشاه  هبتع  نب  کلملادـبع  ( 3 - ) 1558

؟ دشاب هتشاد  شلام  هب  يرتشیب  نانیمطا  ات  دهد  رارق  تکارش  يارب  ار  دوخ  لام  زا  یشخب  سفن ، نانیمطا  يارب 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یـصخش رایتخا  رد  لام  مهرد  رازه  هاجنپ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ هبتع  نب  کلملادـبع  ( 4 - ) 1559
تحلـصم هچنآ  تسا ، وـت  راـیتخا  رد  هک  نم  لاـم  ۀـیقب  اـب  ضرق و  ناوـنع  هب  لاـم  نیا  زا  مهرد  رازه  هد  میوـگیم : يو  هـب  مراذـگیم و 

؟ منک ریجا  لام ، اب  تراجت  يارب  نیعم  ترجا  اب  ار  وا  هکنیا  ای  تسا  رتبوبحم  امش  دزن  راک  نیا  ایآ  رخب . ینادیم ،
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  تسه  یبلاطم  رایخ ، ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد 
______________________________

. تسا تنس  لها  ياهقف  يو ، دوصقم  هک  دوشیم  هدیمهف  يدعب  تیاور  زا  یلو  هدشن  صخشم  ثیدح  نیا  رد  ریمض  عجرم  (. 1)
941 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لماع زا  تنامض  مکح  یهاتوک و  تروص  رد  رگم  نامض  نودب  لماع  يارب  دوس  باب 3 

رخب نم  يارب  ار  ییالاک  دیوگیم : يرگید  هب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1560
. فصن فصن ، نآ  دوس  و 
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درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب يرگید ]  ] ِلام اب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  سیق  نبدـمحم  ( 2 - ) 1561

يارب يزیچ  شاهیامرس  زا  ریغ  دنک ، تلافک  ار  يرجات  سکره  دومرف : تسین و  وا  ةدهعرب  یتنامض  دنک ، تراجت  نآ  دوس  زا  یمین  طرش 
دریگیمن ». قلعت  وا  هب  دوس  تسین و  وا 

لام اب  هک  يرجاـت  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 3 - ) 1562
شلام اب  هدننکتراجت  سکره  دومرف : تسین و  رجات  ةدهع  هب  یتنامض  هک  درک  مکح  درکیم ، تراجت  دوس  زا  یمین  طرـش  هب  يرگید ] ]

دریگیمن ». قلعت  وا  هب  دوس  تسین و  وا  رب  يزیچ  هیامرس  زا  ریغ  دنک ، تلافک  ار 
، دریگب هبراـضم  يارب  ار  یلاـم  سکره  : » دومرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1563

تسین ». وا  ةدهعرب  نایز  زا  يزیچ  دوشیم و  هداد  دنگوس  تفرگ ، رارق  ماهتا  ضرعم  رد  رگا  هاگنآ  تسین . وا  ةدهعرب  یتنامض 
ییالاک لام  بحاص  يارب  ات  دریگیم  لیوحت  ار  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 1564

؟ تسا نماض  صخش  نآ  ایآ  دنزیم  نآ  هب  دزد  ای  دوشیم  فلت  لام  نآ  یلو  درخب 
تسین ». وا  ةدهع  هب  یتمارغ  يو ، ندوب  نیما  زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 943 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا یشخب  طرـش  هب  ار  یلام  هبراضم  يارب  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یلهاک  ( 6 - ) 1565

: دومرف دنکیم  نایز  نآ  رد  درخیم و  ییالاک  وا  دهدیم و  رارق  يرگید  رایتخا  رد  دوس 
تسوا ». ةدهع  هب  نایز  تبسن  نامه  هب  تسا ، هدش  هداد  رارق  دوس  هبراضم  لماع  يارب  هک  يرادقم  هب  »

اریز دشاب ؛ ود  ره  هب  قلعتم  كرتشم  روط  هب  لام  هک  دوشیم ، لمح  يدروم  رب  ثیدح  نیا  : » دیامرفیم هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
زا لام  ۀـمه  هکنیا  اـی  تسا . هدرب  راـک  هب  دروم  نیا  رد  زاـجم  روط  هب  ار  هبراـضم  ةژاو  تسا و  ود  ره  يارب  ناـیز  دوس و  تروص  نیا  رد 

دشاب ». حیحص  تکارش  ات  تسا  هداد  ماو  يو  هب  ار  نآ  زا  یشخب  یلو  تسا  راذگهیامرس  فرط 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  باب  نیا  يادتبا  ثحب  رب  هک  تسه  یبلاطم  رایخ ، ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  هیراع ، ياهباب  زا  مکی  باب  هعیدو و  ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

نید اب  هبراضم  مکح  باب 4 

يرگید زا  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1566
: دـیوگیم يو  هب  راکبلط  ور  نیا  زا  دزادرپب ؛ ار  نآ  ات  درادـن  راـیتخا  رد  يزیچ  راکهدـب  یلو  دـنکیم  تساوخرد  ار  نآ  تسا و  راـکبلط 

. دشاب هبراضم  وت  دزن  نم  بلط 
دریگب ». لیوحت  ار  نآ  هکنآ  ات  تسین ، هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

تاعاجرا
: تشذگ

ماما مدرب . دوس  رانید  دـص  وت  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  يزور  بلط  ياهباب  زا  مراهچ  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
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ازفیب ». ماهیامرس  رب  ار  نآ  دومرف : سپس  دش و  نامداش  رایسب  نخس  نیا  زا  مالسلا  هیلع 
945 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هبراضم لماع  هنیزه  باب 5 

زا رفس ، رد  هبراضم  رد  لماع  ۀنیزه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 1567
تسوا ». مهس  زا  شاهنیزه  دیسر ، دوخ  رهش  هب  هک  یماگنه  تسا و  لام  لک 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ریظن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس 

لماع طسوت  لام  بحاص  ِدوس  ِمهس  شیازفا  زاوج  باب 6 

دوس مک  دراد ، رایتخا  رد  ياهبراضم  لام  هک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1568
شتسد زا  هیامرس  ات  دیازفایم  دادرارق  رادقم  هب  تبسن  لام  بحاص  مهس  رب  ور  نیا  زا  دوش ؛ هتفرگ  شتسد  زا  هیامرس  دسرتیم  دنکیم و 

. دوشن هتفرگ 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  زا  ثیدح  نیا 
 947 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

565

شاهقالع دروم  درم  هب  ینز  هیامرس  ياطعا  مکح  « 1  » باب 8

وا رایتخا  رد  مهرد  رازه  راهچ  رتخد  نآ  دوشیم . یناوج  قشاع  يرتخد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ حابصلاوبا  ( 1 - ) 1569
دنکیم راک  لوپ  نآ  اب  ناوج  نآ  زادرپب . نم  هب  ار  مهرد  رازه  راهچ  دروخ ، مههب  ام  نایم  یتسود  ۀطبار  تقوره  دیوگیم : دراذـگیم و 

؟ دهد ماجنا  دیاب  راک  هچ  دریگیم . هبوت  هب  میمصت  دنکیم و  جاودزا  ناوج  نآ  یتدم  زا  سپ  دربیم . دوس  و 
تسا ». شدوخ  لام  نآ ، دوس  دزادرپیم و  رتخد  نآ  هب  مهرد  رازه  راهچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

. دش فذح  دوب ، ناگدرب  ةرابرد  هکنآ  لیلد  هب  باب 7  (. 1)
 949 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رارق درم  نآ  رایتخا  رد  یلام  نز  نآ  سپس  دوشیم . يدرم  قشاع  ینز  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رباج  ( 2 - ) 1570
[. دروخیم مههب  وا  اب  نز  نآ  یتسود  ای   ] دوشیم جراخ  وا  تسد  زا  لام  نآ  سپـس  دنامیم و  درم  نآ  رایتخا  رد  یتدم  لام  نآ  دهدیم .

«1»
.« تسوا دوخ  لام  هدروآ ، تسد  هب  يدوس  رگا  دزادرپیم و  هتفرگ ، نز  نآ  زا  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ هب  تیصو  میتی و  لام  اب  هبراضم  مکح  باب 9 

. دهدیم هبراضم  يارب  ار  میتی  لام  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ بیبح  نب  رکب  ( 1 - ) 1571
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هداد ». ار  لام  هک  تسا  یسک  ةدهعرب  تشاد ، نایز  رگا  تسا و  میتی  لام  تشاد ، دوس  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
- دـنک تراجت  میتی  لام  اب  یـصو  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1572

تسا ». میتی  هب  قلعتم  نآ  دوس  وا و  ةدهع  هب  لام  شهاک  دشاب - هدش  هداد  يو  هب  رایتخا  نیا  تیصو  رد  هکنآ  نودب 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیااب  بسانم  ناگدنهدتاکز ، ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

نآ شهاک  میتی و  هب  قلعتم  نآ  دوس  دنک ، تراجت  میتی  لام  اب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  باب  نیا  زا  مهدـفه  تیاور  رد 
تسا ». رجات  ةدهع  هب 

تسا ». میتی  هب  قلعتم  نآ  دوس  یتسه و  نآ  نماض  وت  يدرک ، راک  میتی  لام  اب  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدجه  تیاور  رد 
. رگنب ار  اوران  اور و  ياهبسک  ياهباب  زا  متفه  تصش و  باب  تایاور  ناگدنهدتاکز و  ياهباب  زا  مود  باب  تایاور  و 

: دیآیم
؟ دنک تراجت  ای  هنیع  ۀلماعم  میتی  لام  اب  دـناوتیم  یـصو  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  تیـصو  ياهباب  زا  موس  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

تسا ». نماض  درک ، نینچ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. رگنب زین  ار  تیصو  ياهباب  زا  متفه  تصش و  باب  و 

______________________________

درم نآ  سپس  : » دشاب نیا  هلمج  نیا  يانعم  دراد  لامتحا  . 405 رایخالا 10 / ذالم  دش . همجرت  یسلجم  همالع  ریسفت  ساسا  رب  ثیدح  (. 1)
.« دهد تاجن  عضو  نآ  زا  ار  دوخ  دریگیم  میمصت 

 951 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
566

لماع گرم  زا  سپ  هبراضم  لام  مکح  « 1  » باب 11

: دومرفیم هتسویپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 1 - ) 1573
يو هب  قلعتم  لام  نآ  تسا ، ینالف  هب  قلعتم  نیا  دـیوگب : دـنک و  صخـشم  ار  نآ  رگا  دریمب ، دراد و  راـیتخا  رد  هبراـضم  لاـم  هک  یـسک  »

دوب ». دهاوخ  ناراکبلط  رگید  دننامه  زین  وا  دریمب ، لام  نآ  ندرک  صخشم  نودب  رگا  دوب و  دهاوخ 
رایتخا رد  هبراضم  لام  هک  يراکهدـب  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1574

نآ رگا  یلو  تسا ؛ هدرب  مان  وا  زا  هک  تسا  یـسک  هب  قلعتم  نآ  سپ  دوش ، تفای  دـنک و  صخـشم  ار  لاـم  نآ  شگرم  ماـگنه  رگا  دراد ،
دوب ». دهاوخ  ناراکبلط  ۀمه  هب  قلعتم  ّتیم  كرتام  دشن ، تفای  لام 

تاعاجرا
: دیآیم

رب هچنآ  هک  دـنکیم  تیـصو  دراد و  رایتخا  رد  هبراضم  لام  يراکهدـب  : » هک هتفگ  نیا  رارقا  ياهباب  زا  مود  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 
ییوگتـسار هب  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاـج  نیا  اـیآ  دریمیم . تسا و  هبراـضم  لـها  زا  دراذـگیم  ياـج 

دشاب ». فورعم 
______________________________
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. دش فذح  ناگدرب  لئاسم  هرابرد  ثحب  لیلد  هب  باب 10  (. 1)
953 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لماع طسوت  رگید  صخش  هب  هبراضم  لام  ياطعا  مکح  باب 12 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 1 - ) 1575
.« هن دومرف : ماما  دنک ؟ راذگاو  يرگید  هب  يرتمک  دوس  اب  ار  نآ  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دریگیم . لیوحت  ياهبراضم  لام  یصخش  »

تّیم لام  رد  رگیدکی  اب  هعیدو  نْید و  هبراضم و  لام  هابتشا  مکح  باب 13 

، تسا هبراضم  ْنیِد و  هعیدو ، وا  دزن  هک  ياهدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1576
تسا و نماـض  وا  نوـچ  منادیمن ؛ وا  ةدـهعرب  یبـجاو  ّقـح  زج  ار  ْنیِد  نم  : » دوـمرف دوـش  هتخانـش  صخـشم  روـط  هب  اـهنآ  هکنآ  نودـب 

هبراضم لام  هعیدو و  دروم  رد  وا  تسوا و  تنامـض  هدـهعرب و  ْنیِد  تسین و  نماض  وا  رگید  ياهزیچ  دروم  رد  یلو  تسین  نآ  رادتناما 
تسا ». رادتناما 

955 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاقاسم هعرازم و  تعارز و  يراکتخرد و  ياهباب  مهدزای : لصف 

يراکتخرد بابحتسا  باب 1 

«1 .« » دننک لکوت  ادخرب  دیاب  ناگدننکلکوت  : » دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
يور رب  هک  درک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یـصخش  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هرارز  ( 1 - ) 1577

؟ نسحلاوبا يا  ياهتسشن ، نآ  يور  رب  هک  تسیچ  نیا  درک : لاؤس  تسا . هتسشن  امرخ  ۀتسه  مرگولیک ]  180 قسو /[  کی 
. هللاءاشنا امرخ - تخرد  رازه  دصکی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لیدبت تخرد  هب  همه  تفرن و  رده  اهنآ  زا  یکی  یتح  تشاک و  ار  اههتـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دش ».

نوریب امرخ  ۀتسه  راب  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 1578
؟ تسیچ يراد  هارمه  هب  هک  اهنیا  نسحلاوبا ! يا  دشیم : هتفگ  يو  هب  تفریم .

زا یکی  یتح  دناشنیم و  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دـهاوخب . ادـخ  رگا  تسامرخ - تخرد  دومرفیم : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
تفریمن ». رَدَه  اهنآ 

ار اهلاهن  نیا  دیـسرپ : دـش و  دـبعمّما  غاب  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  : » دـیوگ يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  ( 3 - ) 1579
؟ رفاک ای  هدناشن  ناملسم 

. تسا هتشاک  ناملسم  ار  اهنآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دبعم  ّما 
زور ات  هکنآ  رگم  دروخب  نآ  زا  هدـنرپ  ای  ناویح  ای  ناسنا  دراـکب و  یلاـهن  هک  تسین  یناملـسم  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دنسیونب ». هقدص  يو  يارب  تمایق 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 852 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

.12 میهاربا 14 / (. 1)
 957 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رتهب یلام  هچ  دش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 4 - ) 1580
ار شّقح  تشادرب ، زور  رد  دـنک و  یگدیـسر  نآ  هب  تشک و  ار  نآ  شبحاص  هک  یتعارز  داد : خـساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟

. دزادرپب
؟ تسا رتهب  یلام  هچ  تعارز  زا  سپ  تفگ :]  ] دش هتفگ 

رب ار  شزامن  دورب و  فلع  بآ و  اب  ياهاج  هب  اهنآ  هارمه  دشاب و  شنادنفـسوگ  نایم  رد  هک  يرادماد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دزادرپب ار  شتاکز  دراداپ و 

؟ تسا رتهب  یلام  هچ  دنفسوگ  زا  سپ  تفگ :
. دهدیم هرهب  دناسریم و  دوس  ماش  حبص و  هک  واگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسا رتهب  یلام  هچ  يراد  واگ  زا  سپ  تفگ :
ریـس ار  مدرم  یلاسکـشخ  یطحق و  نامز  رد  دـنوشیم و  راوتـسا  تباث و  لِگ ، رد  هک  ییاهلخن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
کی رد  هک  دـنلب  یهوک  ۀـلق  رب  تسا  رتسکاخ  دـننامه  شیاهب  دـشورفب ، ار  نآ  سکره  اـمرخ ! تخرد  تسا  يزیچ  بوخ  هچ  دـننکیم .

. دزاس نآ  نیزگیاج  ار ] يرگید  ناتخرد   ] هکنآ رگم  دزویم ، نآ  هب  داب  ینافوط  زور 
؟ تسا رتهب  یلام  هچ  امرخ  تخرد  زا  سپ  دش : هتفگ 

؟ تساجک رتش  هاگیاج  سپ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یکی  ماگنه  نیا  رد  دش . تکاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دراو ناـیز  ناـسنا  هب  ماـش  حبـص و  تسا . هناـخ  زا  يرود  تمحز و  جـنر و  ملظ و  یتخبدـب و  نآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

هب تمـس  نآ  دـنوشیم و  راوس  وا  رب  پچ  تمـس  زا  هک  ارچ  . ] پچ بناـج  زا  رگم  تفاـی  تسد  ناوـتیمن  نآ  یکین  ریخ و  هب  دزاـسیم .
دوریمن »! نوریب  راکهبت  ناتخبهریت  تسد  زا  هک  دیشاب  هاگآ  دباوخیم ] پچ  تمس  هب  رتش  اریز  تسا  رتکیدزن  نیمز 

. تسا هدش  تیاور  ینوگانوگ  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 
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: دـش لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 5 - ) 1581
؟ تسا رتهب  یلام  هچ 

ار شّقح  تشادرب ، زور  رد  دزادرپب و  نآ  حالـصا  هب  دـنک و  تشک  ار  نآ  شبحاص  هک  یتعارز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. دزادرپب

؟ تسا رتهب  یلام  هچ  تعارز ، زا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ 
بآ و اب  ياهلحم  لابند  هب  اـهنآ  هارمه  دراد . دنفـسوگ  يدادـعت  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

. دهدیمن رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  دنکیم و  تدابع  ار  دنوادخ  دزادرپیم ، ار  شتاکز  درادیم و  اپ  رب  ار  شزامن  دوریم . فلع 
تسا »؟ رتهب  یلام  هچ  دنفسوگ  زا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا 
! امرخ تخرد  تسا ، یلام  بوخ  هچ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  باهـشلا  باتک  رد  یعاضق  یـضاق 

دهدیم ». اذغ  ار  مدرم  یلاسکشخ  یطحق و  نامز  رد  دوریم و  ورف  لگ  رد 
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ای دراکب  ار  یلاهن  هک  تسین  یناملـسم  چیه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  ( 6 - ) 1582
دوش ». هداد  ياهقدص  شاداپ  نآ  رطاخ  هب  هکنآ  رگم  دنک ، هیذغت  نآ  زا  یناویح  ای  هدنرپ  ای  ناسنا  هاگنآ  دنک ، تشک  ار  یتعارز 

ملظ و نودـب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  کـلام  نب  سنا  ( 7 - ) 1583
زا نابرهم  دنوادخ  ياههدـیرفآ  زا  یکی  هک  یتقو  ات  دراکب ، یلاهن  زواجت  ملظ و  نودـب  ای  دـنک  انب  ار  ینامتخاس  نارگید  قوقح  هب  زواجت 

تشاد ». دهاوخ  همادا  يو  شاداپ  دوشیم ، دنمهرهب  نآ 
راب هب  تخرد  نآ  دراکب و  یتخرد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  يراـصنا  بویا  وبا  ( 8 - ) 1584

دهدیم ». شاداپ  يو  هب  تخرد  نآ  ياههویم  ةزادنا  هب  دنوادخ  دنیشن ،
تسا و یتخرد  ۀملق  امش  زا  یکی  تسد  رد  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  ( 9 - ) 1585

دهد ». ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  دراکب ، ار  نآ  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  دناوتیم  هک  یتروص  رد  دش ، کیدزن  تمایق 
تاعاجرا

: تشذگ
يزاسنامتخاس يراک و  تخرد  زور  هبنشکی ، زور  و  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  ترفاسم  ياهباب  زا  مود  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد 

تسا ».
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  يزور ، بلط  ياهباب  زا  مجنپ  تسیب و  باب  تایاور  زا  يدادعت  رد 

سپ تشاکیم ، ار  نآ  دیکمیم و  شناهد  اب  ار  امرخ  ۀتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک هتفگ  نیا  باب  نیا  زا  مود  تیاور  رد  و 
دادیم ». هفوکش  هظحل  نامه  رد 

لاؤس مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دش . هدـهاشم  امرخ  ۀتـسه  راب  اب  رتش  زا  يراطق  هارمه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک هتفگ  نیا  موس  تیاور  رد 
یتح تشاک و  ار  اهنآ  هاگنآ  دـهاوخب . ادـخ  رگا  تسا - لخن  اهنیا  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  تسیچ ؟ اهنیا  نسحلاوبا ! يا  دـش :

تفرن ». رده  اهنآ  زا  یکی 
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: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مجنپ  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 

يراـک مدرم  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  دـیراکب . تخرد  دـینک و  تعارز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدوـمرف  باـب ، نیا  زا  مهدزیـس  تیاور  رد 
تفرگ ». دهاوخ  قنور  يراک  تخرد  يزرواشک و  لاجد ، جورخ  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  دنهدیمن . ماجنا  نآ  زا  رتهزیکاپ  رتلالح و 
نمؤم گرم  زا  سپ  هک  تسا  زیچ  شـش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  تاقدـص  فوقو و  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

تسا ». هتشاک  ار  نآ  هک  یتخرد  دسریم ، يو  هب  شاهرهب 
غاب رد  هک  تشذـگ  يدرم  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک هتفگ  نیا  رکذ  ياهباب  زا  مهدـجه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

ییامنهار یتخرد  هب  ار  وت  اـیآ  دومرف : درک و  فقوت  وا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگنآ  دوب . یتخرد  نتـشاک  لوغـشم  دوخ 
؟ تسا رتماوداب  رتهزیکاپ و  رتاراوگ و  شاهویم  دنیشنیم و  راب  هب  رتدوز  تسا و  رتراوتسا  نآ  ۀشیر  هک  منکن 

! ادخ لوسر  يا  تیادف ، مردام  ردپ و  يرآ ، تفگ : درم  نآ 
زج يدوبعم  تسا و  دنوادخ  ةژیو  شیاتس  تسا و  هزنم  كاپ و  دنوادخ  وگب : ماش  حبص و  ماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« تسا رتگرزب  دنوادخ  تسین و  اتکی  يادخ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 854 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ نتخیر  زا  شیپ  تخرد  نتشاک  ماگنه  بآ  نتخیر  بابحتسا  باب 2 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  ( 1 - ) 1586
یسیع دندرک . تیاکش  يو  هب  تیعضو  نآ  زا  رهش  نآ  مدرم  دوب . هدروخمرک  شیاههویم  هک  دش  يرهش  دراو  مالسلا  هیلع  یسیع  مردارب  »
كاخ ادتبا  تخرد  ندناشن  ماگنه  هک  دیتسه  یهورگ  امـش  دینادیمن . امـش  یلو  تسامـش ، تسد  هب  راک  نیا  جالع  تفگ : مالـسلا  هیلع 

دـیزیرب و بآ  ناتخرد  ۀـشیر  رد  ادـتبا  تسا  هتـسیاش  هکلب  تسین  تسرد  راک  نیا  یلو  دـیهدیم  بآ  ار  تخرد  نآ  زا  سپ  دـیزیریم و 
. دیاین دوجو  هب  مرک  ات  دینک  هفاضا  كاخ  سپس 

.« تفر نایم  زا  تفآ  نآ  دندرک و  لمع  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  روتسد  قبط  سپ  نآ  زا  نانآ 

ندیسر لاح  رد  يامرخ  نتشاک  لخن و  حیقلت  بابحتسا  باب 3 

، دریذـپیمن ار  حاقل  لمع  تسین و  بوغرم  یلخن  هویم  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  هفرع  نبا  ( 1 - ) 1587
یکدنا  سپس  دنک ، مرن  طسوتم  روط  هب  کشخ و  ار  کچوک  یهام  يدادعت  حاقل  ماگنه 
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ادـخ نذا  هب  راـک  نیا  دراذـگب ، لـخن  بـلق  رد  هـتخیر و  يزیمت  ۀـسیک  رد  ار  نآ  ۀـیقب  دزیرب و  نآ  ياههفوکـش  زا  کـی  ره  رد  ار  نآ  زا 

دوب ». دهاوخ  دنمدوس 
! ياهتشاکن تغاب  رد  یتخرد  زونه  مدرک  هدهاشم  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هبقع  نب  حلاص  ( 2 - ) 1588

. مریگب هملق  امش  ياهغاب  زا  متشاد  میمصت  متفگ :
؟ دشاب رتعیرس  رتهب و  تیارب  هک  مهد  دای  وت  هب  يزیچ  یهاوخیمن  ایآ  دومرف : ماما 

. يرآ متفگ :
لیوحت وت  هب  ياهتـشاک  هچنآ  لثم  نآ  انامه  راکب . ار  نآ  دوش ، بطر  دـهاوخیم  دـسریم و  امرخ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دهدیم
.« دییور مدوب ، هتشاک  هچنآ  لثم  سپس  مدرک ، لمع  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  هب  نم  دیوگ : حلاص 

ردس هویم و  ناتخرد  عطق  مکح  باب 4 

ردس  تخرد  نابایب و  ناتخرد  هب  نداد  بآ  بابحتسا  و 
دنوادـخ تروص  نیا  رد  هک  دـیربن  ار  هویم  ناـتخرد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  براـضم  نبا  ( 1 - ) 1589

دتسرفیم ». باذع  امش  رب  هتسویپ 
ترضح نآ  زا  تسا و  دنـسپان  امرخ  تخرد  ندیرب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوم  نب  رامع  ( 2 - ) 1590

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  رگید  ناتخرد  ندیرب  ةرابرد 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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963 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
؟ دراد یمکح  هچ  ردس  تخرد  ندیرب  متفگ :

دنـسپان اجنیا  یلو  تسا  مک  اجنآ  رد  اریز  تسا ؛ دنـسپان  نابایب  رد  ردـس  تخرد  ندـیرب  اـنامه  درادـن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسین ».

. مدرک لاؤس  ردس  تخرد  ندیرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ رصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 3 - ) 1591
مالسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  متـشون : يو  خساپ  رد  نم  درک . لاؤس  نم  زا  هراب  نیا  رد  وت  ناتـسود  زا  یکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تشاک ». روگنا  تخرد  نآ  ياجهب  دیرب و  ار  يردس  تخرد 
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راـبخا و هراـبرد  يو  زا  ریرج  دـمآ . قارع  لـها  زا  يدرم  هک  مدوـب  دـیمحلادبع  نب  ریرج  دزن  : » دـیوگ يزار  هریغم  نب  ییحی  ( 4 - ) 1592
تخرد داد  روتسد  درک و  ور  ریز و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  مدش  ادج  نوراه  زا  یلاح  رد  تفگ : درم  نآ  درک . لاؤس  ثداوح 

ربمایپ زا  یثیدح  دادیور  نیا  ةرابرد  ربکا ! هللا  تفگ : درک و  دنلب  ار  شناتـسد  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ریرج  دندیرب . دوب ، اجنآ  رد  هک  يردـس 
هب نونکات  ام  دنک ! تنعل  ار  ردس  تخرد  ةدننک  عطق  دنوادخ  دومرف : هبترم  هس  ترضح  نآ  تسا . هدیسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رب یسک  ات  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نتخاس  نوگرگد  ردس  تخرد  ندیرب  زا  يو  دوصقم  اریز  میدوبن ؛ هاگآ  ثیدح  نیا  يانعم 

دورن ». مالسلا  هیلع  ماما  ربق  رس 
یتخرد سکره  : » دومرف ثیدح  کی  زا  یشخب  رد  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـس  وبا  ( 5 - ) 1593

.« دشاب هدرک  باریس  یگنشت  زا  ار  ینموم  هک  تسا  نآ  لثم  دهد ، بآ  ار  يردس  تخرد  ای  نابایب  رد  ار 

تعارز يارب  نیمز  ندز  مخش  تعارز و  بابحتسا  باب 5 

«1 .« » دننک لکوت  ادخ  رب  دیاب  ناگدننکلکوت  و  : » دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
یندیشون اذغ و  هب  دروآ ، دورف  نیمز  هب  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمـسم  ( 1 - ) 1594

. نک تعارز  تفگ : يو  هب  لیئربج  تشاذگ . نایم  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج  اب  ار  نآ  درک و  ادیپ  زاین 
. زومایب نم  هب  ییاعد  سپ  تفگ : مدآ 

ات ناشوپب  نم  هب  تمالس  تیفاع و  سابل  نک و  تیافک  نم  يارب  ار  تشهب  هار  رد  یتشحو  ره  ایند و  ياهزاین  ایادخ ! وگب : تفگ : لیئربج 
دوش ». اراوگ  نیریش و  نم  يارب  یناگدنز 

هیلع مدآ  دـنوادخ  هک  یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباـج  ( 2 - ) 1595
جنرتسد زا  نآ ، ياـهتمعن  تشهب و  زا  جارخا  زا  سپ  دـنک و  تعارز  تـسد ، اـب  داد  روتـسد  يو  هـب  دروآ ، دورف  نـیمز  هـب  ار  مالـسلا 

. درک يراز  هیرگ و  تشهب  زا  يرود  رطاخ  هب  لاس  تسیود  مالسلا  هیلع  مدآ  سپ  دروخب . نان  شیوخ 
؟ يدیرفاین ارم  وت  رگم  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : هاگنآ  درک . هدجس  ادخ  يارب  زورهنابش  هس  سپس 

. مدروآ دیدپ  ار  وت  نم  دومرف : دنوادخ 
؟ يدادن ینکس  تشهب  رد  ارم  رگم  تفگ : مدآ 

. مداد ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دومرف : دنوادخ 
______________________________

.12 میهاربا 14 / (. 1)
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 967 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ تفرگن یشیپ  نم  رب  تمشخ  هب  تبسن  وت  تمحر  رگم  تفگ : مدآ 

؟ يدرک يرازگساپس  ای  يرابدرب  ایآ  سپ  مدرک ، نینچ  يرآ  دومرف : دنوادخ 
ةدـنزرمآ تدوخ  وت  هک  زرمایب ، ارم  سپ  متـشاد ، اور  متـس  مدوخ  هب  نم  نیقی  هب  یتسه ، هزنم  كاـپ و  تسین ، وت  زج  ییادـخ  تفگ : مدآ 

. یتسه نابرهم 
تسا ». نابرهم  ریذپهبوت و  رایسب  دنوادخ  انامه  تفریذپ ، ار  شاهبوت  درک و  محر  وا  هب  دنوادخ  رطاخ  نیا  هب 

سپ هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رماع  نبا  ( 3 - ) 1596
 ...« دروخب شیوخ  جـنر  تسد  زا  یتشهب  ياهتمعن  زا  سپ  دـنک و  تعارز  تسد ، اب  داد  روتـسد  يو  هب  تشهب ، زا  مدآ  ندروآ  دورف  زا 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا 
روتسد وا  هب  دروآ ، دورف  نیمز  رب  ار  مدآ  هک  یماگنه  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  ( 4 - ) 1597

. رانا نوتیز و  روگنا ، امرخ ، تخرد  دومرف ؛ تیاـنع  يو  هب  ار  تشهب  ياـهتخرد  زا  يدادـعت  دـنک و  تعارز  دـنزب و  مخـش  ار  نیمز  داد 
دروخب »...  اهنآ  ةویم  زا  دشاب و  شنادنزرف  وا و  لسن  يارب  ات  دناشن  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  مدآ 

؟ دیرفآ ار  وج  هنوگچ  دنوادخ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » دیوگ یلع  نب  رمع  ( 5 - ) 1598
. يدیزگرب تدوخ  يارب  هچنآ  راکب  داد : روتسد  مدآ  هب  دنوادخ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

هب وا  یلو  راکن  وت  تفگ : اوح  هب  مدآ  تشادرب . تشم  کی  زین  اوح  تشادرب و  تشم  کی  مدآ  دروآ . يو  يارب  مدنگ  يرادقم  لیئربج  و 
دمآ ». دیدپ  وج  درک ، تشک  اوح  هچنآ  زا  دش و  مدنگ  تشاک ، مدآ  هچنآ  سپ  درکن . هجوت  مدآ  روتسد 

يزرواشک و رد  ار  شناربمایپ  ِيزور  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  دایز  نب  لهس  ( 6 - ) 1599
دشابن ». دنیاشوخان  ناشيارب  ناراب  شراب  ات  داد  رارق  يرادماد 

 969 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ار تعارز  ندز و  مخـش  شناربمایپ  يارب  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هیطع  نب  دـمحم  ( 7 - ) 1600

دشابن ». دنیاشوخان  اهنآ  يارب  ناراب  شراب  هکنیا  يارب  دیزگرب ،
: دومرف دـننک ». لکوت  ادـخ  رب  دـیاب  ناگدـننک  لکوت  و  : » هیآ ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـمحم  ( 8 - ) 1601

دنتسه ». نازرواشک  ناگدننک ، لکوت  زا  دوصقم  »
: تفگیم هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نایعیش  یخرب  زا  هللادبع  یبا  نب  دمحا  ( 9 - ) 1602

زا هچ  ره  راکوکین  دروخب . نآ  زا  راکهبت  راکوکین و  اـت  ینک  تشک  ار  نآ  هک  تسا  يرازتشک  اـهراک  نیرتهب  دومرفیم : هتـسویپ  مردـپ  »
تاناویح و دـنکیم و  تنعل  ار  وا  زیچ  نآ  دروخیم ، نآ  زا  هچ  ره  راـکهبت  دـنکیم و  شزرمآ  تساوخرد  تیارب  زیچ  نآ  دروخیم ، نآ 

دنوشیم ». دنمهرهب  نآ  زا  زین  ناگدنرپ 
اهراـک نیرتهب  دومرفیم : هتـسویپ  مردـپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تاـیاغلا  باـتک  رد  یمق  دـمحا  نب  رفعج 

شزرمآ تساوـخرد  شیارب  دـماشایب ، دروـخب و  نآ  زا  هچنآ  ره  راـکوکین  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  راـکهبت  راـکوکین و  تسا . تـعارز 
دنکیم »... 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 
. دنتسه مدرم  ياهجنگ  نازرواشک  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نوراه  نب  دیزی  ( 10 - ) 1603

تسا و رتوـکین  مدرم  ۀـمه  ماـقم  زا  تماـیق  رد  ناـنآ  ماـقم  دـننکیم و  تـشک  تـسا ، هدروآ  دـیدپ  دـنوادخ  هـک  ار  ياهزیکاـپ  ياهاذـغ 
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دنوشیم ». هدناوخ  هدنخرف  كرابم و  ياهمان  اب  رتکیدزن و  ناشهاگیاج 
نانآ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ناراگتـسر  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ یطـساو  نوراـه  نب  دـیزی  ( 11 - ) 1604

رب ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  تسین . يزرواشک  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  یلغـش  چـیه  نیمز و  رد  دـنوادخ  ياهجـنگ  دنتـسه ؛ نازرواشک 
دوب ». طایخ  هک  سیردا  زجهب  دوب ، زرواشک  هکنآ  رگم  درکن ، ثوعبم  مدرم 

 971 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا ». يزرواشک  يرگایمیک  نیرتگرزب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یفاک  باتک  رد  ( 12 - ) 1605

: دنیوگیم هک  مونشیم  یهورگ  زا  موش ! تیادف  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  : » دیوگ هباّیس  ( 13 - ) 1606
. تسا دنسپان  يزرواشک 

هب دـنهدیمن . ماجنا  نآ  زا  رتهزیکاپ  رتلالح و  يراک  مدرم  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ، دـینک . يرادـغاب  يزرواشک و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دریگیم قنور  امرخ  تخرد  نتشاک  يزرواشک و  لاجد ، جورخ  زا  سپ  دنگوس ! ادخ 

میزادرپیم ».) امرخ  تخرد  نتشاک  يزرواشک و  هب  ام  لاجد  جورخ  زا  سپ  ای  )
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  تایاغلا  باتک  رد  یمق  دمحا  نب  رفعج 

راصنا زا  یهورگ  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » هک دـنکیم  تیاور  درب - ماـن  ار  وا  هک  يدرم - زا  هیطع  نب  یلع  نب  حـلاص  ( 14 - ) 1607
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  دینزب ؛ مخـش  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب ، ندز  مخـش  لوغـشم  هک  درک  دروخرب 

. دنایوریم ناراب  اب  هک  هنوگنامه  دنایوریم  اوه  اب  دنوادخ 
دش ». وکین  ناشتعارز  دندز و  مخش  نانآ  دیوگیم : درم  نآ 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  ینامعن  ریسفت  زا  لقن  هب  هباشتملا  مکحملا و  ۀلاسر  رد  هرس  سدق  یضترم  دیـس  ( 15 - ) 1608
، یناـگرزاب نـیمز ، یناداـبآ  تموـکح ، يارب  يدـنمراک  تـسا : هار  جـنپ  زا  مدرم  یگدـنز  نارذـگ  : » دوـمرف ثیدـح  کـی  زا  یـشخب  رد 

امـش زا  دروآ و  دـیدپ  نیمز  زا  ار  امـش  وا  : » تسا دـنوادخ  نخـس  نـیا  يزرواـشک - نـیمز - ندرک  داـبآ  لـیلد  تاقدـص ...  يرگراـک و 
دینک ». دابآ  ار  نآ  ات  تساوخ 

ياهزیچ اههویم و  تابوبح و  ۀلیـسو  هب  هار  نیا  زا  ات  تسا  هداد  روتـسد  مدرم  هب  ار  نیمز  ندرک  داـبآ  هک  درک  مـالعا  اـم  هب  دـنوادخ  سپ 
دننک ». یناگدنز  نارذگ  تسا ، راوتسا  نآ  هب  مدرم  یناگدنز  هک  يرگید 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هعرازم ، ياهباب  زا  مکی  باب  يزور و  بلط  ياهباب  زا  مجنپ  تسیب و  باب  تایاور  زا  يدادعت  رد 
: دیآیم

. درک هدافتسا  هطبار  نیا  رد  ناوتیم  يدعب  باب  تایاور  زا  و 
تمه و تسا و  هدـش  هدـیرفآ  نیمز  زا  درم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ترـشاعم  ياهباب  زا  مشـش  لـهچ و  باـب  زا  موس  تیاور 

تسا ». نیمز  اب  هطبار  رد  زین  وا  شالت 
. نآ دننام  مراهچ  تیاور  و 

. ار مود  تسیب و  باب  رگنب  و 
973 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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يزرواشک ماگنه  ياهاعد  اهرکذ و  باب 6 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
نامـسآ رد  شیاه  هخاش  تباث و  شاهشیر  هک  تسا  یکاپ  تخرد  دـننامه  كاپ  نخـس  دز ؟ لاثم  هنوگچ  دـنوادخ  يدرکن  هدـهاشم  اـیآ 

، دـیلپ نخـس  لَثَم  دـنوش و  هجوتم  دـیاش  ات  دـنزیم  ییاهلاثم  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـهدیم و  هویم  شراگدرورپ ، نذا  اب  تبون  ره  تسا .
«1 . » درادن رارق  هک  تسا  نیمز  يور  زا  هدش  هدنک  ِدیلپ  ِتخرد  دننامه 

«2 « ؟ مینایوریم ام  ای  دینایوریم  ار  نآ  امش  ایآ  دیاهدرک ؟ هدهاشم  دیراکیم ، هچنآ  ایآ 
رذب نم  قیقحت ، هب  ایادخ ! وگب : يراکیم ، رذب  هک  یماگنه  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ یفوقرقع  بیعـش  ( 1 - ) 1609

هدب ». رارق  مکارتم  ياههناد  ار  نآ  سپ  یتسه ؛ هدننایور  وت  مشاپیم و 
رذب زا  یتشم  یتفرگ ، یتعارز  نتشاک  هب  میمـصت  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریکب  نبا  ( 2 - ) 1610

هس هاگنآ  مینایوریم ؟ ام  ای  دینایوریم  ار  نآ  امش  ایآ  دیاهدرک ؟ هدهاشم  دیراکیم  هچنآ  ایآ  وگب : هبترم  هس  تسیاب و  هلبق  هب  ور  رادرب ،
: وگب همادا  رد  تسا و  هدننایور  ادخ  هکلب  وگب : هبترم 

هعرزم رد  يراد ، تشم  رد  هک  يرذـب  نآ  سپـس  امرف . تیاـنع  یتمالـس  اـم  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هد و  رارق  تکرب  اـب  ياـههناد  ار  نآ  ایادـخ !
شاپب ».

اب يدرک ، یتعارز  نتشاک  هب  میمـصت  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  قالخالا  مراکم  باتک  رد  ( 3 - ) 1611
نآ ایادخ ، وگب : سپـس  مینایوریم ! ام  ای  دینایوریم  ار  نآ  امـش  ایآ  وگب : هبترم  هس  تسیاب و  هلبق  فرط  هب  رادرب ، رذـب  تشم  کی  تسد 

هچنآ ریخ  زا  ارم  هدـب و  رارق  مکارتم  ياههناد  ار  نآ  امرف و  تیانع  يزاینیب  یتمالـس و  اـم  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هد و  رارق  تکرب  اـب  یتشک  ار 
. شاهزیکاپ كاپ و  نادناخ  دمحم و  ّقح  هب  نکن . شیامزآ  يزاسیم ، دنمهرهب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  نکن و  مورحم  میوجیم 

یلاعت ». هللاءاشنا  شاپب - يراد ، تشم  رد  هچنآ  سپس 
______________________________

.24 - 26 میهاربا 14 / (. 1)
.63 - 64 هعقاو 56 / (. 2)

 975 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، يدش لوغشم  هایگ  تخرد و  نتشاک  هب  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  هطساو  اب  دمحم  نب  یلع  ( 4 - ) 1612
زا کی  چیه  دهاوخب ، ادخ  رگا  سپ  هدـنََرب ». ثرا  هب  هدـنزیگنارب و  تسا  هزنم  كاپ و  : » ناوخب یناشنیم ، هک  ياهناد  لاهن و  ره  رب  ار  نیا 

تفر ». دهاوخن  رَدَه  اهنآ 
ماـگنه : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  اـی  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  هطـساو  اـب  ییحی  نـب  دـمحم  ( 5 - ) 1613
نامسآ فرط  هب  شیاههخاش  راوتـسا و  شاهشیر  هک  تسا  یکاپ  تخرد  دننامه  كاپ  نخـس  لَثَم  و  : » ییوگیم تعارز  ای  يراکتخرد 

دهدیم ». هویم  شراگدرورپ  نذا  هب  تبون  ره  رد  تسا ،
راهچ ای  ین  راهچ  يور  رب  دروخیم ، ار  تعارز  هزبرخ و  هک  ییاهمرک  عفد  يارب  اعد  : » تسا هدـمآ  یعادـلا  ةدـع  باـتک  رد  ( 6 - ) 1614

يا اهمرک ، يا  تسا : نیا  اعد  نآ  دوشیم . هداد  رارق  ین  راهچ  يور  رب  هعرزم  هشوگ  راـهچ  رد  دوشیم و  هتـشون  ریز  ياـعد  ذـغاک  هکت 
رگا دـش . جراخ  یهام  مکـش  زا  سنوی  هک  هنوگنامه  دـیور ، اههبارخ  هب  رازتشک  نیا  زا  نیمز و  نیا  زا  تاناویح ، تارـشح و  اههدـنبنج ،

. دیوشیمن يرای  متسرفیم و  امش  يوسهب  هتخادگ  برس  ای  شتآ  زا  ییاههلعش  دیورن ، نوریب 
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نانآ هب  دنوادخ  هاگنآ  يدرکن ؟ هدهاشم  دندوب ، رفن  نارازه  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  دوخ  نیمزرس  زا  گرم  میب  زا  هک  ار  یناسک  ایآ  »
دندرم ». سپ  دیریمب ، تفگ :

ياهدش ». هدنار  وت  هک  ور  نوریب  نآ  زا  »
تفر ». نوریب  رظتنم  ناسرت و  اجنآ  زا  سپ  »

داد ». تکرح  یصقالادجسم  هب  مارحلادجسم  زا  ار  شاهدنب  هنابش  هک  یسک  تسا  هزنم  كاپ و  »
دناهدرکن ». گنرد  ایند ] رد   ] يرهظزاشیپ ای  رهظ و  زادعب  کی  زج  ایوگ  دننکیم ، هدهاشم  ار  تمایق  هک  يزور  »

میدرک ». نوریب  دندوب ، نادنخ  نامداش و  نآ  رد  هک  ییاهتمعن  وکین و  ابیز و  ياههاگیاج  اهرازتشک و  اههمشچ و  اهغاب و  زا  ار  نانآ  »
دشن ». هداد  تصرف  نانآ  هب  درکن و  هیرگ  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  »

يزرو ». ّربکت  اجنآ  رد  یناوتیمن  وت  يآ ، دورف  اجنآ  زا  »
یتسه ». نالیلذ  ناراوخ و  زا  وت  اریز  ور ؛ نوریب  »

ور ». نوریب  اجنآ  زا  هدش  هدنار  هدیهوکن و  تلاح  اب  »
نوریب ینوبز  يراوخ و  اب  نیمزرس  نآ  زا  ار  نانآ  دنـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  اب  ییورایور  ناوت  هک  میروآیم  دورف  نانآ  رب  ینایهاپـس  ًامتح  »

مینکیم ».
تاعاجرا

: تشذگ
رد ار  یتشحو  ره  ایند و  رد  ارم  ياهزاین  ایادخ ! وگب : : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هعرازم  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

.« دوش اراوگ  نم  يارب  یگدنز  ات  ناشوپب  نم  رب  تیفاع  سابل  نک و  تیافک  نم  يارب  تشهب  هار 

تاقاسم هعرازم و  ماکحا  طیارش و  باب 7 

نیا  هب  نیمز  شریذپ  : » دومرف نیمز  شریذپ  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1615
 977 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیمزرـس نآ  رگا  یلو  دریگیم  لیوحت  لاس  تسیب  تدـم  هب  نآ  لها  زا  ار  نآ  دوریم و  یناریو  نیمزرـس  هب  یـصخش  هک  تسا  تروص 
دادرارق چیه  رد  نارفاک  دنک و  هراجا  نآ  لها  زا  ار  نآ  نیمز  هکنآ  رگم  تسین ؛ لالح  نآ  نتفریذپ  دنتـسه ، نآ  رد  نارفاک  هک  دوب  دابآ 

دوریم و ياهدرم  ناریو و  نیمزرـس  هب  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تسین و  زیاج  نآ  اریز  دنوشیمن ؛ لخاد  ینیمز  شریذـپ 
؟ تسوا ةدهعرب  زیچ  هچ  دنکیم . تشک  نآ  رد  دابآ و  ار  نآ  دزاسیم و  ناور  ار  شیاهرهن  دنکیم ، هدنز  ار  نآ 

. تاکز دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
]؟ دراد یمکح  هچ  [ ؟ دسانشیم ار  شبحاص  رگا  متفگ : دیوگ : یبلح 

. دزادرپیم يو  هب  ار  شبحاص  ّقح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دریذپب مکاح  زا  ار  نآ  لها  نیمز و  ناسنا  هک  درادن  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  و 

، يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش ، لاؤس  موسکی  فصن و  مراهچکی و  هب  جارخ  لها  اب  هعرازم  داد  رارق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و 
درک ». راذگاو  نایدوهی  هب  فصن  هب  ار  نیمزرس  نآ  ربیخ  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قیقحت ، هب  درادن . لاکشا 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هعرازم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1616
دزن ربیخ  لها  هک  یماگنه  دوشیم . میـسقت  شخب  ود  هب  دومرف  تیانع  نآ  زا  دنوادخ  هچنآ  نیمز . بحاص  فرط  زا  نیمز  وت و  زا  هنیزه  »
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . راذگاو  نانآ  هب  ار  ربیخ  نیمزرـس  هنوگ  نیمه  هب  ترـضح  نآ  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دشاب ». اهنآ  هب  قلعتم  نآ  لوصحم  فصن  دننک و  دابآ  ار  نآ  ات  داد  لیوحت  نانآ  هب  ار  ربیخ  نیمزرس 

هلماعم اجنآ  لـها  اـب  تعارز - هویم و  ربیخ - لوصحم  زا  یمین  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دـیوگ رمع  نب  هللادـبع  ( 3 - ) 1617
درک ».

هب هکلب  دوشیمن ، هتفریذپ  مدنگ  زا  ینیعم  رادقم  ربارب  رد  نیمز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 4 - ) 1618
درادن ». لاکشا  مجنپ  کی  مراهچ و  کی  موسکی و  هب  هعرازم  دومرف : درادن و  لاکشا  مجنپ  کی  مراهچ و  کی  موسکی و  فصن و 
مجنپ کـی  مراـهچ و  کـی  موسکـی و  هب  هعرازم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  هللا  دـیبع  ( 5 - ) 1619

درادن ». لاکشا 
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کی مراهچ و  کی  موسکی و  هب  هعرازم  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 1620
زرواـشک زا  يرگید  زیچ  نیمز  لوصحم  زا  ریغ  نیمز  بحاـص  هک  یتروص  رد  درادـن . لاکـشا  نیمز  لوـصحم  زا  رتـشیب  رتـمک و  مجنپ و 

وت نیمز  رد  دـیوگیم : نیمز  بحاص  هب  هکلب  واگ ؛ يارب  یمهـس  دوش و  هداد  رارق  رذـب  يارب  یمهـس  تسین  هتـسیاش  دـنکن و  تساوخرد 
وت ». يارب  نآ  لوصحم  زا  رادقم  نالف  منکیم و  يزرواشک 

: دیوگیم دنکیم و  هعرازم  ار  يرگید  نیمز  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  نانس  نب  هللادبع  ( 7 - ) 1621
. نیمز يارب  موسکی  رذب و  يارب  موسکی  واگ و  يارب  لوصحم  موسکی 

لوصحم زا  رادـقم  نالف  رب  انب  وت  نیمز  رد  دـیوگیم : هکلب  دـیآیمن ، نایم  هب  یمان  واگ  رذـب و  زا  دومرف : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
موسکی ». یتساوخ ، رگا  نک و  نیعم  ار  فصن  یهاوخیم ، رگا  منکیم . تشک 

: دیوگیم دنکیم و  هعرازم  ار  يرگید  نیمز  هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 8 - ) 1622
رد دیوگیم : هکلب  دروآیمن ، نایم  هب  واگ  رذـب و  زا  یمان  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  رذـب . يارب  موسکی  واگ و  يارب  لوصحم  موسکی 

موسکی ». یتساوخ ، رگا  نک و  نیعم  ار  فصن  یهاوخیم ، رگا  منکیم . تشک  لوصحم  زا  رادقم  نالف  ربانب  نیمز  نآ 
هب تسا . زیاج  فصن  رب  هعرازم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 9 - ) 1623

دشاب ». نازرواشک  رب  نآ  ۀنیزه  هکنیاربانب  درک ؛ هعرازم  فصن  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قیقحت ،
طرـش وا  اب  هعرازم و  ار  يرگید  نیمز  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  یماش  عیبر  وبا  ( 10 - ) 1624

. دشاب واگ  يارب  موسکی  رذب و  يارب  لوصحم  موسکی  هک  دنکیم 
تـشک وت  نیمز  رد  نم  دـیوگیم : نیمز  بحاـص  هب  هکلب  دروآ ، ناـیم  هب  یماـن  واـگ  رذـب و  زا  تسین  هتـسیاش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ناـیم هب  یماـن  واـگ  رذـب و  زا  دـشاب و  وت  هب  قلعتم  يرگید - طرـش  ره  اـی  موسکـی  اـی  فصن  نآ - لوـصحم  زا  رادـقم  نـالف  منکیم و 
دنکیم ». مارح  مالک  انامه  دروآیمن ،

رذب و يارب  نآ  موسکی  واگ و  يارب  لوصحم  موسکی  هک  دـنکیم ، هعرازم  طرـش  نیا  هب  ار  ینیمز  هک  یـصخش  ةرابرد  یماش  عیبر  وبا 
بحاص هب  هکلب  دوشن ، هدرب  مان  رذـب  واگ و  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـشاب ، نیمز  بحاص  يارب  موسکـی 

دشاب ». وت  هب  قلعتم  دومرف ، تیانع  دنوادخ  هچنآ  زا  رادقم  نالف  منکیم و  هعرازم  ار  وت  نیمز  دیوگیم : نیمز 
لوصحم و موسکی  رذب  يارب  دنکیم و  هعرازم  ار  ینیمز  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 11 - ) 1625

. دنکیم طرش  موسکی  واگ  يارب 
دنکیم ». مارح  مالک  اریز  دربب ؛ مان  يزیچ  زا  تسین  هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هیارک فصن  اـی  موسکـی  هب  تموکح  زا  ار  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 12 - ) 1626

؟ دریگیم قلعت  تاکز  وا  مهس  هب  ایآ  دنکیم .
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  لاس  دنچ  يارب  لوصحم  شورف  هعرازم و  زا  و 
دنکیم طرش  وا  اب  هعرازم و  ار  يرگید  نیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 13 - ) 1627

. دشاب واگ  يارب  نآ  موسکی  رذب و  يارب  لوصحم  موسکی  هک 
دنکیم ». مارح  نخس  انامه  دروآ ، نایم  هب  یمان  واگ  رذب و  زا  تسین  هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک دنکیم  راذگاو  ار  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 14 - ) 1628
. دزاس ناور  ار  شیاهرهن  دنک و  دابآ  ار  نآ  یصخشم ، غلبم  ربارب  رد 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دراد و رایتخا  رد  ار  جارخ  ياهنیمز  زا  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعش  نب  بوقعی  ( 15 - ) 1629

. دوش میسقت  ناشنایم  نآ  ةدنامیقاب  دزادرپب و  ار  شجارخ  دنک و  حالصا  دابآ و  ات  دنکیم  راذگاو  يرگید  هب  ار  نآ 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نیا دیوگیم : دنکیم و  راذگاو  يرگید  هب  تساههویم  ریاس  امرخ و  تخرد  رانا ، تخرد  نآ  رد  هک  ار  شنیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 
. وت هب  قلعتم  نآ  لوصحم  فصن  نک و  دابآ  يرایبآ و  ار 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ره ای  لاس  جنپ  ای  لاس  هس  لوصحم  نک و  دابآ  ار  نآ  دیوگیم : دـنکیم و  راذـگاو  يرگید  هب  ار  یناریو  نیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

. وت هب  قلعتم  دهاوخب  ادخ  هچ 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنوادـخ هچنآ  نیمز و  بحاص  زا  نیمز  وت و  زا  نآ  ۀـنیزه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک ، لاؤس  هعرازم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  و 
ار ربیخ  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ربیخ  لها  یتقو  دوشیم . شخب  ود  امـش  نایم  دومرف ، تیانع 

. دشاب نانآ  هب  قلعتم  نآ  لوصحم  فصن  دننک و  دابآ  ار  نآ  ات  داد  نانآ  هب  ار  ربیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . راذگاو  نانآ  هب 
نیا وا  دوشیم . رتشیب  رتمک و  یهاگ  یلو  تسا  مولعم  نآ  جارخ  دراد . راـیتخا  رد  ار  جارخ  ياـهنیمز  زا  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

. دهدب نیمز  بحاص  هب  مهرد  تسیود  لاس  ره  دزادرپب و  ار  نآ  جارخ  هک  طرش  نیا  هب  دنکیم ، راذگاو  يرگید  هب  ار  نیمز 
درادن ». یلاکشا  دومرف : ماما 
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نیا هب  نآ  دومرف : ماما  دش . لاؤس  تاقاسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 16 - ) 1630

يرایبآ و ار  نیا  دـیوگیم : دـنکیم و  راذـگاو  يرگید  هب  دراد ، دوجو  لخن  ای  تخرد  نآ  رد  هک  ار  شنیمز  یـصخش  هک  تسا  تروص 
قفاوت نآ  رب  دنکیم و  صخـشم  هک  ار  لوصحم  زا  يرادقم  دشاب - وت  يارب  نآ  لوصحم  زا  رادـقم  نالف  نک و  يزرواشک  نآ  رد  دابآ و 

تسا ». زیاج  نیا  دننکیم -
زا مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  لـالب  نب  نامیلـس  ( 17 - ) 1631
نآ لها  هب  نآ  لوصحم  زا  یمین  ربارب  رد  ار  ربیخ  نیمزرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین 
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هب سپس  دز ، نیمخت  نایدوهی  يارب  ار  اجنآ  لوصحم  هللادبع  داتسرف . اجنآ  هب  ار  هحاور  نب  هللادبع  لوصحم  تشادرب  ماگنه  درک . راذگاو 
هبـساحم امـش  يارب  میراد و  یمرب  ار  نآ  ام  دـیهاوخیمن ، رگا  دـیرادرب و  ام  نیمخت  ساسا  رب  ار  لوصحم  دـیهاوخیم ، رگا  تفگ : ناـنآ 

. مینکیم
تسا ». راوتسا  نیمز  اهنامسآ و  تلادع ]  ] نیا ساسا  رب  تسا . قح  نیا  دنتفگ : نایدوهی 

. تسا هدش  تیاور  زین  یبلح  دمحم  زا  ثیدح  نیا  ریظن 
تاعاجرا

: تشذگ
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  اههویم ، شورف  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  ود  تایاور  رد  و 

هعرازم رد  تدم  رکذ  باب 8 

یناریو نیمزرـس  هب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نیمز  شریذـپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 1 - ) 1632
.« درادن لاکشا  راک  نیا  يزادرپب . ار  شجارخ  ینک و  دابآ  ار  نآ  يریذپب و  شلها  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  لاس  تسیب  تدم  هب  ار  نآ  يورب و 

 985 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يرگید هب  ار  یناریو  نیمز  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1633

. دنک دابآ  ار  نآ  نآ ، لوصحم  زا  يرادربهرهب  نیعم  لاس  دنچ  ربارب  رد  ات  دنکیم  راذگاو 
تروص ره  هب  دشاب ، نآ  رد  نیمز  بحاص  زا  یتاناویح  ای  ناملسمریغ  نارگراک  درادن  لاکـشا  تسا و  زیاج  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». زیاج  نآ  دننک ، قفاوت  هک 
هب ار  ینامیتی  ۀعرزم  ِروگنا  بآ  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  یـسیع  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 3 - ) 1634

. دنهدیم هراجا  تابوبح  ربارب  رد  ار  هعرزم  نآ  نیمز  دنشورفیم و  بارش  ناگدنزاس 
يزیچ تسین و  زیاج  یکاروخ  داوم  ربارب  رد  نیمز  ةراجا  یلو  درادن  لاکشا  بارش  ةدنزاس  هب  روگنا  بآ  شورف  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

ياهبآ نآ و  يرایبآ  وج و  مدـنگ و  ربارب  رد  نیمز  دومرف : دوش و  هداد  هراجا  موسکـی  اـی  فصن  هب  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتفرگ  نآ  زا 
یغلبم هب  سپ  درک  هراجا  هرقن  ـالط و  هب  ار  نآ  هک  یماـگنه  دوشیم و  هداد  هراـجا  هرقن  ـالط و  ربارب  رد  هکلب  دوشیمن  هداد  هراـجا  دـیاز 

رگا تسا و  نیمز  ِدوـخ  لوـصحم  زا  نآ  هکلب  هدـشن  تلاـفک  نـیا  تـسا و  هدـش  تلاـفک  هرقن  ـالط و  اریز  دـهدیمن ؛ هراـجا  نآ  زا  شیب 
رگا تسین و  هتـسیاش  نآ  هراجا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  حیحـص  نآ  ةراجا  دـش ، راکـشآ  وت  يارب  رتشیب  ای  لاس  کـی  نیمز  لوصحم 
تدم نآ  رد  نآ  لوصحم  هک  طرـش  نیا  هب  دهد  لیوحت  دابآ  تروص  هب  لاس  دنچ  زا  سپ  دنک و  دابآ  ار  نآ  هک  دریذپب  ار  ینیمز  یـسک 

درادن ». لاکشا  دشاب ، وا  لام 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
دابآ دنکیم و  دابآ  ار  نآ  دریگیم و  شبحاص  زا  ار  ینیمز  یصخش  : » هک هتفگ  نیا  هعرازم  ياهباب  زا  مهدزاود  باب  زا  مهن  تیاور  رد 
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. دنک يرادربهرهب  شلوصحم  زا  لاس  دنچ  هک  طرش  نیا  هب  دهدیم  لیوحت 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسه ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  زین  ار  مهدراهچ  باب  و 

طرش اب  رگم  نیمز  کلام  زا  هنیزه  هعرازم و  لماع  زا  راک  مکح  باب 9 

نم و زا  واگ  رذب و  نیمز و  منکیم . تکراشم  برع  ریغ  نارفاک  اب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یخرک  میهاربا  ( 1 - ) 1635
هب هدنامیقاب  دنک و  تفایرد  ار  شقح  تموکح  دوش و  لیدبت  وج  مدنگ و  هب  ات  رفاک  اب  تعارز  رد  ندرک  راک  ندرک و  يرایبآ  تبقارم و 

؟ دوش میسقت  نم  يارب  موس  ود  رفاک و  يارب  موسکی  تروص 
 987 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوش میسقت  هدنامیقاب  دزادرپب و  نم  هب  ماهداد  رذب  يارب  هک  يرادقم  هب  دیاب  لوصحم  میسقت  زا  شیپ  ایآ  متفگ :

زا راک  تبقارم و  يرایبآ و  دشاب و  وت  زا  نیمز  واگ و  رذب و  هک  يدش  کیرـش  يو  اب  طرـش  نیا  هب  وت  انامه  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
وا ».

هب ار  یجارخ  نیمز  یصخش  هک  درادن  لاکشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1636
نیا تسا ، هویم  تخرد  ای  لخن  نآ  رد  رگا  دـهدب و  وا  هب  زین  ینیعم  زیچ  دزادرپب و  ار  نآ  جارخ  هک  طرـش  نیا  هب  دـنک ، راذـگاو  يرگید 

، دشاب يرگید  زیچ  ای  هویم  ای  هجنوی  ای  اهيزبس  زا  یخرب  نیمز  نآ  رد  هکنیا  رگم  دوش ، راکشآ  هویم  يراگدنام  ات  تسین  حیحـص  هلماعم 
تسا ». حیحص  نآ  ۀلماعم  هک 

تاعاجرا
: تشذگ

هچنآ نآ و  بحاـص  زا  نیمز  وـت و  زا  هنیزه  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدوـمرف  اـههویم  شورف  ياـهباب  زا  مـجنپ  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد 
دوشیم »...  میسقت  داد  رارق  ساسا  رب  دومرف  تیانع  دنوادخ 

. رگنب ار  نیشیپ  باب  متفه و  باب  تایاور  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدفه  مهدزناش و  مهدزیس ، باب  تایاور  رد 

نآ شریذپ  رد  لماع  رایتخا  نیمز و  بحاص  يوس  زا  لوصحم  نیمخت  زاوج  باب 10 

تلافک دـنراکیم و  نارفعز  یـصخش  يارب  نازرواـشک  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ لهـس  ( 1 - ) 1637
تمارغ دوـشیم و  رتـمک  رادـقم  نیا  زا  لوـصحم  یهاـگ  یلو  دـنهد  لـیوحت  يو  هب  نارفعز  ینیعم  رادـقم  بـیرج  ره  رد  هـک  دـننکیم 

. دوشیم رتشیب  یهاگ  دنزادرپیم و 
درادن ». لاکشا  اهنآ  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 989 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
وا نازرواـشک  دوـشیم . تشک  نارفعز  یـصخش  يارب  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریکب  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 1638
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اریز دننکیم  هحلاصم  مه  اب  کشخ  نارفعز  رب  دنهد و  لیوحت  کشخ  نارفعز  نم  کی  رت  نارفعز  نم  لهچ  ره  زا  هک  دـننکیم  تلافک 
. تسا هدش  هبرجت  بلطم  نیا  دنامیم و  یقاب  نآ  مراهچکی  دباییم و  شهاک  نآ  مراهچهس  ندش  کشخ  زا  سپ  نارفعز 

. تسین هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوشیم ماجنا  بش  رد  اریز  دنک ؛ ظفح  ار  نآ  دناوتیمن  میرامگب ، نآ  ندرک  کشخ  يارب  ار  ینیما  ناسنا  رگا  یتح  متفگ :

دشاب ». وت  يارب  نم  کی  نارفعز ، نم  لهچ  ره  رد  هک  دنکیم  راذگاو  يو  هب  ار  نیمز  طرش  نیا  هب  ادتبا  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ناسنا يارب  لخن  يامرخ  نیمخت  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 1639

؟ تسارذگ حیحص و 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا لالح  يو  يارب  ایآ  دشاب ، هدز  نیمخت  رادقم  زا  شیب  ناتسلخن  لوصحم  رگا  متفگ :
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا نم  رایتخا  رد  ینیمز  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » هک دنکیم  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  یـسیع  نب  دمحم  ( 4 - ) 1640
نیا ایآ  دندنبیم . داد  رارق  بیرج  ره  رد  لوصحم  زا  یصخشم  رادقم  ساسا  رب  تموکح - ناگدننک و  هراجا  ناگدننک - هلماعم  ام  دزن  و 

؟ تسا زیاج 
. دشاب الط  اب  هلماعم  نآ  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

منک و هلماعم  مهرد  اب  اهنآ  اب  تسا  زیاج  ایآ  رگید . ياـهتروص  هب  هن  دـننکیم  هلماـعم  تروص  نیمه  هب  اـهنت  اـم  لـحم  رد  مدرم  متفگ :
. مریگب لیوحت  یکاروخ  داوم  نآ  ياجهب  سپس 

؟) يراد یفده  هچ  مهرد  نتفرگ  زا  ای  . ) درادن ياهدیاف  وت  يارب  يریگیم ، لیوحت  یکاروخ  داوم  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسین نکمم  نیا  زج  يرگید  ةویش  نم  نیمز  امش و  نیمز  رد  انامه  متفگ :

. تسا نم  رایتخا  رد  مدوخ  زا  ینیمز  ماما و  زا  ینیمز  تفگ : نم  هب  دوخ ] نخس  حیضوت  رد   ] رایزهم نب  یلع  دیوگ : یسیع  نب  دمحم 
. تسا روآنایز  ام  يارب  راک  نیا  نآ ، رب  نوزفا  تفگ : ماما  هب  رایزهم  نب  یلع  هاگنآ 

. درادن دوجو  هلماعم  يارب  ام  يور  شیپ  يرگید  هار  ای  شدوخ  نیمز  مالسلا و  هیلع  ماما  نیمز  رد  ینعی 
. مداد هزاجا  وت  هب  ار  هلماعم  هنوگنیا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ داد هزاجا  مدرم  همه  هب  وت و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ایآ  تفگ : رایزهم  نب  یلع  هب  یسیع  نب  دمحم 
. مدش نامیشپ  متفرگن ، هزاجا  ماما  زا  نایعیش  ۀمه  يارب  هکنیا  زا  تفگ : نم  هب  رایزهم  نب  یلع 

؟ تسا ترورض  يراچان و  لیلد  هب  هزاجا  نیا  ایآ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  رایزهم  نب  یلع 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 991 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  اههویم  ۀلماعم  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد 

رجأتسم يوس  زا  يرگید  اب  هعرازم  دادرارق  داقعنا  زاوج  باب 11 

هب ینک و  هراجا  مهرد  هب  ار  ینیمز  درادن  لاکشا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضف  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 1641
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تفایرد يو  زا  نیمز  لوصحم  زا  زج  هک  یتروص  رد  یهد ، هعرازم  يرگید  هب  نآ  لوصحم  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  مراهچ  کی  ای  موسکـی 
ینکن ».

ار ینیمز  مهرد  رازه  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1642
هک ینیمز  رد  زین  نم  دـیوگیم : وا  هب  نیمز  بحاص  هاـگنآ  دـهدیم . هراـجا  مهرد  تسیود  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  سپـس  دـنکیم . هراـجا 

. مینکیم میسقت  نامدوخ  نایم  ار  نآ  رب  نوزفا  میزادرپیم و  مه  اب  ار  نآ  ياههنیزه  موشیم ، کیرش  ياهدرک  هراجا 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب ار  نآ  سپـس  مریذـپیم ، تموکح  زا  ار  ینیمز  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ راـتخم  نب  ضیف  ( 3 - ) 1643
هب قلعتم  نآ  موسکی  ای  فصن  تموکح ، قح  تخادرپ  زا  سپ  دومرف ، تیانع  دنوادخ  هچره  هک  طرـش  نیا  هب  مهدیم  هراجا  منارگراک 

؟ تسیچ ناترظن  هراب  نیا  رد  دشاب . نم 
منکیم ». هلماعم  هنوگ  نیمه  هب  منارگراک  اب  زین  نم  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نایاپ رد  تسا و  هدش  فذح  درادن ،» لاکشا   » زا سپ  ۀلمج  و  تموکح » قح  تخادرپ  زا  سپ   » ۀلمج ثیدح ، نیا  زا  يرگید  شرازگ  رد 
مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  : » تسا هدش  هدوزفا  نآ 

 993 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: دیآیم
. تسه باب  نیا  اب  بسانم  موس  تسیب و  باب  هراجا و  ياهباب  زا  مهدفه  باب  تایاور  رد 

نآ جارخ  نیمز و  هراجالا  لام  باب 12 

هراجا فاِطن  ءاعبرا و  وج ، مدنگ ، امرخ ، لباقم  رد  ار  نیمز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1644
! نکن

؟ تسیچ ءاعبرا  دیسرپ : ریصب  وبا 
مراـهچکی موسکـی و  فـصن و  هرقن و  ـالط و  ربارب  رد  ار  نیمز  هکلب  تـسا ، هدوزفا  بآ  فاـطن  يراـیبآ و  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

ریذپب ». نآ  لوصحم 
. دمآ دهاوخ  ثیدح  نیا  ریظن  زین  هراجا  ياهباب  زا  مجنپ  تسیب و  باب  رد 

هدوزفا بآ  يرایبآ و  امرخ و  وج و  مدـنگ و  هب  ار  نیمز  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 2 - ) 1645
دناهدشن ». تلافک  اهنیا  دناهدش و  تلافک  هرقن  الط و  هکنیا  يارب  نک ؛ هراجا  هرقن  الط و  هب  هکلب  نکن ، هراجا 

 995 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نکن ». هراجا  مدنگ  هب  يراکیم  مدنگ  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 1646

. مدرک لاؤس  وج  مدنگ و  هب  نیمز  ندرک  هراجا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نب  لیضف  ( 4 - ) 1647
تسین ». نآ  رد  يریخ  تسا ، نیمز  نآ  ِدوخ  لوصحم  زا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما  مدرک ، لاؤس  مهرد  یـصخشم  دادـعت  هب  ینیعم  نیمز  هراـجا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هدرب  وبا  ( 5 - ) 1648
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا 

نآ رد  يریخ  تسا ، نیمز  نآ  لوـصحم  زا  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک ، لاؤـس  وـج  مدـنگ و  لـباقم  رد  نـیمز  ةراـجا  ةراـبرد  و 
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تسین ».
تیاهراک هب  دنوادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  رمحا  بوقعی  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  : » دیوگ ازعم  وبا  ( 6 - ) 1649

قلعتم هک  تسا  ياهعرزم  راد  هدهع  هک  مراد  يرگید  ردارب  تشاذـگ . ياج  رب  نم  دزن  یمیتی  كدوک  تشذـگرد و  مردارب  دـهد ! ناماس 
مهـس زا  نم  دهدیم . هراجا  وج  مدنگ و  لباقم  رد  ار  نیمز  دشورفیم و  بارـش  ناگدـنزاس  هب  روگنا  بآ  وا  تسا . نامهدازردارب  ام و  هب 

؟ منک هچ  میتی  مهس  اب  یلو  منکیم  بانتجا  دوخ 
هراجا فصن  موسکی و  مراهچکی و  هب  هکنآ  رگم  ریگن  ار  میتی  مهـس  وج  مدـنگ و  لباقم  رد  نیمز  ةراجا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ریگب ». نآ  زا  ار  میتی  مهس  درادن ، لاکشا  نازاسبارش  هب  روگنا  بآ  شورف  یلو  دهد 
لاؤس مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  یهورگ  زا  هطـساو  اب  نامحرلادـبع  نب  سنوی  ( 7 - ) 1650

؟ تسیچ تسا ، حیحص  هرقن  الط و  ربارب  رد  تسین و  حیحص  وج  مدنگ و  ربارب  رد  نیمز  ةراجا  هکنیا  لیلد  : » دش
تسین ». زیاج  وج  هب  وج  مدنگ و  هب  مدنگ  ةراجا  تسا و  وج  مدنگ و  نیمز ، لوصحم  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دندومرف :

 997 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف دـنکیم ، هراجا  راـنید  مهرد و  اـب  ار  نیمز  هک  یـصخش  ةراـبرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیرب  ( 8 - ) 1651

درادن ». لاکشا  »
دنچ دنکیم و  دابآ  ار  نآ  دریگیم ، شبحاص  زا  ار  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 9 - ) 1652

. دهدیم لیوحت  شبحاص  هب  دابآ  دنکیم و  تشادرب  ار  شلوصحم  لاس 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  متفه  باب  تایاور  رد 
رد نآ  ةراجا  یلو  نکن ، هراجا  مدـنگ  ینیعم  رادـقم  ربارب  رد  ار  نیمز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  باب  نیا  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

درادن ». لاکشا  مجنپ  کی  مراهچ و  کیو  موسکی  لوصحم و  فصن  ربارب 
. دینک هظحالم  تسه ؛ ماقم  نیا  اب  بسانم  مهن  متشه و  باب  تایاور  رد  و 

نیا هب  مهدیم  هراـجا  منارگراـک  هب  ار  نآ  سپـس  منکیم  هراـجا  تموکح  زا  ار  ینیمز  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 
. دشاب نم  هب  قلعتم  نآ  موسکی  ای  فصن  تموکح ، قح  تخادرپ  زا  سپ  دومرف ، تیانع  دنوادخ  هچ  ره  هک  طرش 

درادن ». لاکشا  دومرف : ماما 
: دیآیم

رب هک  دراد  دوجو  یبلاطم  هراجا ، ياهباب  زا  مشـش  تسیب و  مهدـفه و  باـب  هعرازم و  ياـهباب  زا  مهدـفه  باـب  يدـعب و  باـب  ود  رد 
. دینک هظحالم  سپ  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  دوصقم  زا  یشخب 

لماع هدننک و  هراجا  رب  جارخ  ندرک  طرش  زاوج  باب 13 

جارخ اب  ار  جارخ  ياهنیمز  زا  ینیمز  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  ناحرـس  نب  دواد  ( 1 - ) 1653
دزادرپب و ار  نآ  جارخ  هکنآ  طرش  هب  دنکیم ، راذگاو  يرگید  هب  ار  نیمز  نیا  يو  دوشیم . دایز  مک و  یهاگ  هک  دراد  رایتخا  رد  نیعم 

. دهدب يو  هب  مهرد  تسیود  هنالاس 
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درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  بیعش  نب  بوقعی  زا  ثیدح  نیا 

 999 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
وا هب  دننکیم و  راذگاو  یصخش  هب  ار  دوخ  نیمز  یهورگ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ اجر  نب  ةدرب  وبا  ( 2 - ) 1654

. زادرپب ار  نآ  جارخ  نک و  تشک  تدوخ  يارب  ار  نآ  دنیوگیم :
دنریگیم ». دنریگب ، ار  نآ  دنهاوخب  هاگره  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ناوت نانآ  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  ملظ  ياهقطنم  لها  هب  مکاـح  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ عیبر  وبا  ( 3 - ) 1655
ره هب  دنراد . یمهس  نآ  رد  زین  نارگید  ای  تساهنآ  کلم  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا  نانآ  رایتخا  رد  هیرق  دنرادن . ار  نآ  جارخ  تخادرپ 

تخادرپ زا  سپ  دریگیم و  لیوحت  ار  نیمز  زین  وا  دزادرپب . ار  نآ  جارخ  هک  طرـش  نیا  هب  دننکیم  راذگاو  یـصخش  هب  ار  هیرق  اهنآ  لاح 
. دنامیم یقاب  شیارب  يدایز  لام  نآ ، جارخ 

درادن ». یلاکشا  دشاب ، هدرک  طرش  نانآ  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دـنک و هراجا  رتشیب  ای  رتمک  ای  نآ  لوصحم  مجنپ  کی  هب  ار  ینیمز  ناسنا  هک  درادـن  لاکـشا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 1656

دشاب ». نیمز ] بحاص   ] برع ریغ  رفاک  صخش  ةدهع  هب  نآ  جارخ 
منادیمن تسا و  هّمذ  لها  زا  یهورگ  رایتخا  رد  ياهیرق  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نومیم  نب  میهاربا  ( 5 - ) 1657

راذـگاو نم  هب  ار  ناـشياهنیمز  هیرق و  اـهنآ  دـنکیم . يور  هداـیز  اـهنآ  زا  جارخ  نـتفرگ  رد  مکاـح  هـن . اـی  تساـه  نآ  لاـم  نآ  لـصا 
یقاب يرادـقم  نم  يارب  دریگیم ، نم  زا  مکاح  هچنآ  زا  سپ  مراد . زاب  نانآ  رـس  زا  ار  مکاح  دایز ، اـی  مک  هب  هک  طرـش  نیا  هب  دـننکیم ،

. دنامیم
تسوت ». هب  قلعتم  هدوزفا  رادقم  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 6 - ) 1658
دریگب و ار  نیمز  دـنهاوخیم ، ناناملـسم  زا  یکی  زا  نانآ  هن . ای  تساـه  نآ  کـلم  هک  تسین  مولعم  تسا و  هّمذ  لـها  راـیتخا  رد  ياهیرق  »

. دشاب وا  دوخ  هب  قلعتم  دنام ، یقاب  نآ  لوصحم  زا  هچ  ره  دزادرپب و  ار  نآ  جارخ 
تسا ». زیاج  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  هعرازم ، ياهباب  زا  مهن  باب  رایخ و  ياهباب  زا  مشش  باب  تایاور  رد 
نیا هب  مهدیم  هراجا  منارگراـک  هب  ار  نآ  سپـس  مریگیم ، لـیوحت  مکاـح  زا  ار  ینیمز  : » هک هتفگ  نیا  مهدزاـی  باـب  زا  موس  تیاور  رد 

. دشاب نم  هب  قلعتم  نآ  موسکی  ای  فصن  مکاح ، قح  تخادرپ  زا  سپ  دومرف ، تیانع  دنوادخ  هچ  ره  هک  طرش 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 1001 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدفه  باب  تایاور  رد 
هراجا يرتشیب  غلبم  هب  دنکیم و  هراجا  ناناقهد  زا  ار  ینیمز  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  هراجا  ياهباب  زا  مهدـفه  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 

. دزادرپیم ار  مکاح  قح  دهدیم و 
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.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

اهناسنا هیزج  نتفرگ  هدهع  هب  زاوج  مدع  نیمز و  نتفریذپ  زاوج  باب 14 

دنکیم طرش  اهنآ  اب  دریگیم و  لیوحت  نآ  لها  زا  لماک  تیاضر  اب  ار  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 1 - ) 1659
نآ ناناقهد  رایتخا  رد  زاغآ  زا  هک  ییاـههناخ  رگم  تسوا  هب  قلعتم  اـههناخ  ترجا  تخاـس ، ییاـنب  اـی  داد  ماـجنا  يریمعت  نآ  رد  رگا  هک 

. تسا هدوب 
هتـشادن يراک  تساجنآ  ياهناقهد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تفریذـپ  ار  ینیمز  ۀـلابق  ینیعم  رادـقم  ساسا  رب  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دشاب ». هدرک  طرش  نیمز  نابحاص  اب  تسا  نانآ  رایتخا  رد  هچنآ  هکنآ  رگم  دشاب ،
رارق ساسا  رب  نآ  لها  لماک  تیاضر  اب  ار  ینیمز  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 2 - ) 1660

داجیا ییانب  ای  يداد  ماجنا  يریمعت  اجنآ  رد  وت  رگا  تسوت و  هب  قلعتم  نآ  لوصحم  ةدنامیقاب  نانآ ، قح  تخادرپ  زا  سپ  یتفریذپ ، يداد 
تساجنآ ». ياهناقهد  رایتخا  رد  هک  ییاههناخ  رگم  تسوت ، لام  نآ  ياههناخ  ترجا  يدرک ،

نآ لوصحم  زا  ینیعم  رادقم  ربارب  رد  ار  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 3 - ) 1661
. تساجنآ زا  شیاذغ  توق و  درادیم و  رب  ار  نآ  لوصحم  دازام  دزادرپیم و  ار  نآ  جارخ  دنکیم . هراجا 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ياههویش زا  کی  مادک  دریذپب ، ار  ینیمز  دهاوخیم  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یماش  عیبر  وبا  ( 4 - ) 1662

؟ تسا رتلالح  نیمز  شریذپ 
ار نآ  هاگنآ  دریگیم . شنابحاص  زا  صخـشم  لاس  دـنچ  يارب  نآ  لوصحم  زا  ینیعم  رادـقم  ربارب  رد  ار  نیمز  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسین ». لالح  نآ  اریز  دنتسین ؛ لخاد  نیمز  شریذپ  رد  نانآ  دنتسه ، نارفاک  نآ  رد  رگا  سپ  دزادرپیم . ار  نآ  تایلام  دنکیم و  دابآ 
. تسا هدش  تیاور  زین  ریرج  نب  دلاخ  زا  ثیدح  نیا 

 1003 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

: تشذگ
، تسین هتـسیاش  امرخ  تخرد  نیمز و  نتفریذـپ  دـنیوگیم : مدرم  : » هک هتفگ  نیا  تاّلغ  تاکز  ياهباب  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

ۀلابق تخادرپ  رب  نوزفا  دـنریذپیم ، ار  نیمز  هک  یناسک  درک و  راذـگاو  ار  ربیخ  نیمزرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد 
دنتسه ». تاکز - دوخ - مهس  متسیب  کی  مهد و  کی  تخادرپ  هب  فظوم  نیمز 

. تسه بلطم  نیا  ریظن  مود  تیاور  يرگید ، تیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هعرازم ، ياهباب  زا  متفه  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 

لهچ ره  رد  هک  دـنکیم  راذـگاو  وا  هب  طرـش  نیا  هب  ار  نیمز  ادـتبا  زا  : » هک هتفگ  نیا  هعرازم  ياهباب  زا  مهد  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
دشاب ». وت  يارب  نارفعز  نم  کی  نم ،

؟ تسیچ ناترظن  مهدیم ...  هیارک  منارگراک  هب  مریگیم و  مکاح  زا  هک  ینیمز  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
منکیم ». راتفر  هنوگ  نیا  منارگراک  اب  زین  نم  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. رگنب زین  ار  هراجا  ياهباب  زا  مهدفه  باب  دراد و  دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  يدعب ، باب  نیشیپ و  باب  ود  تایاور  رد  و 
زا ار  يرگید  زیچ  ای  نیمز  نیعم  لاس  دـنچ  يارب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  هراجا  ياهباب  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
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 ...« دریذپیم يدرف 

رجأتسم تاقاسم و  هعرازم و  رد  لماع  تاکز  مکح  رادتخرد و  ِنیمز  هراجا  مکح  باب 15 

هراجا لاس  هس  ای  ود  تدم  هب  تسا  هویم  تخرد  ای  لخن  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 1 - ) 1663
هـس ای  ود  تدم  هب  ار  نآ  رگا  درادن و  لاکـشا  دنک ، هراجا  نآ  نتـسب  هویم و  ندش  راکـشآ  ماگنه  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیم .

درادن ». لاکشا  زین  هویم  ندیسر  زا  شیپ  نآ  ةراجا  دنک ، هراجا  لاس 
 1005 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ای لاس  کی  نیمز  ةویم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 2 - ) 1664
تسین ». زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هتسیاش  نآ  ةراجا  دوش ، راکشآ  وت  يارب  رتشیب 

تاعاجرا
: تشذگ

زا مود  باب  تایاور  زا  يدادـعت  رد  دـنکیم و  تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسه  یبلاطم  تاّلغ ، تاکز  ياـهباب  زا  مجنپ  باـب  تاـیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  اههویم ، ۀلماعم  ياهباب 

: دیآیم
. تسه باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  هعرازم  ياهباب  زا  مهدفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تشک زا  سپ  تعارز  رد  ندش  کیرش  زاوج  باب 16 

ار نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  نیمز  بیرج  دص  یصخش  متفگ : مدرک و  لاؤس  هعرازم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 1 - ) 1665
زا ياهتشاک  هک  ار  يرذب  فصن  ياهب  دیوگیم : دیآیم و  وا  دزن  يرگید  صخـش  تشاک ، زا  سپ  دراکیم . يرگید  رذب  ای  وج  ای  مدنگ 

. نک کیرش  تشک ، نیا  رد  ارم  نم و  ةدهعرب  زین  نآ  ياههنیزه  رگید  فصن  ریگب و  نم 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟] تسیچ نآ  مکح  ، ] دشاب هتشاد  لبق  زا  ار  نآ  هدیرخن و  ار  نآ  رذب  بحاص  رگا  متفگ :
دریگیم ». ار  شاهنیزه  فصن  نآ و  ياهب  فصن  دنکیم و  تمیق  دوشیم ، هلماعم  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرگید زیچ  ای  وج  ای  مدنگ  ار  نیمز  بیرج  دص  یصخش  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  هک  تسا  هدمآ  يرگید  دنـس  اب 

ات ریگب  نم  زا  نیمز  نیا  رد  ار  تیاههنیزه  زا  یمین  رذب و  زا  یمین  دیوگیم : دـیآیم و  وا  دزن  يرگید  صخـش  تشاک ، زا  سپ  دراکیم .
. موش کیرش  وت  اب  نم 

تسین ». نآ  رد  یلاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 ...« دش لاؤس  دهدیم  ار  رذب  ناملسم  هک  كرشم  ناملسم و  ۀعرازم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1666

: متفگ : » تسا هدمآ  نآ  ۀمادا  رد  تسا و  نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  ۀمادا 
. تسا هتشاد  ار  نآ  هکلب  هدیرخن ، ار  نآ  تسا ، هتشاک  ار  رذب  هک  یسک 

ار وا  دریگیم و  ار  رگید  ياههنیزه  فصن  نآ و  ياهب  فصن  هاگنآ  دنکیم ، تمیق  ار  نآ  شورف ، نامز  دـننام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنکیم ». کیرش 
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، دـنکیم تشک  ار  ینیمز  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1667

قفاوـت نآ  رب  نک و  کیرـش  دوـخ  تـعارز  رد  ارم  ریگب و  نـم  زا  ار  تاهـنیزه  زا  یمین  رذـب و  زا  یمین  دـیوگیم : وا  هـب  يرگید  هاـگنآ 
. دننکیم

.« تسا زیاج  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هعرازم رد  كرشم  ناملسم و  تکارش  زاوج  باب 17 

ناملسم زا  واگ  رذب و  هک  تروص  نیا  هب  مدرک  لاؤس  كرشم  ناملسم و  ۀعرازم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 1 - ) 1668
. دشاب رفاک  زا  راک ، جارخ و  بآ و  نیمز و  و 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هاگنآ دراکیم ، رذـب  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  نیمز  بیرج  دـص  یـصخش  متفگ : مدرک و  لاؤس  هعرازم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  و 

دوخ تعارز  رد  ارم  نم و  ةدهع  هب  نآ  ياههنیزه  زا  یمین  هدش و  هتـشاک  رذب  ياهب  زا  یمین  دیوگیم : دـیآیم و  وا  دزن  يرگید  صخش 
. نک کیرش 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دشاب هتشاد  شیپ  زا  ار  نآ  هدیرخن و  ار  نآ  هتشاک ، ار  رذب  هک  یسک  رگا  متفگ :

وا دریگیم و  ار  هنیزه  فصن  رذب و  ياهب  فصن  دنکیم و  تمیق  دوشیم ، هتخورف  نامز  نآ  رد  هک  هنوگنامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنکیم ». کیرش  ار 

تـسخن شـسرپ  ثیدـح ، نیا  رد  مدرک »...  لاؤس  كرـشم  ناملـسم و  ۀـعرازم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 2 - ) 1669
مجنپ کی  هب  ار  نآ  یصخش  هک  مدرک  لاؤس  ینیمز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و  : » دباییم همادا  هنوگ  نیا  تسا و  هدمآ  نیـشیپ  ثیدح 

لاکـشا دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . نیمز  بحاـص  رب  نآ  تاـیلام  دـنکیم و  هراـجا  رتشیب  اـی  رتمک  هب  اـی  نآ  لوصحم  زا 
درادن ».

ِرفاک نانکاس  نیمز و  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هدمآ  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 3 - ) 1670
. تسا دنیاشوخان  نم  يارب  برع  ریغ  نارفاک  زا  ندرب  مان  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دریذپیم ، ینیعم  غلبم  ربارب  رد  ار  ياهیرق 

درادن ». لاکشا  درواین ، نایم  هب  برع  ریغ  نارفاک  زا  یمان  رگا  سپ 
تاعاجرا

: تشذگ
نیا رد  یغلبم  هعرازم و  ةدهاعم  رفاک  ای  ناملـسم  اب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  اههویم  ۀلماعم  ياهباب  زا  مراهچ  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد 

؟ دراد یقح  نینچ  ایآ  دریگیم ، نآ  شورف  هب  میمصت  سپس  دنکیم ، هنیزه  هار 
درخیم ». ار  نآ  مهرد  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

بلطم نیا  زاوج  يارب  ناوتیم  دـنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  تکرـش ، ياهباب  زا  متـشه  باب  تایاور  رد  رگنب و  ار  مجنپ  باب 
. درک لالدتسا  تاقاسم  هعرازم و  تحص  رد  هدش  دراو  تایاور  تاقالطا  هب 

دش »...  لاؤس  كرشم  اب  ناملسم  ۀعرازم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  نیشیپ  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
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مکاح يوس  زا  جارخ  شیازفا  نیمز و  هراجا  مکح  باب 18 

نانآ جارخ  رب  مکاح  هاگنآ  مداد ، هراجا  یهورگ  هب  ار  ینیمز  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ يدـنک  دیعـس  ( 1 - ) 1671
. دوزفا

. زادرپب نانآ  هب  ار  نآ  ةدوزفا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. ماهدوزفین نانآ  رب  يزیچ  ماهدرکن و  متس  نانآ  هب  نم  متفگ :

.« دناهدوزفا وت  نیمز  جارخ  رب  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نانآ هب  ندرکن  ملظ  نازرواشک و  اب  ارادم  بابحتسا  ندیشک و  يراگیب  زاوج  مدع  باب 19 

موـقرم شیوـخ  نارازگراـک  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 1 - ) 1672
شهاک تساوخرد  سکره  اـی   ) دـنک تساوخرد  امـش  زا  يزیچ  تاـکز  رب  نوزفا  سکره  دیـشکن و  يراـگیب  هب  ار  ناناملـسم  دومرفیم :

! دیهدن يو  هب  سپ  تسا ، هدرک  زواجت  دوخ  قح  زا  دنک ،) ار  تاکز 
دزمزور نارگراک  نانآ ، زا  دوصقم  درکیم و  شرافـس  ار  نازرواشک  هب  ندرک  یکین  شیاـههمان  رد  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  و 

دنتسه ».
نارفاک زا  نتفرگ  جاب  اهاتسور و  رد  ندیشک  يراگیب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یمـشاه  لضف  نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 1673

. مدرک لاؤس  اهاتسور  هب  نانآ  ندمآ  ماگنه  نارگراک  و 
تـسوت هب  قلعتم  ینک ، طرـش  نانآ  اب  رگید  ياهزیچ  ندرکراک و  اهمهرد و  زا  هچ  ره  سپ  نک ، طرـش  نانآ  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

اپ هدـکهد  ای  نیمز  نآ  هب  سکره  هک  دـشاب  یهیدـب  نشور و  دـنچره  يریگب ، ناـنآ  زا  يزیچ  يرادـن  قح  طرـش  داد و  رارق  نودـب  یلو 
. دریگیم ار  زیچ  نآ  اهنآ  زا  دراذگیم ،

 1011 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بحاص ایآ  دـنکیم . ناکم  لقن  اجنآ  هب  دزاسیم و  ياهناخ  ای  قاتا  دـنچ  يرگید  ۀـناخ  رانک  رد  دوخ  کلم  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

؟ دنارب اجنآ  زا  ناشلیامت  فالخ  رب  ار  نانآ  دناوتیم  یلبق  ۀناخ 
دننکیم ». ناکم  لقن  دنهاوخب  هک  اجک  ره  هب  دنوشیم و  نکاس  دنهاوخب  هک  اجک  ره  رد  دنتسه  دازآ  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یلع هب  تلحر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  قرزا  یلع  ( 3 - ) 1674
نآ جارخ  ياهتـسب ، جارخ  وت  هک  ینیمز  رب  دوش و  متـس  نازرواـشک  هب  وت  روضح  رد  اداـبم  یلع ! يا  دومرف : درک و  شرافـس  مالـسلا  هیلع 

دوش »! هتفرگ  يراگیب  هب  یناملسم  رگراک  دوش و  هداد  شیازفا 
شتعارز دراکب و  مدـنگ  ینیمز  رد  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  ( 4 - ) 1675

؛ تسا شنازرواشک  هب  متـس  ای  يو  اب  ناگدننک  هعرازم  هب  متـس  ای  نیمز  ۀناملاظ  بحاصت  لیلد  هب  دیورب ، دایز  نآ  رد  وج  ای  دـنکن  دـشر 
مارح ناشيارب  دوب  هدش  لالح  نانآ  رب  هک  ییاهیکاپ  نایدوهی ، يوس  زا  یملظ  لیلد  هب  سپ  : » دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  اریز 

میدرک ».
سپ تفرگیم . درد  شیاـهولهپ  دروخیم ، رتـش  تشوگ  هاـگره  بوقعی  دـیامرفیم : تسا و  دنفـسوگ  واـگ و  رتـش و  تشوـگ  دوـصقم 
هیلع یسوم  ترضح  تاروت ، لوزن  زا  سپ  یلو  دوب  تاروت  ندمآ  دورف  زا  شیپ  هب  طوبرم  ارجام  نیا  درک و  مارح  دوخرب  ار  رتش  تشوگ 
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دروخن ». نآ  زا  درکن و  مارح  دوخ  رب  ار  نآ  مالسلا 
يریگولج لیلد  هب  و  : » دباییم همادا  هنوگ  نیا  هدش و  تیاور  نآرق  ۀیآ  نایاپ  ات  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  زا  زین  يرگید  دنـس  اب  ثیدـح  نیا 

رد دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  دـیناوخب و  ار  نآ  زین  تروص  نیمه  هب  دومرف و  لزان  ار  هیآ  نیا  هنوگنیا  دـنوادخ  ادـخ » هار  زا  نانآ  رایـسب 
ار نآ  ندرک ، مارح  زا  سپ  دنک و  مارح  ار  يزیچ  هکنیا  هن  دنک و  مارح  ار  نآ  ندرک ، لالح  زا  سپ  دـنک و  لالح  ار  يزیچ  دوخ  باتک 

. دنک لالح 
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میدرک ». مارح  نانآ  رب  ار  دنفسوگ  واگ و  ياههیپ  « ؟ تسا هنوگ  نیمه  هب  زین  دنوادخ  نخس  نیا  ایآ  متفگ : : » دیوگ روفعی  یبا  نب  هللادبع 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

درک ». مارح  دوخ  رب  بوقعی  هچنآ  رگم  « ؟ روطچ دنوادخ  نخس  نیا  متفگ :
مالسلا »...  هیلع  بوقعی  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 

ندش جارخ  لها  نامهم  زور  هس  زاوج  باب 20 

دش ». جارخ  لها  نامهم  ناوتیم  زور  هس  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1676
تسا ». زور  هس  ات  ندش  جارخ  لها  نامهم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 1677

لها رب  ندـش  نامهم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  تسا : هنوگ  نیا  رگید  شرازگ  ساسا  رب  ثیدـح  نیا 
زور ». هس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  جارخ 

زور هس  ات  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  جارخ  لـها  رب  ندـش  ناـمهم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ دـمحم  ( 3 - ) 1678
دش ». اهنآ  نامهم  ناوتیم 

. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا 
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  انامه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  ةدعسم 
نیمز سپ  دباییم ، نایاپ  جارخ  ياهنیمز  ندرک  راذگاو  جع )  ) ام مئاق  روهظ  ماگنه  دومرف : داد و  روتسد  زور  هس  ات  ار  هّمذ  لها  رب  ندش 

دوب ». دهاوخن  راک  رد  یجارخ 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یهدب ، ياهباب  زا  مهدفه  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ماقم  نیا  اب  بسانم  اهیکاروخ ، ياهباب  زا  مایس  تسیود و  باب  تایاور  رد 
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نیمز ندوب  هعرازم  رد  زرواشک  نیمز و  بحاص  فالتخا  مکح  باب 21 

دنکیم تشک  ار  يرگید  نیمز  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1679
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. تسوا هب  نداد  هزاجا  رکنم  نیمز  بحاص  داد و  هزاجا  نم  هب  رادقم  نالف  هب  هعرازم  داد  رارق  ساسا  رب  نیمز  بحاص  دیوگیم : و 
تشک زا  سپ  نیمز  بحاص  هکنآ  رگم  تسا  هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  نیمز  کلام  نخـس  تشک ] زا  شیپ  : ] دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

رگم تسا . هتفریذـپ  هعرازم  ةرابرد  شدـنگوس  اب  هارمه  زرواـشک  ياـعدا  تروص  نیا  رد  دـهد . یهاوگ  بلطم  نیا  رب  هنّیب  دوش و  هاـگآ 
.« دوشیمن هدنَک  شتعارز  دزادرپب و  ار  نیمز  لثملا  ترجا  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ضقانتم  زرواشک  ياعدا  هکنآ 

نازرواشک شهوکن  باب 22 

تاعاجرا
: تشذگ

ناناگرزاب تما ، نیا  ِنیرتدب  انامه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  رجات  تابحتسم  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد 
دنشاب ». مزتلم  دوخ  نید  رب  تدش  هب  هک  یناسک  رگم  دنتسه  نازرواشک  و 

نانآ زا  یناسک  رگم  دنتـسه ، ناناگرزاب  نازرواشک و  مدرم  نیرتدـب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  مهدزناپ  تیاور  رد  و 
دنشاب ». مزتلم  ناشنید  رب  تدش  هب  هک 
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تاوم يایحا  نیمز و  ياهباب  مهدزاود  لصف 

ایحا هلیسو  هب  هدرم  نیمز  ندش  کلام  مکح  باب 1 

ناناملسم  نایحیسم و  نایدوهی و  زا  نیمز  ندیرخ  و 
: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 

«1 . » تسا ناراگزیهرپ  يارب  راک  ماجرف  دراذگیم و  ثرا  هب  ار  نآ  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  يارب  تسادخ ، کلم  نیمز  ًاعطق 
قداص ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  نارمح و  ریکب ، لیضف ، ریصب ، وبا  ملسم ، نب  دمحم  هرارز ، ( 1 - ) 1680

.« تسوا هب  قلعتم  نیمز  نآ  دنک ، دابآ  ار  ياهدرم  نیمز  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع 
دابآ ار  ياهدرم  نیمز  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 2 - ) 1681

تسوا ». هب  قلعتم  نیمز  نآ  دنک ،
رد دنکیم ، دابآ  ار  ياهدرم  نیمز  یصخش  دش : لاؤس  يو  زا  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 1682

. دراکیم تخرد  لخن و  دزاسیم و  قاتا  دنکیم ، رفح  رهن  نآ 
ای ناراب  بآ  اب  هک  ار  یتالوصحم  مهدکی  تسوا و  لام  نآ  ياهقاتا  ياهب  هراجا  تسوا و  هب  قلعتم  نیمز  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

متسیبکی ». دوشیم  يرایبآ  ولد  اب  هک  یتالوصحم  دزادرپب و  دیاب  دوشیم  يرایبآ  همشچ  ای  لیس 
______________________________

.128 فارعا 7 / (. 1)
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ادـخ و هب  قلعتم  تخـس  کشخ و  ياهنیمز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 1683
تسوا ». هب  قلعتم  دنک ، دابآ  ار  ياهدرم  نیمز  سکره  سپ  تسامش . لام  نم ، فرط  زا  سپس  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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، دنک دابآ  ار  ياهدرم  نیمز  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  هیوبنلا  تازاجملا  باتک  رد  ( 5 - ) 1684
دوشیمن ». نیمز  هب  تبسن  یقح  داجیا  ببس  هناملاظ  ياهراک  ناهایگ و  ياههشیر  تسوا و  هب  قلعتم 

. تسا هدش  تیاور  زین  لیفن  نب  دیز  نب  دیعس  زا  ثیدح  نیا 
. تسا ربمایپ  ادخ و  هب  قلعتم  هدرم  ياهنیمز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 6 - ) 1685

تسوا ». لام  نیمز  نآ  دنک ، دابآ  ار  نآ  زا  يزیچ  سکره 
نیمز نآ  دشک ، راوید  ینیمز  رود  هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بدنج  نب  ةرمـس  ( 7 - ) 1686

تسوا ». لام 
، دننک دابآ  هدنز و  ار  نیمز  زا  یـشخب  هک  یهورگ  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 8 - ) 1687

تساه ». نآ  هب  قلعتم  نآ  دنرتراوازس و  نیمز  نآ  هب  نانآ 
، دننک دابآ  ای  هدنز  ار  نیمز  زا  یـشخب  هک  یهورگ  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 9 - ) 1688

دنرتراوازس ». نیمز  نآ  هب  نانآ 
چیه هک  دریگ  یـشیپ  يزیچ  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 10 - ) 1689

تسا ». رتراوازس  نآ  هب  تسا ، هتفرگن  یشیپ  نآ  يوس  هب  یناملسم 
نآ رطاخ  هب  دنک ، دابآ  ار  ياهدرم  نیمز  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  رباج  ( 11 - ) 1690

تسا ». هقدص  يو  يارب  دنروخب ، نآ  زا  تاناویح  هچ  ره  تشاد و  دهاوخ  شاداپ 
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ره هب  تسادخ  هب  قلعتم  نیمز  یتسار  هب  : » هیآ ةرابرد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلباک  دـلاخ  وبا  ( 12 - ) 1691
: تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  تسا ». ناراگزیهرپ  يارب  راک  ماجنارـس  دـهدیم و  ثرا  ار  نآ  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کی 
ره تساـم و  هب  قلعتم  نیمز  همه  میتسه و  اـم  ناراـگزیهرپ ، تشاذـگ و  ثرا  هب  اـم  يارب  ار  نیمز  هک  میتسه  نم  نادـناخ  نم و  دوصقم ،

هرهب نآ  زا  هچ  ره  دزادرپب و  نم  نادناخ  زا  ییاوشیپ  هب  ار  شتایلام  دنک و  دابآ  ار  نآ  دـیاب  سپ  دـنک ، هدـنز  ار  ینیمز  ناناملـسم  زا  کی 
هدنز و دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  ناناملسم  زا  رگید  یکی  وا  زا  سپ  درک و  ناریو  ای  درک  اهر  ار  نآ  رگا  هاگنآ  تسوا . لام  درک ، يرادرب 

نادناخ زا  ییاوشیپ  هب  ار  شجارخ  دیاب  تسا و  رتراوازـس  نیمز  هب  تسا  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  لوا  صخـش  هب  تبـسن  وا  سپ  درک ، دابآ 
دنک فرصت  ار  نآ  دنک و  روهظ  ریـشمش  اب  نم  نادناخ  زا  جع )  ) مئاق ات  تسوا  لام  دنکیم ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  هچنآ  دهد و  لیوحت  نم 

زا درک و  حـتف  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، نوریب  ار  ناـنآ  دراد و  زاـب  نآ  رد  فرـصت  زا  ار  نارگید  و 
. تسا رانک  رب  مکح  نیا  زا  تسام ، نایعیش  رایتخا  رد  هک  ییاهنیمز  هتبلا  درک ، يریگولج  نآ  رد  نارگید  فرصت 

نانآ هب  ار  نیمز  دنکیم و  راذگاو  نانآ  هب  تسا ، ناشرایتخا  رد  هک  يدادرارق  نامه  ساسا  رب  ار  اهنیمز  نآ  جع )  ) يدهم ترضح  انامه 
دهدیم ».

ياهزات تخرد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 13 - ) 1692
ساسا رب  دـنک ، دابآ  هدـنز و  ار  ياهدرم  نیمز  ای  دـشاب  هدرکن  يراک  نینچ  يرگید  يو  زا  شیپ  هک  دـنک  ثادـحا  يدـیدج  رهن  ای  دراکب 

تسوا ». هب  قلعتم  نآ  شربمایپ  دنوادخ و  مکح 
ار نایدوهی  نیمز  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 14 - ) 1693

يرادیرخ نانآ  تیاضر  نودب  یـسک  دـننک ، اعدا  جارخ  لها  ار  ینیمز  ره  دوشیم و  بجاو  وا  رب  دوب ، بجاو  نانآ  رب  هک  یجارخ  درخب ،
دنکیمن ».
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تاعاجرا
: تشذگ

شنیمز دوش ، ناملسم  تبغر  لیم و  اب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاّلغ  تاکز  ياهباب  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دوشیم ». هتشاذگاو  وا  هب 

کی وا  زا  دوشیم و  اهر  شتـسد  رد  يو  نیمز  دوش ، ناملـسم  تبغر  لیم و  اب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  مود  تیاور  رد  و 
دوشیم ». هتفرگ  تاکز - متسیب - کی  مهد و 

. رگنب ار  باب  تایاور  رگید  و 
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. دینک هعجارم  اهنآ  هب  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  داهج ، ياهباب  زا  مشش  داتشه و  باب  تایاور  ۀمه  رد 
ار نانآ  جارخ  هاگنآ  دـش ، زوریپ  ربیخ  لها  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  و  : » هک هتفگ  نیا  باب  نیا  زا  متـشه  تیاور  رد 
نآ رد  دـننک و  داـبآ  ار  نآ  راـک و  نآ  رد  اـهنآ  اـت  دراذـگاو ، دوخ  لاـح  هب  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  ربـیخ  نیمزرـس  هک  درک  نییعت  هنوگ  نیا 
هب نانآ  سپ  دننک ، راک  نآ  رد  ای  دننک  دابآ  هدنز و  ار  نیمز  زا  یشخب  هک  یهورگ  ره  ینک و  يرادیرخ  نانآ  زا  دنچره  تسین ، یلاکـشا 

تسا ». نانآ  هب  قلعتم  دنرتراوازس و  نیمز  نآ 
رد دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هّمذ  لـها  زا  نیمز  ندـیرخ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مهن  تیاور  رد 

. درادن لاکشا  ناشیا  زا  نآ  ندیرخ  تساهنآ و  هب  قلعتم  نیمز  نآ  دننک ، دابآ  هدنز و  ار  نآ  دننک و  راک  نآ  رد  هک  یتروص 
ات دراذـگ  یقاب  ناشرایتخا  رد  ار  نیمز  تسب و  جارخ  دادرارق  نانآ  اب  ربیخ  رب  يزوریپ  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  قیقحت  هب 

دننک ». شدابآ  هدرک و  راک  نآ  رد 
اریز دننک ؛ دابآ  هدنز و  ار  نآ  هک  یتروص  رد  درادن  لاکشا  همذ  لها  نیمز  ندیرخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدفه  تیاور  رد 

تساهنآ ». هب  قلعتم  نیمز  تروص  نیا  رد 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  يدعب ، باب  ود  رد 

 ... نیمز و نتشاذگ  لطعم  لاس  هس  مکح  باب 2 

نآ هک  تسا  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  هب  قلعتم  نیمز  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  سنوی  ( 1 - ) 1694
هتفرگ و شتسد  زا  دنک ، اهر  هدافتسایب  ار  ینیمز  یپ  رد  یپ  لاس  هس  لیلد ، نودب  سکره  سپ  تسا . هدرک  شناگدنب  ِيزور )  ) فقو ار 

تشاد ». دهاوخن  یّقح  نآ  زا  سپ  دنکن  هبلاطم  ار  دوخ  ّقح  لاس  هد  سکره  دوشیم و  راذگاو  يرگید  هب 
 1025 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لاس هد  تدم  هب  دهد و  رارق  يرگید  رایتخا  رد  ار  ینیمز  ای  هعرزم  ای  هناخ  سکره  هک  نادب  و  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 1695
تشاد ». دهاوخن  یقح  دزادرپن ، عازن  هرجاشم و  هب  دنکن و  هبلاطم  دیوگن و  نخس  نآ  ةرابرد 

هب دوش و  هتفرگ  وا  زا  ینیمز  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یـصخش  زا  هطـساو  اـب  سنوی  ( 3 - ) 1696
درادن ». ار  نآ  ۀبلاطم  ّقح  نآ  زا  سپ  دنکن ، هبلاطم  ار  نآ  لاس  هس  تدم 

نآ رب  ییاهزور  دـنچره  تسا  رادـیاپ  قح ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هغـالبلا  جـهن  باـتک  رد  ( 4 - ) 1697
دننک ». يرای  ار  نآ  ییاههورگ  دنچره  دش  دهاوخ  اهر  يرای  کمک و  نودب  لطاب ، درذگب و 
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تاعاجرا
: تشذگ

. دینک هعجارم  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ماقم  نیا  اب  بسانم  يدعب ، باب  رد  و 

نارگید هب  قلعتم  هبورخم  نیمز  ندرک  دابآ  مکح  باب 3 

ةداـمآ ار  نآ  دوشیم و  ياهبارخ  نیمز  دراو  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 1698
؟ تسا وا  ةدهع  هب  يزیچ  هچ  دنکیم . تشک  دابآ و  ار  نآ  يراج و  ار  شیاهرهن  دنکیم ؛ يزرواشک 

. تاکز دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟] تسیچ وا  فیلکت  ، ] دسانشب ار  شبحاص  رگا  متفگ :
دزادرپیم ». يو  هب  ار  شقح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یبوريال ار  شیاهرهن  دابآ و  ار  يرگید  ۀبارخ  نیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1699
؟ تسا بجاو  وا  رب  تاکز  ایآ  دنکیم ،

دزادرپب ». يو  هب  ار  شقح  دسانشیم ، ار  شبحاص  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار نآ  هاگنآ  دوش ، يریاب  ناریو  ِنیمز  دراو  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  ۀیواعم  ( 3 - ) 1700

يرگید صخـش  لام  وا  زا  شیپ  نیمز  نآ  رگا  دزادرپب و  تاکز  دیاب  دنک ، دابآ  ار  نآ  دزاس و  ناور  ار  شیاهرابیوج  دـنک ، تشک  ةدامآ 
ار  نیمز  نآ  هدرک و  ترفاسم  اجنآ  زا  هک  تسا  هدوب 

 1027 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دابآ ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  ادخ و  هب  قلعتم  نیمز  سپ  دنک ، هبلاطم  ار  نآ  دیایب و  ندش  دابآ  زا  سپ  هدش و  بارخ  ات  تسا  هدرک  اهر 

دنک ».
تاعاجرا

: تشذگ
دنک بارخ  ای  اهر  ار  نآ  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تاوم  يایحا  نیمز و  ياهباب  زا  مکی  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد 
اهر ار  نآ  هک  تسا  یـسک  زا  رتراوازـس  نیمز  هب  تبـسن  وا  سپ  دـنک ، هدـنز  داـبآ و  ار  نآ  درادرب و  ار  نآ  يرگید  صخـش  وا  زا  سپ  و 

تسا ». هدرک 
. تسه نیا  بسانم  هچنآ  باب  تایاور  ریاس  رد  و 

: دیآیم
. دینک هعجارم  نآ  هب  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  بصغ ، ياهباب  زا  مکی  باب  رد  و 

یماظن هبلغ  اب  هدش  حتف  ياهنیمز  تیکلام  باب 4 

قارع نیمزرس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش ، لاؤس  قارع  نیمزرـس  تیکلام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 1701
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دوجو هب  زونه  هک  یناسک  دـنوشیم و  ناملـسم  هدـنیآ  رد  هک  یناسک  دـنراد و  دوجو  زورما  هک  یناـسک  تسا ؛ ناناملـسم  ۀـمه  هب  قلعتم 
. دناهدماین

؟ دراد یمکح  هچ  ناناقهد  زا  نآ  ندیرخ  میتفگ :
. دوش يرادیرخ  دریگب ، رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  هکنیا  يارب  هکنآ  رگم  تسین ، هتسیاش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دریگیم دریگب ، ار  نآ  دهاوخب  رما  ّیلو  رگا  هاگنآ 
؟] دراد یمکح  هچ   ] تفرگ وا  زا  رگا  میتفگ :

ماجنا هک  تسا  ییاهراک  ربارب  رد  هدرک ، تشادرب  نآ  زا  لوصحم  هچنآ  دـنادرگیمزاب و  يو  هب  ار  شلام  لصا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ». هداد 

تاعاجرا
: دیآیم

. دینک هعجارم  نآ  هب  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد 

 ... دشابن و یصخش  کلم  هک  يرازفلع  شتآ و  بآ و  تیکلام  باب 5 

: دومرف ماما  مدرک . لاؤس  اههناخدور  اـهرهن و  بآ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1702
دنتسه ». کیرش  رازفلع  شتآ و  بآ و  رد  ناناملسم 

 1029 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دنتـسه کیرـش  رگیدـکی  اـب  زیچ  هس  رد  مدرم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ساـبع  نبا  ( 2 - ) 1703

رازفلع ». بآ و  شتآ ،
زا شتآ  کمن و  ِيریگولج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرتخبلا  وبا  ( 3 - ) 1704

تسین ». زیاج  نارگید 
. تسا هدش  هدوزفا  زین  بآ » ، » ثیدح نیا  شرازگ  کی  زا  ياهخسن  رد 

. درک یهن  شتآ  رازفلع و  بآ ، شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 1705
هنیدم لها  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 5 - ) 1706

ياهبآ هک  درک  مکح  نانیـشنارحص  نایم  رد  دوشن و  يریگولج  اهنآ  زا  يرادربهرهب  زا  هک  درک  مکح  اهلخن  يرایبآ  ياـهبآ  ةراـبرد 
هب ندـناسر  نایز  نایز و  مالـسا ] رد  : ] دومرف دـنراد و  زاب  رازفلع  دازام  زا  ار  نانآ  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنرادن  زاـب  نارگید  زا  ار  دوخ  ةدوزفا 

تسین ». نارگید 
زیچ چنپ  زا  يریگولج  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 6 - ) 1707

زا بانتجا  عرو و  نید ، ةدـننک  لماک  تسا و  تدابع  تلیـضف  زا  رتهب  ملع ، تلیـضف  شناد و  شتآ و  رازفلع ، کـمن ، بآ ، تسین : زیاـج 
تسا ». ناهانگ 

ياـهبآ سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاـئللا  ررد  باـتک  رد  روـهمج  یبا  نبا  ( 7 - ) 1708
وا زا  ار  شیوخ  ةدوزفا  تمحر  تمایق  رد  دـنوادخ  دوش ، رازفلع  زا  ناـنآ  يرادربهرهب  عناـم  هار  نیا  زا  اـت  دراد  زاـب  نارگید  زا  ار  یفاـضا 

درادیمزاب ».
دیوگیمن و نخس  هورگ  هس  اب  تمایق  زور  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هریره  وبا  ( 8 - ) 1709
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عفانم يارب  اهنت  هک  یـصخش  تسا : یکاندرد  باذع  ناشیا  يارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار  نانآ  دـنکیمن و  هاگن  ینابرهم ] يور  زا   ] اهنآ هب 
وا يراـی  زا  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنکیم و  اـفو  شتعیب  هب  دـنادرگ  دـنمهرهب  اـیند  زا  ار  وا  رگا  هاـگنآ  دـنک ، تـعیب  ییاوـشیپ  اـب  يوـیند 

تسا و هدیرخ  ار  نآ  غلبم  نالف  هب  هک  دـنک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشورفب و  ار  ییالاک  رـصع  زا  سپ  هک  یـصخش  دـنکیم و  يراددوخ 
هک یـصخش  تسا و  هتخادرپن  نآ  تباب  ار  غلبم  نآ  هک  یلاح  رد  دنک ، يرادیرخ  وا  زا  تمیق  نآ  هب  دراگنا و  تسار  ار  وا  نخـس  رادیرخ 

دنکیم ». يریگولج  ناگدنام  هار  رد  زا  ار  نآ  دراد و  یفاضا  بآ  نابایب  رد 
 1031 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسیب هب  نآ  ةدودحم  دراد و  ياهعرزم  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  نب ) دمحا   ) نب دمحم  ( 9 - ) 1710
رد نک و  راذگاو  نم  هب  ار  تاهعرزم  ياهرازفلع  زا  یـشخب  دـیوگیم : يو  هب  دـیآیم و  وا  دزن  یـصخش  دـسریم . رتشیب  ای  رتمک  ای  لیم 

. مهدیم وت  هب  مهرد  رادقم  نالف  نآ  لباقم 
درادن ». لاکشا  تسوا ، هب  قلعتم  هعرزم  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  یصخش  تسا . نیمز  حطـس  رد  ینیمزرـس  بآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامـسا  ( 10 - ) 1711
بآ نآ  اـب  وا  یلو  دراـکب  دـناوتیم  دـهاوخب  هچ  ره  نآ  اـب  تسوا و  هب  قلعتم  بآ  نآ  ور  نیا  زا  دـنکیم ، يدـنبلودج  یـشک و  لاـناک 

؟ دشورفب ار  رازفلع  نآ  دناوتیم  ایآ  دنکیم . يرایبآ  ار  اهفلع 
تـسود هچ  ره  هب  ار  رازفلع  دراـکب و  نآ  اـب  دـناوتیم  دـهاوخب ، هچ  ره  تسوا و  هب  قلعتم  بآ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دشورفیم دراد ،
. تسا لالح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ورد  زا  سپ  وج  مدنگ و  ةدنامیقاب  ياههقاس  نتخورف  زا  و 

دشورفب ». ار  اهنآ  دناوتیم  دهاوخب ، رگا 
هیلع ماما  مدرک . لاؤس  هاگارچ  رازفلع و  نتخورف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ میهاربا  نب  یـسوم  ( 11 - ) 1712

درک ». تیامح  ناناملسم  ياهبسا  ةدافتسا  يارب  ار  عیقن  ۀقطنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یهدب ، ياهباب  زا  مجنپ  باب  شورف و  دیرخ و  ياهباب  زا  متشه  متفه و  باب  تایاور  رد 

1033 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بالیس اب  يرایبآ  مکح  باب 6 

لیـس ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  میهاربا  نب  ثاـیغ  ( 1 - ) 1713
یتقو ات  ددنبب  ار  بآ  دناهتفرگ ، رارق  رتنییاپ  هک  یناسک  رب  دوخ  ةدافتسا  يارب  هدش ، عقاو  رتالاب  هک  یسک  هک  درک  مکح  روزهم  هناخدور 

دسرب ». شفک  دنب  هب  يزرواشک  يارب  دسرب و  اپ  يور  هب  بآ  ناتسلخن  رد  هک 
لیـس ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثاـیغ  نب  صفح  ( 2 - ) 1714

دسرب ». شفک  دنب  هب  يزرواشک  يارب  دریگب و  ار  اپ  يور  بآ  اهناتسلخن  يارب  هک  درک  مکح  روزهم  هناخدور 
روزهم هناخدور  لیس  بآ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 3 - ) 1715

اهشفک دـنب  هب  يزرواـشک  يارب  دریگب و  ار  اـهاپ  يور  بآ  لـخن ، يارب  اـت  ددـنبب  رتنییاـپ  رب  ار  بآ  رتـالاب ، : » هک درک  مکح  هنوگ  نیا 
دسرب ».
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 4 - ) 1716
، لخن يارب  ات  ددنبب  رتنییاپ  رب  ار  بآ  رتالاب ، هک  درک  مکح  هنوگ  نیا  روزهم  ۀناخدور  لیس  بآ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

روزهم تسا  هتفگ  ریمع  یبا  نبا  دتـسرفیم ». نییاپ  هب  ار  بآ  سپـس  دـسرب و  اهشفک  دـنب  هب  يزرواشک  يارب  دریگب و  ار  اهاپ  يور  بآ 
. دوشیم يراج  نآ  رد  لیس  هک  تسا  یلحم  مان 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  : » دـیامرفیم توافت  یکدـنا  اب  نیـشیپ  ثیدـح  لقن  زا  سپ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 5 - ) 1717
تسا ». رهن  بآ  ندوب  دایز  مک و  ساسا  رب  نیا  اهاپ و  قاس  ات  لخن  يارب  اهشفک و  دنب  ات  يزرواشک  يارب 

اب لخن  يرایبآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 6 - ) 1718
سپس  دسرب  اهاپ  يور  هب  بآ  ات  دنکیم  يرایبآ  رتنییاپ  زا  شیپ  رتالاب ، هک  درک  مکح  هنوگ  نیا  بالیس 

 1035 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دسر و نایاپ  هب  اهغاب  يرایبآ  ات  دباییم  همادا  تروص  نیمه  هب  دـنکیم و  اهر  دراد  رارق  وا  رانک  رد  هک  یـسک  يرتنییاپ و  يارب  ار  بآ 

.« دوش مامت  بآ 

يرگید تانق  کیدزن  تانق  رفح  همشچ و  بآ  ریسم  رییغت  مکح  باب 7 

هب کیدزن  تانق  هاچ  دنچ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  زا  صفح  نب  دمحم  ( 1 - ) 1719
هب ار  دوخ  تاـنق  هاـچ  هک  دریگیم  میمـصت  اـهنآ  زا  یکی  تسا . یـصخش  هب  قلعتم  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  دوجو  هقطنم  کـی  رد  مه 

دراو یبیـسآ  نیمز ، یتخـس  لـیلد  هب  رگید  یخرب  هب  دـننیبیم و  ناـیز  مادـقا  نـیا  زا  اـههاچ  زا  یخرب  دـنک . لـقتنم  نآ  لـحم  زا  رتنییاـپ 
. دوشیمن

رارق ینـش  تسـس و  نیمز  رد  هک  ییاهنآ  دـسریمن و  نایز  اهنآ  هب  دـنراد ، رارق  تخـس  نیمز  رد  هک  ییاـههاچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دننیبیم نایز  دنراد 

؟ دوش ظفح  نیشیپ  ۀلصاف  ات  دهد  رییغت  ار  شهاچ  لحم  زین  وا  هک  دنک  داهنشیپ  دوخ  ۀیاسمه  هب  رگا  متفگ :
. درادن نایز  دنشاب ، یضار  ود  ره  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دشاب ». هلصاف  دیاب  رتم - دصناپ  عرذ - رازه  هاچ  ود  نایم  دومرف : و 
صخش دراد ، یتانق  دوخ  ۀعرزم  رد  یصخش  متشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  : » دیوگ نسح )  ) نیـسح نب  دمحم  ( 2 - ) 1720

هب مرن  ای  تخـس  نیمز  رد  ات  دشاب  دـیاب  ردـقچ  ود  نآ  نایم  ۀلـصاف  دزاس . يراج  دوخ  ۀـعرزم  هب  يرگید  تانق  دریگیم  میمـصت  يرگید 
؟ دننزن نایز  رگیدکی 

. هللاءاشنا دننزن - نایز  رگیدکی  هب  هک  ياهزادنا  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 1037 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ار  بآ  يرگید  رهن  زا  دریگیم  میمـصت  هعرزم  بحاص  دراد . ياهعرزم  رهن  رانک  رد  یبایـسآ  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 
؟ هن ای  دراد  ار  یّقح  نینچ  ایآ  دنک ، لیطعت  ار  بایسآ  نیا  دناسرب و  دوخ  ۀعرزم 

دناسرن »! نایز  شنمؤم  ردارب  هب  دنک و  راتفر  هدیدنسپ  روط  هب  هراب  نیا  رد  دنک و  اورپ  ادخ  زا  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم  زا  توافت  یکدنا  اب  ثیدح  نیا 

، هوک نامه  زا  دمآ و  يرگید  صخش  نآ  زا  سپ  تخاس . يراج  یتانق  هوک ، زا  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  دلاخ  نب  ۀبقع  ( 3 - ) 1721
تانق بش  کی  مادـک  ره  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درب . ورف  ار  لوا  تانق  بآ  مود ، تانق  درک . يراج  يرگید  تاـنق 
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اهنآ زا  کی  مادک  دننیبیم  و  دننکیم ] هسیاقم  مه  اب  ار  اهنآ  بش ، کی  رد  اهنآ  زا  کی  ره  تانق  نتـسب  اب  ای   ] دـندنبیم تبون  هب  ار  دوخ 
نیمه هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوش و  هتـسب  دـیاب  دـنزیم ، ناـیز  تسخن  تاـنق  هب  مود  تاـنق  رگا  دـنزیم ؛ ناـیز  يرگید  هب 

درادن ». یّقح  لوا  تانق  هب  تبسن  مود  تانق  بحاص  تسا ، هتفرگ  ار  مود  تانق  بآ  لوا ، تانق  رگا  دومرف : درک و  مکح  تروص 
 ]/ عرذ دصناپ  تخـس ، نیمز  رد  هاچ  ود  نایم  ۀلـصاف  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  ۀـبقع  ( 4 - ) 1722

. تسا رتم ] دصناپ  عرذ /[  رازه  مرن  تسس و  نیمز  رد  و  رتم ] هاجنپ  تسیود و 
[. دشاب دیاب  ]

رفح يرگید  تانق  نآ ، رانک  رد  يرگید  صخش  لاس  کی  زا  سپ  درک و  رفح  یتانق  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد 
رد ار  نآ  بآ  دـندنبیم و  ار  دوخ  تانق  بش  کی  ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  درک  مکح  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک .
بآ لوا  تانق  رگا  دوشیم و  هتـسب  مود  تانق  تسا ، هتفرگ  ار  تسخن  هاچ  بآ  مود ، هاچ  رگا  دـننکیم ؛ هسیاـقم  مه  اـب  هاـچ  ياـههرانک 

درادن ». یّقح  لوا  تانق  بحاص  هب  تبسن  مود  تانق  بحاص  دریگیم ، ار  مود  تانق 
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تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهد  باب  يدعب و  باب  تایاور  رد 
ناکیرش نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هعفـش  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزیـس  تیاور  رد 

.« تسین نارگید  هب  ندناسر  نایز  نایز و  مالسا ] رد  : ] دومرف درک و  هعفش  هب  مکح  هناخ  نیمز و  رد 

رهن همشچ و  هاچ و  میرح  باب 8 

تسا ». نآ  فارطا  زا  عرذ  لهچ  یمیدق ، هاچ  میرح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  ( 1 - ) 1723
رد ای  نادنفـسوگ  رتش و  ندروخ  بآ  لحم  رانک  رد  هکنآ  رگم  تسا  عرذ  هاجنپ  یمیدق ، هاچ  میرح  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 

تسا ». عرذ  جنپ  تسیب و  ات  رادقم  نآ  زا  رتمک  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هار  رانک 
. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  بهو و  نب  بهو  زا  ثیدح  نیا 

تسا و عرذ  لهچ  هاچ ، میرح  هک  درک  مکح  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » هک دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 2 - ) 1724
دوشیمن ». رفح  دنفسوگ  رتش و  نداد  بآ  يارب  يرگید  هاچ  نآ  رانک  رد 

، یمیدق هاچ  میرح  عرذ و  جنپ  تسیب و  هاچ  میرح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریره  وبا  ( 3 - ) 1725
تسا ». عرذ  دصشش  يزرواشک ، هاچ  میرح  عرذ و  دصیس  يراج ، ۀمشچ  میرح  عرذ و  هاجنپ 
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هاچ عرذ و  هاجنپ  تیلهاج ، رد  هدش  رفح  هاچ  میرح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دینج  نبا  ( 4 - ) 1726

تسا ». عرذ  جنپ  تسیب و  مالسا ، زاغآ  رد  هدش  رفح 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  یلائللا  ررد  رد  روهمج  یبا  نبا 

رتش و هک  یهاچ  ود  ۀلصاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 5 - ) 1727
تسا عرذ  تصش  دنشکیم ، بآ  يزرواشک  يارب  نآ  زا  رتش  اب  هک  یهاچ  ود  ۀلصاف  تسا و  عرذ  لهچ  دنروخیم ، بآ  نآ  زا  دنفـسوگ 

تسا ». عرذ  تفه  دنزادرپب ، عازن  هب  شاهرابرد  نآ  لها  هک  ياهچوک  عرذ و  دصناپ  تانق ، ود  ۀلصاف  و 
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نیا هب  نآ  یناـیاپ  ۀـلمج  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  هدـش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدـح  نیا 
تسا ». عرذ  تفه  دشاب ، گنت  شلها  رب  یتقو  هچوک  فرط  ود  ّدح  و  : » تسا تروص 

هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شناـکاین  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  ثیدـح  نیا  نینچمه 
. تسا

بآ نآ  زا  يزرواشک  يارب  هک  یهاچ  میرح  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  : » دـیوگ دـینج  نبا  ( 6 - ) 1728
تسا ». عرذ  تصش  دنشکیم ،

شفارطا نآ و  ياههرانک  رهن ، میرح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  موصعم  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  ( 7 - ) 1729
تسا ».

تاعاجرا
: تشذگ

، تسس نیمز  رد  عرذ و  دصناپ  تخس ، نیمز  رد  هاچ  ود  نایم  ۀلـصاف  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  نیـشیپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
تسا ». عرذ  رازه 

. رگنب ار  تسا  ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  باب ، تایاور  ریاس 
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نارگید کلم  رد  امرخ  تخرد  میرح  باب 9 

رد یصخش  زا  لخن  ود  ای  کی  هک  يدراوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » هک دنکیم  تیاور  دلاخ  نب  ۀبقع  ( 1 - ) 1730
ره يامرخ  نتخیر  لحم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  دـندرکیم ، فالتخا  نآ  قوقح  رـس  رب  رگیدـکی  اب  ناـنآ  دوب و  يرگید  کـلم 

دراد ». صاصتخا  لخن  نآ  هب  دسریم ، اجنآ  هب  لخن  ۀخاش  نیرتدنلب  هک  ییاج  ات  هک  درک  مکح  هنوگ  نیا  لخن 
نآ ۀخاش  يدنلب  ةزادـنا  هب  لخن  میرح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  ( 2 - ) 1731

تسا ».
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلا  وبا 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  شورف ، دیرخ و  ياهباب  زا  متفه  هاجنپ و  باب  تایاور  رد 

نارگید کلم  رد  لخن  کلام  يوس  زا  ندناسر  نایز  زاوج  مدع  باب 10 

ییامرخ تخرد  نادناخ  نالف  غاب  رد  بدنج  نب  ةرمـس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  اّذـح  هدـیبع  وبا  ( 1 - ) 1732
زا درکیم . تحاران  ار  غاب  بحاص  راک ، نیا  هاگن و  غاب  بحاص  ةداوناخ  هب  تفریم  اـجنآ  هب  شلخن  هب  یـشکرس  يارب  هاـگره  تشاد و 

! هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : درک و  تیاکـش  عوضوم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  غاـب  بحاـص  ور  نیا 
. دوشیم نم  یصوصخ  یگداوناخ و  میرح  دراو  نم  ةزاجا  نودب  هرمس 

. دنک طایتحا  دناشوپب و  ار  دوخ  نم  ةداوناخ  ات  دریگب  هزاجا  دورو ، ماگنه  يدادیم  روتسد  يو  هب  يدناوخیم و  ارف  ار  وا  شاک  يا 
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ةزاجا نودب  دیوگیم : دنکیم و  تیاکش  وت  زا  هک  هدش  هچ  ار  ینالف  دومرف : يو  هب  دناوخارف و  ار  هرمس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. ریگب هزاجا  دورو ، ماگنه  هرمس ! يا  تسا ....  دنیاشوخان  يو  يارب  هک  ینیبیم  یتیعضو  رد  ار  شرسمه  يوشیم و  دراو  وا 

وت هب  قلعتم  تشهب  رد  یتخرد  تلخن ، نیا  لباقم  رد  هک  يوشیمن  نامداش  اـیآ  دومرف : هرمـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سپس 
؟ دشاب

 1045 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. هن تفگ : هرمس 

. تسوت يارب  لخن  هس  نآ  لباقم  رد  دومرف : ربمایپ 
. هن تفگ : هرمس 

. منیبیمن دهدیم ، رارق  انگنت  نایز و  رد  ار  نارگید  هک  یسک  زج  ار  وت  نم  هرمس ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
زادنیب ». شلباقم  رد  ربب و  ار  شتخرد  ورب  ینالف ! يا 

درم ۀناخ  تشاد و  یتخرد  راصنا  زا  یکی  غاب  رد  بدنج  نب  ةرمس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 2 - ) 1733
اب يراصنا  درم  تفرگیمن . هزاجا  تشذگیم و  شتخرد  هب  ندیـسر  يارب  اجنآ  زا  هرمـس  دوب . غاب  رانک  رد  يو  یگدنز  لحم  يراصنا و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يراصنا  درم  ور  نیا  زا  تفرن . راب  ریز  هرمـس  یلو  دریگب ، هزاجا  دورو  ماـگنهات  درک  وگتفگ  هراـب  نیا  رد  يو 
ار وا  تیاکش  يراصنا و  درم  نانخس  دناوخارف و  ار  هرمس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . تیاکـش  هرمـس  زا  وگزاب و  ار  ارجام  هلآ 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  راچانهب  ور  نیا  زا  تفرن . راب  ریز  هرمـس  زین  راب  نیا  ریگب . هزاجا  دورو  ماگنه  دومرف : يو  هب  دناسر و  يو  یهاگآ  هب 
تخرد ياـهب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هچ  ره  یلو  دـنک  يرادـیرخ  ار  وا  تخرد  اـت  دـش  هلماـعم  دراو  هرمـس  اـب  هـلآ  هـیلع و 

ایند لام  ۀلیـسو  هب  هرمـس  ندرک  یـضار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  درکیم . يراددوخ  نآ  نتفریذـپ  زا  هرمـس  مه  زاب  دوزفایم ،
هرمـس دنکفا .] هیاس  وت  رب  ای   ] دناسر يرای  وت  هب  هک  دوب  دهاوخ  وت  يارب  تشهب  رد  یتخرد  تتخرد ، لباقم  رد  دومرف : يو  هب  دـش  دـیماان 

: تفگ يراصنا  درم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماجنارس  تفریذپن . مه  زاب 
تسین ». مالسا ] رد   ] نارگید هب  ندناسر  نایز  نایز و  اریز  زادنیب ؛ شلباقم  رد  ار  نآ  نکرب و  نیمز  زا  ار  شتخرد  ورب 

. تشاد ییامرخ  تخرد  راصنا  زا  یکی  غاب  رد  بدنج  نب  ةرمـس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 1734
رد وت  تفگ : هرمس  هب  يراصنا  درم  دشیم . وا  ۀناخ  دراو  هزاجا  نودب  هرمـس  تشذگیم و  يراصنا  درم  ۀناخ  نایم  زا  غاب  هب  ندیـسر  هار 

هزاجا دورو ، ماگنه  ینک . هدهاشم  لاح  نآ  رد  ار  ام  میرادن  تسود  هک  میتسه  یتیعضو  رد  ام  هک  ینکیم  دمآ  تفر و  ام  هناخ  رد  یلاح 
نودب مهاوخیم  تسا . نم  لام  نآ  منکیمن . نینچ  نم  تفگ : هرمس  يوش . دراو  وت  میهد و  هزاجا  وت  هب  سپـس  میوش و  هدامآ  ام  ات  ریگب 

. درک تیاکـش  هرمـس  زا  تفگزاب و  يو  يارب  ار  ارجام  تفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يراـصنا  درم  منک . یـشکرس  نآ  هب  هزاـجا 
ناـمه تفریذـپن و  هرمـس  یلو  ریگب . هزاـجا  تتخرد  هب  یـشکرس  يارب  تفگ : يو  هب  دـناوخارف و  ار  هرمـس  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دیرخ داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تفگ . زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دوـب ، هـتفگ  يراـصنا  درم  هـب  هـک  ار  یناـنخس 
. تفریذپن مه  زاب  وا  یلو  داد  يو  هب  ار  شتخرد 

هب دید  نینچ  ار  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تفریذپیمن . هرمـس  یلو  دوزفایم  نآ  ياهب  رب  بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف يو 

يراصنا درم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماجنارـس  تفرن . راب  ریز  هرمـس  یلو  دوب  دهاوخ  وت  يارب  تشهب  رد  یتخرد  نآ ، ربارب  رد 
تسین ». مالسا ] رد   ] نارگید هب  ندناسر  نایز  نایز و  دومرف : دزادنیب و  شلباقم  رد  دنَکرب و  ار  تخرد  داد ، روتسد 

نایم زا  نآ  هب  ندیـسر  هار  هک  تشاد  یتخرد  بدـنج  نب  ةرمـس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 4 - ) 1735
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هب يراصنا  درم  درکیم . دمآ  تفر و  شتخرد  يوس  هب  يراصنا  درم  هناخ  زا  هزاجا  نودب  يو  ور  نیا  زا  تشذگیم . راصنا  زا  یکی  ۀناخ 
هزاجا دورو  ماگنه  سپ  يوش . دراو  ام  رب  لاـح  نآ  رد  میرادـن  تسود  اـم  هک  یـسریم  رـس  یلاـح  رد  هراومه  وت  هرمـس ! يا  تفگ : يو 

. ریگب
 1047 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. مریگیمن هزاجا  متخرد ، هب  ندیسر  هار  زا  روبع  يارب  نم  تفگ : هرمس 
تیاکـش وت  زا  ینالف  دومرف : يو  هب  دناوخارف و  ار  هرمـس  ترـضح  نآ  درک و  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  يراصنا  درم 

. ریگب هزاجا  تدورو  ماگنه  يوشیم . دراو  شاهداوناخ  وا و  رب  هزاجا  نودب  وت  تسا  دقتعم  هدرک و 
؟ مریگب هزاجا  دیاب  متخرد ، هب  ندیسر  ریسم  رد  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هرمس 

. مهدب وت  هب  تخرد  کی  ناکم  نالف  رد  ات  رادرب  تخرد  نآ  زا  تسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. هن تفگ : هرمس 

. دشاب وت  هب  قلعتم  تخرد  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

1047 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. مهاوخیمن تفگ : هرمس 

وت هب  قلعتم  لحم  نالف  رد  تخرد  هد  دومرف : يو  هب  دیسر و  تخرد  هد  هب  ات  دوزفا  ناتخرد  دادعت  رب  نانچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. تفریذپن هرمس  یلو  دشاب 

. دشاب وت  ِنآ  زا  تشهب  رد  یتخرد  ات  رادرب  تخرد  نآ  زا  تسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. مهاوخیمن تفگ : هرمس 

داد روتـسد  سپـس  تسین . نمؤم  رب  ندـناسر  نایز  نایز و  یتسه و  یناسرنایز  درم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ماـجنارس 
راکب ». ار  نآ  یهاوخیم  اجک  ره  ورب  دومرف : يو  هب  دنزادنیب و  شلباقم  رد  دننَک و  رب  ار  شتخرد 

دوشیم تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 1736
تسین ». یناسر  نایز  نایز و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 

هن ناسر و  نایز  هن  تسا ؛ ناسنا  دوخ  دننامه  هیاسمه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀـحلط  ( 6 - ) 1737
راکهانگ ».

تاعاجرا
: تشذگ

ثحب نیا  اب  بسانم  هویم ، شورف  ياهباب  زا  مهدزای  باب  تایاور  رد  ترشاعم و  ياهباب  زا  متشه  داتفه و  باب  تایاور  زا  يدادعت  رد 
. تسه

ار راوید  رگا  سپ  تسین ، یناـسرنایز  ناـیز و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  حلـص  ياـهباب  زا  مهدزناـپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دوشیم ». نآ  نتخاس  هب  فظوم  درک ، ناریو 
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: دیآیم
رد ناکیرش  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هعفـش  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزیـس  تیاور  رد 

تسین ». یناسرنایز  نایز و  دومرف : درک و  هعفش  هب  مکح  هناخ ، نیمز و 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  قالط ، ياهباب  زا  مراهچ  لهچ و  باب  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ةدومرف  نامـض  تابجوم  ياهباب  زا  مهدزناپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
تسا ». نآ  نماض  تسا ، هتسب  رتش  هار  رد  ار  نآ  واگ  بحاص  رگا  تسین . یناسر  نایز  نایز و  هک  درک  مکح 

1049 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نارگید هناخ  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاجا  مکح  باب 11 

نآ رد  دراد و  دوجو  تیب  هس  نآ  رد  هک  مدرک  لاؤـس  ياهناـخ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ینیادـم  حارج  ( 1 - ) 1738
هناخ ». رد  رب  هن  تسا ، مزال  تویب  ِرد  رب  نتفرگ  هزاجا  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درادن ، دوجو  هرجح  اهتیب 

نآ رد  تسا و  دـمآرد  بسک  يارب  هک  تسا  ياهناـخ  نخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوصقم  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  قودـص  موحرم 
هب دورو  يارب  هزاجا  اهنت  تسین و  مزال  نتفرگ  هزاجا  ياهناخ ، نینچ  ِرد  رب  دننکیم . یگدنز  یناجم  روط  هب  ای  هراجا  تروص  هب  ینانکاس 

.« درادن ار  اهنآ  هب  دورو  قح  هزاجا  نودب  یسک  تسین ، دمآرد  بسک  يارب  هک  ییاههناخ  اما  تسا و  مزال  تویب 

هچوک رد  بالضاف  نادوان و  نکلاب و  ندرک  نوریب  مکح  باب 12 

روهظ جع )  ) مئاق هک  یماگنه  : » دومرف دنلب  ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 1 - ) 1739
دنکیم بارخ  دراد ، یتفارش  هک  ار  يدجـسم  ره  نیمز  يور  رب  دنکیم و  ناریو  ار  دجـسم  راهچ  اجنآ  رد  دوریم و  هفوک  يوس  هب  دنک ،

بالـضاف و دنکـشیم و  تسا  هدـمآ  نوریب  هار  رد  هک  ار  ینکلاب  ره  دـهدیم و  هعـسوت  ار  یلـصا  ناـبایخ  دزاـسیم و  لّدـبم  هناریو  هب  و 
یتنـس چیه  دنک و  دوبان  ار  نآ  هکنیا  ات  درادیمنرب  یتعدـب  چـیه  رـس  زا  تسد  دـنکیم و  دوبان  دوشیم ، ریزارـس  هار  هب  هک  ییاهنادوان 
گنرد لاس  تفه  تروص  نیمه  هب  هاگنآ  دـنکیم . حـتف  ار  ملید  ياههوک  نیچ و  هینطنطـسق و  دراد و  ياـپ  رب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین 

. تسامش ياهلاس  زا  لاس  هد  ةزادنا  هب  نآ  لاس  ره  هک  دنکیم 
. دهدیم ماجنا  دهاوخب ، دنوادخ  هچنآ  سپس 

؟ دوشیم دنلب  اهلاس  هنوگچ  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگ : ریصب  وبا 
دـنلب و اهلاس  اهزور و  لیلد  نیمه  هب  دـنک ؛ تکرح  رتهتـسهآ  گنرد و  اب  دـهدیم  روتـسد  کـلف  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دوشیم ینالوط 
. دوشیم دوبان  دنک ، رییغت  کلف  رگا  دنیوگیم : نانآ  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 

شربمایپ يارب  ار  هام  دـنوادخ  قیقحت  هب  تسین . زیاج  نانخـس  نیا  ناناملـسم  يارب  یلو  تسا  نارفاک  نخـس  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
داد و ربـخ  تماـیق  زور  ندوب  ینـالوط  زا  دـنادرگزاب و  نوـن  نب  عـشوی  يارب  ار  دیـشروخ  نآ  زا  شیپ  درک و  مین  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیرامشیم ». امش  هک  ییاهلاس  زا  تسا  لاس  رازه  دننامه  تمایق  زور  هکنیا 
 1051 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دراو دنک ، روهظ  جع )  ) يدهم ترضح  هک  یماگنه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  یثیدح  رد  ریصب  وبا  ( 2 - ) 1740
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ترـضح نابهیاس  دـننامه  ییاهنابهیاس  دـسرب و  نآ  ياههیاپ  هب  ات  دـننک  ناریو  ار  هناـگراهچ  دـجاسم  دـهدیم  روتـسد  دوشیم و  هفوک 
ربمایپ نامز  دننامه  دشابن ، اهنآ  يارب  یعافترا  هک  يروط  هب  دبوکیم  مهرد  ار  دجاسم  همه  دهدیم و  رارق  اهنآ  يارب  مالسلا  هیلع  یسوم 

رارق ریسم  رد  هک  ار  يدجـسم  ره  دناسریم و  عرذ  تصـش  هب  ار  نآ  ضرع  دهدیم و  هعـسوت  ار  یلـصا  هار  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
کلف هب  جع )  ) يدهم نامز  رد  دنوادخ  ددـنبیم و  دوش ، زاب  هار  هب  هک  ار  ینادوان  بالـضاف و  نکلاب ، هرجنپ ، ره  دـنکیم و  بارخ  دریگ 

هام و هد  دننامه  هام ، ره  تسامش و  زورهنابش  هد  ةزادنا  هب  وا  نامز  رد  زورهنابـش  ره  هک  يروط  هب  دنک ؛ تکرح  هتـسهآ  دهدیم  روتـسد 
اب اهبرع ] ریغ   ] یلاوم زا  یکی  ةرکسدلا » ۀلیمر   » رد هکنیا  ات  دنکیمن ، گنرد  يدایز  تدم  یلو  امش  ياهلاس  زا  لاس  هد  دننامه  لاس ،

. تسا نامثع ! ای  نامثع ! ای  نانآ ، راعش  دننزیم و  بوشآ  هب  تسد  جع )  ) ماما هیلع  رفن  رازه  هد 
. دنکیم نانآ  اب  گنج  هناور  ددنبیم و  يو  رمک  هب  ار  شریشمش  دناوخیمارف و  ار  دوخ  برع  ریغ  ناوریپ  زا  یکی  جع )  ) يدهم ترضح 

تـسد هب  زگره  هک  يرهـش  دوشیم - هاش  لباک  هجوتم  سپـس  دنامیمن . یقاب  نانآ  زا  يدحا  هک  يروط  هب  دـشکیم ، ار  نارگبوشآ  وا 
ار هلیبق  داتفه  نوخ  دوشیم و  نکاس  اجنآ  رد  ددرگیمزاب و  هفوک  هب  سپـس  دنکیم . حتف  ار  اجنآ  و  تسا - هدشن  حتف  جع )  ) يدـهم ریغ 

دنکیم »...  حابم 
دنکیم ». حتف  ار  نیچ  مور و  هینطنطسق و  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

مدرم دـمآ . ـالاب  تارف  بآ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ناـمز  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  جـئارخلا  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 3 - ) 1741
. میسرتیم ندش  قرغ  زا  ام  دنتفگ :

اب فیقث  ناناوج  تشذـگ . فیقث  ۀـلیبق  زا  یـسلجم  رانک  زا  تشگزاب ، هار  رد  درک . تکرح  تارف  يوس  هب  دـش و  راوس  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دندرک هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  مشچ  ۀشوگ  اب  رخسمت  تلاح  اب  ترضح  ةدهاشم 

؟ دیتسه شکرس  یناگیامورف  زج  امش  ایآ  دودخ ! باحصا  نالیلذ  يا  دومث ! موق  ةدنامیقاب  يا  دومرف : درک و  نانآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع 
؟ دنک رود  نم  زا  ار  ناگدرب  نیا  ّرش  هک  تسیک 

. رذگ رد  ام  زا  نکن و  تساوخزاب  اهنیا  لامعا  هب  ار  ام  دنتسه . لهاج  ناوج و  اهنیا  دنتفگ : اهنآ  ناریپ 
 1053 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دودسم و ار  ياهرجنپ  ره  ناریو و  ار  سلاجم  نیا  نم ، تشگزاب  ماگنه  هک  طرش  نیا  هب  رگم  مشخبیمن  ار  امش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. دهدیم رازآ  ار  اهنآ  تسا و  ناناملسم  هار  رس  رب  اهنیا  ۀمه  اریز  دیشاب ؛ هدرک  رپ  ریسم  رد  ار  یبالضاف  هاچ  ره  هدنک و  ار  ینادوان  ره 

. میهدیم ماجنا  دنتفگ : نانآ 
دنداد ». ماجنا  ار  اهراک  نیا  ۀمه  اهنآ  تفر و  درک و  اهر  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

ناناملـسم ياههار  رد  اههناخ  راوید  ندرک  لخاد  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1742
دوـخ لـحم  هـب  ار  نآ  دـیاب  درک ، نـینچ  سکره  دـهد و  رارق  هچوـک  لـخاد  ار  شاهناـخ  راوـید  درادـن  قـح  یـسک  : » دوـمرف درک و  یهن 

[ هشیمه يارب  هک  درادنپیم  نینچ   ] ایآ دـیازفایم و  شاهناخ  هب  تسین ، شناثراو  هب  قلعتم  وا و  هب  قلعتم  هک  ار  يزیچ  هنوگچ  دـنادرگزاب .
ار هناخ  نآ  دریذپیمن و  ار  شرذع  هک  دش  دهاوخ  دراو  یـسک  رب  درک و  دهاوخ  چوک  نآ  زا  يدوز  هب  هکلب  دـنام ؟ دـهاوخ  یقاب  نآ  رد 

لام بحاص  رس  رب  هک  هچنآ  زا  ثراو ، تسا  لفاغ  هچ  دنناسریمن . يدوس  وا  هب  دننکیمن و  شیاتـس  ار  وا  هک  دراذگیم  او  یناسک  يارب 
ار وا  راتفرگ و  ار  اونیب  نآ  نارگید  قوقح  هک  دنکیم  جرخ  ار  شلاوما  دوشیم و  نکاس  یفوتم  ناسنا  ۀناخ  رد  ثراو  یلاح  رد  دـیآیم !

دشیمن ». ادج  هتشاذگ  یقاب  هچنآ  زا  زگره  هک  تشاد  تسود  تسا و  هدرک  تحاران  نیگهودنا و 
1055 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

( هدش ادیپ  لاوما   ) هطقل ياهباب  مهدزیس  لصف 
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هدش ادیپ  لام  اب  دروخرب  تیفیک  باب 1 

راتفر نآ  اب  زاینیب  دننامه  دیاب  ایآ  دـباییم ، ناسنا  هک  ار  ياهدـشمگ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 1 - ) 1743
؟ دنک

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دراد یمکح  هچ  درادیمرب ، ناسنا  هک  ار  ياهدشمگ  زیچ  دش : لاؤس 

نیا ریغ  رد  دـهدیم ؛] لیوحت  يو  هب   ] دـمآ نآ  يوجتـسج  هب  یـسک  رگا  دـنکیم ، مالعا  ار  نآ  لاـس  کـی  اـت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرفیم شاهداوناخ  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسوا و  دوخ  لام  دننامه  تروص 

دینزن ». تسد  نآ  هب 
ار نآ  رد  فرصت  قح  هدشمگ ، هدنبای  هک  تسا  نیا  ثیدح  زا  دوصقم  : » دیامرفیم راصبتسالا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیـش  موحرم 

هقدص ار  نآ  لاس  کی  زا  سپ  رگا  تسا و  نآ  نماض  شبحاص ، ندـمآ  ماگنه  یلو  دـنکیم  فرـصت  دوخ  لام  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد 
دزادرپب ». دیاب  ار  نآ  تمارغ  دشاب ، هداد 

ایآ دباییم ، ار  ياهدشمگ  زیچ  یتسدگنت  صخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 1744
؟ دنک راتفر  دیاب  زاینیب  دننامه  نآ  هب  تبسن 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دینزن ». تسد  نآ  هب  تفگیم : دوخ  نادناخ  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  دومرف : و 

، دباییم ار  ياهدشمگ  زیچ  ناسنا  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 1745
هب  يراک  درادن و  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دهد ، ماجنا  دناوتیم  نآ  اب  هک  يراک  نیرتهب 

 1057 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدـشمگ لام  تشادیمرب و  ار  نآ  دـمآیم و  شبحاص  دـندرکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  دـنتفاییم ، هچنآ  مدرم  رگا  سپ  دـشاب . هتـشادن  نآ 

لام مالعا - یفرعم و  هب  زاین  نودب  یتفای - مرح  رد  ار  ياهدـش  هدـییاس  رانید  رگا  تسوت و  لام  نآ - مالعا  هب  زاین  نودـب  مهرد - زا  رتمک 
شتمیق دمآ ، شبحاص  رگا  هاگنآ  روخب . ار  نآ  ریگب و  هدـهع  هب  شبحاص  يارب  ار  نآ  تمیق  یتفای ، ار  ییاذـغ  ینابایب  رد  رگا  تسوت و 

نآ سپ  یتفای ، یبارخ  ۀـناخ  رد  رگا  تسا و  هناخ  نآ  لـها  هب  قلعتم  یتفاـی ، يداـبآ  ۀـناخ  رد  ار  ياهدـشمگ  لاـم  رگا  زادرپب و  يو  هب  ار 
تسا ». نآ  ةدنبای  هب  قلعتم 

هچنآ مدرم  رگا  اریز  رادنرب ؛ ار  نآ  نزن و  تسد  نآ  هب  یتفای  ار  ياهدـشمگ  لام  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 1746
درادیم ». رب  ار  نآ  دیآیم و  شبحاص  دننک ، اهر  دوخ  لاح  هب  دنباییم 

دنتسه ». ناسکی  نآ  هب  تبسن  دنتفای ، ار  یلام  یتقو  رگناوت  تسدیهت و  : » تسا باتک  نامه  رد  و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  نایعیش ، زا  یکی  زا  دالب  یبا  نب  میهاربا  ( 5 - ) 1747

شبحاص دـندرکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  دـنباییم  هچنآ  مدرم  رگا  دـسرب . دـیابن  ییاـپ  تسد و  چـیه  دوشیم ، ادـیپ  مرح  رد  هک  یلاـم  هب  »
تشاد ». یمرب  ار  نآ  دمآیم و 

ار نآ  رادنرب . یباییم  مرح  رد  هک  ار  یلام  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 1748
درادرب ». ار  نآ  دیایب و  شبحاص  ات  نک  اهر  دوخ  لحم  رد 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  میدروآ . نایم  هب  هدش  ادیپ  لام  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ العلا  یبا  نب  نیـسح  ( 7 - ) 1749
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درادرب ». ار  نآ  ات  دیآیم  شبحاص  دننک ، اهر  دوخ  لاح  هب  دنباییم  هچنآ  مدرم  رگا  اریز  شاب ؛ هتشادن  نآ  هب  يراک 
لاح هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  یباییم ، مرح  ریغ  ای  مرح  رد  هک  یلام  اب  وت  دروخرب  نیرتهب  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 8 - ) 1750

یمرب ار  نآ  دمآیم و  شبحاص  دـندرکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  دـنباییم  هچنآ  مدرم  رگا  ینزن . تسد  نآ  هب  يرادـنرب و  ینک و  اهر  دوخ 
تشاد ».

زا یکی  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 1751
راـب ریز  درم  نآ  یلو  درک ، یهن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دراد  رب  ار  نآ  تساوخ  درم  نآ  دـنتفای . ار  يزیچ  هک  تفریم  شنارادتـسود 
هیلع ماما  هب  هاگنآ  داد . لیوحت  يو  هب  ار  نآ  تفاـی و  ار  لاـم  نآ  بحاـص  دـنتفر ، هک  یکدـنا  دـنداتفا . هار  هب  تشادرب و  ار  نآ  تفرن و 

؟ دوبن رتهب  راک  نیا  ایآ  تفگ : مالسلا 
تشادیمرب ». ار  نآ  دمآیم و  شبحاص  دیدرکیم ، اهر  ار  نآ  نارگید  وت و  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 1059 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنتفاییم هک  ار  يزیچ  مدرم  یتقو  هتشذگ  ياهنامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخ  وبا  ( 10 - ) 1752

ار نآ  دـمآیم و  شبحاص  هاگنآ  دـنرادرب . ماگ  دنتـسناوتیمن  دـنتخادنایمن ، ار  نآ  ات  دزیم و  ناـشکشخ  اـجنامه  رد  دنتـشادیم ، رب 
ددرگیمزاب »! نیشیپ  تروص  هب  عاضوا  يدوز  هب  دناهتفای و  تأرج  نآ  زا  رتگرزب  ياهراک  هب  مدرم  یلو  تشادیمرب 

ار نآ  دباییم و  مرح  رد  رانید  کی  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ هزمحیبا  نب  یلع  ( 11 - ) 1753
. دراد یمرب 

. دراد رب  ار  نآ  هک  دوبن  هتسیاش  يو  يارب  درک . يدب  راک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنک هچ  هدش  راتفرگ  راک  نیا  هب  هک  نونکا  متفگ :

. دنکیم یفرعم  مالعا و  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشن هتفای  نآ  يارب  ياهدنیوج  درک و  مالعا  ار  نآ  متفگ :

. دهدیم هقدص  ناملسم  ياههداوناخ  زا  یکی  هب  ار  نآ  ددرگیمزاب و  دوخ  رهش  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». نآ  نماض  يو  دمآ ، نآ  يوجتسج  هب  یسک  رگا  هاگنآ 

دیباییم هچنآ  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  ةدعسم  ( 12 - ) 1754
خزود ». شتآ  زا  ياهلعش  تسا و  نمؤم  ةدشمگ  نآ  اریز  دینک  يرود 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 13 - ) 1755
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

تسا ». شتآ  ۀلعش  نمؤم ، هدشمگ  »
لام يرارف و  ةدرب  نتفای  ترجا  ةراـبرد  مردـپ  زا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو  نب  بهو  ( 14 - ) 1756

. درادن لاکشا  دومرف : يو  مدرک . لاؤس  هدشمگ 
دنروخیمن ». ناهارمگ  زج  یسک  ار  هدشمگ  لام  دومرف : و 

 1061 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناهارمگ زج  ار  هدشمگ  لام  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  بهو  ( 15 - ) 1757

دنروخیمن ».
یـسک ناهارمگ  زجهب  ار  هدـشمگ  لاوما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 16 - ) 1758
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دروخیمن ».
يو زا  شیپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعمرپ  هاتوک و  نانخـس  زا  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 17 - ) 1759

دربیمن ». هناخ  هب  یسک  هارمگ ، زجهب  ار  هدشمگ  لام  تسا : نیا  هتشادن ، هقباس 
. تسا هدش  تیاور  زین  یلاوعلا  باتک  رد  ثیدح  نیا 

زجهب یفرعم ، مـالعا و  نودـب  ار  هدـشمگ  لاوـما  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینئادـم  حاّرج  ( 18 - ) 1760
دروخیمن ». یسک  ناهارمگ ،

وگتـسار و رازگتمدخ  دادیم و  وضو  ار  وا  هک  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نازینک  زا  یکی  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 19 - ) 1761
نیمه تفرگیم . وضو  يو  متخیریم و  بآ  نم  دوب ، هتـسشن  يدـنلب  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیدق ، ۀـقطنم  رد  تفگ : دوب - يراکتـسرد 

اهنآ زا  رتابیز  نم  دوب و  هتفر  راـک  هب  ّرد  اـهنآ  رد  هک  ـالط - ةراوشوگ  ود  ناـهگان  تخیریم ، نیمز  يور  ترـضح  يوضو  بآ  هک  روط 
. دش نایامن  اهكاخ  ریز  زا  مدوب - هدیدن 

؟ يدید ار  اهنآ  ایآ  دومرف : درک و  دنلب  نم  يوس  هب  ار  شرس  اهنآ  ةدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

! وگن يزیچ  يدحا  هب  هراب  نیا  رد  ناشوپب و  كاخ  اب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تمحر مالس و  اهنآ ، ۀمه  رب  شناردپ و  وا و  رب  مالس  متفگن . يزیچ  يدحا  هب  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ماما  ات  مدرک و  ار  راک  نامه  زین  نم 

داب ». اهنآ  راثن  شتاکرب  ادخ و 
تاعاجرا

: دیآیم
: دومرف ماما  دش . لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  يدعب  باب  زا  مشش  تیاور  رد 

نک ». یفرعم  مالعا و  ار  نآ  لاسکی  ات  يدش ، راتفرگ  نآ  هب  رگا  رادنرب و  ار  نآ 
دوخ لاح  هب  ار  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  هدش  ادـیپ  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  متفه  تیاور  رد  و 

درادن ». لاکشا  یشاب ، هتشادن  نآ  هب  يراک  ینک و  اهر 
اب ار  هدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درادیم . رب  ار  ياهدشمگ  لام  ياهدرب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  متـشه  تسیب و  تیاور  رد  و 
هک تسا  هتسیاش  دازآ  ناسنا  يارب  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  يراک  نآ  هب  دیابن  سپ  درادن ، اًلـصا  ار  شدوخ  رایتخا  هدرب  راک ؟ هچ  هدش  ادیپ  لام 

دنک ». یفرعم  مالعا و  ار  نآ  لاس  کی  ات 
. دنکیم تلالد  نآ  نتشادرب  زاوج  رب  هک  رگنب  ار  باب  تایاور  ریاس 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهن  متشه و  باب  تایاور  رد  و 
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هدش ادیپ  لام  مکح  باب 2 

. درک لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یصخش  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  ریثک  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1762
نآ زا  لاس  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  دهدیم ، لیوحت  يو  هب  دـمآ  شبحاص  رگا  دـنکیم  یفرعم  مالعا و  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

شبحاص رگا  نداد  هقدص  زا  سپ  دهدیم و  هقدـص  ار  نآ  دـماین ، نآ  يوجتـسج  هب  یـسک  ای  شبحاص  رگا  هاگنآ  دـنکیم ، يرادـهگن 
تمارغ نتفرگ  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  هدنبای  يارب  هقدص  شاداپ  دریگیم و  تمارغ  نآ  ةدـنبای  زا  دـهاوخب ، هک  یتروص  رد  دـمآ ،
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دوب ». دهاوخ  يو  يارب  شاداپ  دراذگیم و  ادخ  باسح  هب  ار  نآ  دوب ، دنیاشوخان  يو  يارب 
. مدرک لاؤس  هدش  ادیپ  لام  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یکی  زا  هزمح  یبا  نب  دمحم  ( 2 - ) 1763

دوشیمن ». مالعا  مهرد ، کی  زا  رتمک  لام  دومرف : مک و  هاوخ  دشاب ، دایز  هاوخ  دوشیم ، مالعا  لاس  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
لاس کی  تدم  هب  ادیپ و  ار  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 1764

نآ شاداپ  و  تسیچ ؟ هداد  هقدص  ار  نآ  هک  یسک  تیعضو  دیآیم . شبحاص  هاگنآ  دهدیم . هقدص  ار  نآ  سپس  دنکیم ، مالعا  ار  نآ 
؟ تسیک يارب 

. دهد لیوحت  شبحاص  هب  ار  لام  نآ  دراد  هفیظو  هدنبای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دشاب ». يو  يارب  شاداپ  دنک و  اهر  ار  وا  دوش و  یضار  شبحاص  رگم  تسوا ، يارب  نآ  شاداپ  تسا و  لام  نآ  نماض  وا  دومرف : و 

 1065 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. مدرک لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 4 - ) 1765

دمآ نآ  يوجتسج  هب  یسک  رگا  سپ  نک . مالعا  لاس  کی  ات  نآ ، هب  ندش  راتفرگ  تروص  رد  دیرادنرب و  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ینکیم راتفر  دوخ  لاوما  اب  هک  نک  راتفر  هنوگ  نامه  نآ  اب  هدب و  رارق  تلاوما  نایم  رد  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدـب ؛] لیوحت  يو  هب  ]

دیایب ». نآ  يوجتسج  هب  یسک  هکنیا  ات 
. مدرک لاؤس  دوشیم ، تفای  ياهناخ  رد  هک  مهرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 1766

يرتراوازس ». ياهتفای ، هچنآ  هب  وت  تسا ، ناریو  هناخ  رگا  تسا و  هناخ  لها  هب  قلعتم  نآ  تسا ، دابآ  هناخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
و رادنرب ! ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدش  ادیپ  لام  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 6 - ) 1767

نیا ریغ  رد  هدـب ] لیوحت  يو  هب   ] دـمآ نآ  يوجتـسج  هب  یـسک  رگا  سپ  نک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  ات  نآ  هب  ندـش  راتفرگ  تروص  رد 
نآ يوجتـسج  هب  یـسک  هکنیا  ات  ینکیم  راتفر  دوخ  لاوما  اب  هک  نک  راتفر  هنوگ  نامه  نآ  اب  راذـگب و  تلاوما  ناـیم  رد  ار  نآ  تروص 

نک ». تیصو  نآ  هب  دوخ  تیصو  رد  دماین ، نآ  غارس  هب  یسک  رگا  سپ  دیایب .
. دش لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 1768

ات نآ ، نتـشادرب  تروص  رد  درادن و  لاکـشا  یـشاب ، هتـشادن  نآ  هب  يراک  ینک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
هدب و رارق  تلاوما  نایم  رد  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدب ] لیوحت  يو  هب   ] دمآ نآ  غارس  هب  یـسک  رگا  سپ  نک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی 

دیایب ». نآ  غارس  هب  یسک  هک  یتقو  ات  ینکیم  راتفر  تلاوما  اب  هک  نک  راتفر  هنوگ  نامه  نآ  اب 
کی ات  دبایب ، ار  يزیچ  یـصخش  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 1769

نآ غارـس  هب  یـسک  هکنیا  ات  دنکیم  راتفر  شیوخ  لام  دننامه  نآ  اب  دهدیم و  رارق  شلاوما  نایم  رد  ار  نآ  هاگنآ  دنکیم . مالعا  لاس 
، دمآ نآ  يوجتسج  هب  یسک  ای  شبحاص  رگا  سپ  تسا . نآ  نماض  داد ، هقدص  ار  نآ  رگا  دنکیم و  تیصو  نآ  هب  گرم  ماگنه  دیایب و 

دهدیم ». لیوحت  يو  هب  ار  شتمیق  ای  شدوخ 
مالعا ار  نآ  لاس  کـی  دومرف : هدـش  ادـیپ  لاـم  ةراـبرد  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناحرـس  نب  دواد  ( 9 - ) 1770

تسا ». شلاوما  رگید  دننامه  نآ ، زا  سپ  دنکیم و 
لاوما رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ ار  نآ  رد  فرصت  قح  هدنبای  هک  تسا  نیا  ثیدح  زا  دوصقم  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

نآ تمارغ  داد ، هقدص  ار  نآ  لاس  کی  زا  سپ  رگا  تسا و  نآ  نماض  يو  يارب  دیایب ، شبحاص  هک  یتروص  رد  دنکیم و  فرصت  دوخ 
تسوا ». ةدهع  هب 

، تفای ار  یلام  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 10 - ) 1771
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تروص نیا  ریغ  رد  دهد و  لیوحت  يو  هب  ار  نآ  دمآ ، شبحاص  رگا  سپ  دوشن . بیاغ  دناشوپن و  ار  نآ  دریگ و  هاوگ  ار  یلداع  دیاب  سپ 
دنکیم ». تیانع  دهاوخب ، هک  ره  هب  هک  تسادخ  لام  نآ 

 1067 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما دباییم . ار  یلام  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 11 - ) 1772

: دومرف تسا و  شلاوما  رگید  دننامه  نآ ، زا  سپ  دنکیم و  مالعا  ار  نآ  لاس  کی  دومرف : مالسلا  هیلع 
دینزن ». تسد  هدش  ادیپ  لام  هب  تفگیم : شنادناخ  هب  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع 

مرکا ربمایپ  درک . لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یـصخش  : » دیوگ ینهج  دلاخ  نب  دـیز  ( 12 - ) 1773
يو هب   ] دـمآ شبحاص  رگا  سپ  نک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  ات  راپـسب و  رطاـخ  هب  ار  شفرظ  دـنب  نآ و  فرظ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . لاؤس  هدشمگ  دنفـسوگ  ةرابرد  هاگنآ  نک . يرادربهرهب  نآ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدـب ] لیوحت 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . لاؤس  هدشمگ  رتش  ةرابرد  گرگ و  لام  ای  تردارب  لام  ای  تسوت  لام  ای  نآ  انامه  ریگب . ار  نآ  دومرف :
دش و زمرق  شراسخر  ای  اههنوگ  هک  دش  نیگمـشخ  يروط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  راک ؟ هچ  هدشمگ  رتش  اب  ار  وت  دومرف : هلآ 

دروخیم ». ار  ناتخرد  دوریم و  اهبآ  رس  رب  تسا ، نآ  هارمه  شبآ  کشم  اهشفک و  راک ؟ هچ  نآ  اب  ار  وت  دومرف :
دیایب ». شبحاص  ات  تسا  شهارمه  شبآ  کشم  اهشفک و  يراد ؟ راک  هچ  نآ  اب  وت  : » تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  و 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  هدش  ادـیپ  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  هک  مدینـش  : » دـیوگ ناّنح  ( 13 - ) 1774
لاـم نآ  هب  نارگید  زا  وت  تروص  نیا  ریغ  رد  یهدیم ؛] لـیوحت  يو  هب   ] یتفاـی ار  شبحاـص  رگا  سپ  ینکیم . مـالعا  ار  نآ  لاـس  کـی 

- ياهدرک فرـصم  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دمآ - شبحاص  لاس  کی  زا  سپ  یتقو  دومرف : تسوت و  لام  دـننامه  نآ  دومرف : يرتراوازس و 
نک ». ّریخم  وت  زا  تمارغ  نتفرگ  نایم  نآ و  شاداپ  نایم  ار  وا 

. درک لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  هک  مدینش  : » دیوگ ریدس  نب  ناّنح  ( 14 - ) 1775
نیا ریغ  رد  و  یهدیم ] لـیوحت  يو  هب   ] یتفاـی ار  شبحاـص  رگا  سپ  نک . مـالعا  لاـس  کـی  اـت  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

. يرتراوازس لام  نآ  هب  نارگید  زا  وت  تروص 
تسا ». مرح  ریغ  رد  هدش  ادیپ  لام  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم 

هب ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدش  ادـیپ  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریدـس  نب  ناّنح  ( 15 - ) 1776
یتسه ». رتکلام  نآ ، هب  تبسن  وت  نآ  زا  سپ  نک و  مالعا  لاس  کی  تدم 

نآ زا  دـیاب  سپ  تسوا . لاـم  دـبایب ، ار  يزیچ  سکره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  ریـصب  وـبا  ( 16 - ) 1777
دهدیم ». لیوحت  يو  هب  ار  نآ  دمآ ، نآ  غارس  هب  هک  یتقو  دیایب . نآ  يوجتسج  هب  یسک  ات  دنک  يرادربهرهب 

 1069 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نانمؤمریما هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 17 - ) 1778

: دومرف مالسلا  هیلع 
. درک دروخرب  يو  اب  ییادگ  سپس  تشادرب . ار  نآ  هداتفا ، هار  رد  هک  دید  ار  ياهویم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور  »
. دمآیم وت  غارس  هب  نآ  ًامتح  يدوب ، هدماین  هویم  غارس  هب  مه  وت  رگا  دومرف : داد و  يو  هب  ار  هویم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیلع نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هک  درک  هدهاشم  دش و  دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : نینچمه 
؟ دنیرگیم ارچ  اهنآ  درک : لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  دنیرگیم . يو  لباقم  رد  مالسلا 

. میرادن يزیچ  هناخ  رد  ام  دنهاوخیم و  ندروخ  يارب  يزیچ  تفگ : مالسلا  اهیلع  همطاف 
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. يداتسرفیم مایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  شاک ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
. میباییمن اهنآ  يارب  يزیچ  ام  دننکیم و  هیرگ  تنادنزرف  دیوگیم : ترتخد  هک  داتـسرف ، مایپ  ردپ  هب  همطاف  هاگنآ  دـشاب . تفگ : همطاف 
ار نآ  تفاین . امرخ  زج  يزیچ  تسیرگن و  ار  هناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسرفب . ام  يوس  هب  يراد  رایتخا  رد  يزیچ  رگا  سپ 

یلع هاگنآ  دندرک . يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  یلو  داد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ةداتـسرف  هب 
نخس یسک  اب  هراب  نیا  رد  تفرگیم  میمـصت  هاگره  یلو  دریگب ، يزیچ  یـسک  زا  ای  دنک  هیـسن  يزیچ  ات  دش  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع 

دمآ و همطاف  دزن  تشادرب ، ار  نآ  تفای . يرانید  ناهگان  درکیم ، شدرگ  هک  روط  نیمه  دشیم . فرـصنم  دیـشکیم و  تلاجخ  دیوگ ،
- دـمآ شبحاص  رگا  هک  میراودـیما  یتشاذـگیم . نهر  ییاذـغ  نتفرگ  يارب  ار  نآ  زورما  شاک ! يا  تفگ : همطاف  درک . وگزاب  ار  ارجام 

. مینک دازآ  نهر  زا  ار  نآ  میناوتب  هللاءاشنا -
، دراذگ نهر  نآ  ياهب  ربارب  رد  ار  رانید  نآ  تساوخ  یتقو  دیرخ و  هیسن  تروص  هب  درآ  يرادقم  دش و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

. مریذپن ار  نآ  هک  مروخیم  دنگوس  روایب و  یتشاد ، ار  نآ  ياهب  تقوره  تفگ : درک و  يراددوخ  نهر  نتفرگ  زا  هدنشورف 
نآ ياهب  لباقم  رد  ار  رانید  تساوخ  یتقو  دیرخ و  هیسن  تروص  هب  تشوگ  مهرد  کی  تفر ، یباصق  ةزاغم  هب  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
دزن ار  تشوگ  درآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دریذپن . ار  نآ  هک  درک  دای  دنگوس  درک و  يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  زین  باصق  درم  دراذـگ ، نهر 

هتـشادن هتخپ  ياذـغ  زورما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  اریز  نک ؛ باتـش  دومرف : دروآ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
هللا یلص  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  درک و  هدامآ  ار  اذغ  تعرـس  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا . هداتـسرف  امرخ  شنادنزرف  يارب  هک  تسا 

دنگوس مالـسا  ادـخ و  هب  هک  دندینـش  ار  یمـالغ  يادـص  ناـهگان  هک  دـندش  ندروخ  اذـغ  ةداـمآ  یگمه  دروآ . ار  وا  تفر و  هلآ  هیلع و 
مالغ ترضح  نآ  درک . وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  ارجام  مالـسلا  هیلع  یلع  دهد . ربخ  تسا ، هتفای  يرانید  سکره  دادیم 

. منک هیهت  یکاروخ  داوم  ناشيارب  ات  دـندرک  هناور  راـنید  کـی  اـب  ارم  نم ، لـها  تفگ : مـالغ  درک . لاؤس  وا  زا  دـناوخارف و  دوخ  دزن  ار 
لیوحت يو  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ و  ار  رانید  ياهیناشن  مالغ  دـش . مگ  داتفا و  نم  تسد  زا  راـنید  نآ  هاـگنآ 

. داد
رد نآ  نداد  رارق  دشاب و  هتشاد  شبحاص  هب  نآ  نداد  لیوحت  هب  میمصت  دنک و  مالعا  ار  نآ  هک  یسک  يارب  هدش  ادیپ  لام  نتـشادرب  سپ 

شدوخ لاح  هب  نآ  ندرک  اهر  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هکنانچمه  تسا ؛ زیاج  حابم و  شدوخ  لحم 
درادن ». لاکشا  دیایب ، شبحاص  ات 

. مدرک هدهاشم  يرانید  هک  مدوب  مارحلادجسم  رد  نم  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ یناجرا  ءاجر  نب  دمحم  ( 18 - ) 1779
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هدب و هقدص  ار  نآ  موسکی  یتسه ، دنمزاین  رگا  مدیمهف . یتفگ ، اهرانید  يارجام  ةرابرد  هچنآ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدب ». هقدص  ار  اهنآ  ۀمه  یتسه ، رگناوت  رگا 

رانید ود  يارجام  ریز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  : » دهدیم حیضوت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  اجر  نب  دمحم  رگید ، شرازگ  ساسا  رب 
، یتـسه دـنمزاین  رگا  دومرف : موقرم  راـنید  نیموـس  يارجاـم  ریز  رد  سپـس  متـسناد و  یتـفگ  راـنید  ود  ةراـبرد  هچنآ  دوـمرف : موـقرم  لوا 

هدب ». هقدص  ار  اهنآ  ۀمه  يزاینیب ، رگا  هدب و  هقدص  ار  نآ  موسکی 
رد هزمح - نم - دـنزرف  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  راّیط  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  : » دـیوگ ناوزغ  نب  لیـضف  ( 19 - ) 1780

. دوب هدش  هدییاس  شیاه  هتشون  هک  تفای  يرانید  فاوط ،
تسوا ». هب  قلعتم  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب  ] دش مولعم  شبحاص  رگا  سپ  نک . مالعا  لاس  کی  ات  ار  نآ  یتفای  ار  یلام  مرح ، رد  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 20 - ) 1781
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سپ نک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  تدـم  هب  یتفای  ار  يزیچ  مرح  ریغ  رد  رگا  و  هدـب ! هقدـص  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدـب ]! لـیوحت  يو 
تسوت ». يارب  نآ  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  رگا  تسوت و  لام  دننامه  تروص  نیا  ریغ  رد  هدب ]! لیوحت  يو  هب  ار  نآ  ، ] دمآ شبحاص  رگا 

هب  ] دـمآ شبحاص  رگا  سپ  دوشیم . مالعا  لاس  کی  تدـم  هب  مرح  رد  هدـش  ادـیپ  لام  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 21 - ) 1782
مالعا نودب  هدش ، هدییاس  نآ  ياههتـشون  هک  یتفای  يرانید  مرح  رد  رگا  یهدیم و  هقدص  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم ]. هداد  يو 

ینکیم »...  مالعا  لاس  کی  زین  ار  مرح  ریغ  رد  هدش  ادیپ  لام  تسوت و  لام 
تسا ». لالح  وت  يارب  نآ ، : » تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ عنقملا  ترابع  دننامه  ترابع ، ۀمادا 

دزن سپس  مدوب . مدرم  نیرتتسدگنت  نیرتراتفرگ و  زا  هک  متفر  هکم  هب  یلاح  رد  لاس  کی  : » دیوگ یفعج  ورمع  نب  دیعس  ( 22 - ) 1783
دزن  زا  یتقو  مدرک . تیاکش  دوخ  ناشیرپ  عضو  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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: متفگ دوخ  اب  متسه . هسیک  بحاص  نم  تفگ : دوب ، هداتسیا  نم  رس  يالاب  هک  یصخش  ادن  نیتسخن  رد 

لیوحت يو  هب  ار  هسیک  نم  درک و  نایب  ار  نآ  ياههناشن  درم  نآ  تسیچ ؟ هسیک  ۀناشن  متفگ : درم  نآ  هب  هاگنآ  یتسین . هسیک  بحاص  وت 
هاگنآ تسا . هدـنام  یقاب  هدروخنتسد  اهنآ  درک  هدـهاشم  اهرانید  شرامـش  زا  سپ  تفر و  ياهشوگ  هب  تفرگ ، ار  هسیک  درم  نآ  مداد .

. تسا مارح  رانید  دـصتفه  زا  رتهب  وت  يارب  لالح  رانید  داتفه  ریگب . ار  اهنیا  تفگ : داد و  نم  هب  ار  اهنآ  درمـش و  ار  اـهنآ  زا  راـنید  داـتفه 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  لماک  روط  هب  ار  ارجام  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  متفرگ ، ار  اهنآ 

. متفرگ ار  اهنآ  روایب . ار  اهرانید  نآ  زینک ! يا  دنزادرپب . وت  هب  رانید  یس  مداد  روتسد  نم  يدرک ، تیاکش  ام  دزن  دوخ  عضو  زا  وت  یتقو 
دش ». رتهب  مموق  دارفا  ۀمه  زا  معضو  نم  ماگنه  نآ  رد 

هب دوخ  یتسدگنت  زا  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یـصخش  : » هک دنکیم  تیاور  جئارخلا  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 23 - ) 1784
قداص ماما  دزن  زا  یتقو  درم  نآ  دـنکیم . ناسآ  ار  اهراک  دـنوادخ  اریز  شاب  یـضار  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تیاکـش  يو 

هیلع قداص  ماـما  دزن  تشادرب ، ار  هسیک  درم  نآ  دوب . راـنید  دـصتفه  نآ  رد  هک  دروخرب  یلوپ  هسیک  هب  هار  رد  دـش ، جراـخ  مالـسلا  هیلع 
. درک وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  ارجام  تشگزاب و  مالسلا 

جراخ مالسلا  هیلع  ماما  دزن  زا  درم  نآ  یبایب . ار  شبحاص  دیاش  ات  نک  مالعا  ار  نآ  لاس  کی  ورب و  نوریب  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
هچ تفگ : دـش و  یتسبنب  ۀـچوک  دراو  رهـش  ياهتنا  رد  هاگنآ  منکیمن . مالعا  مدرم  یمومع  عماـجم  رازاـب و  رد  تفگ : دوخ  اـب  دـش و 

. ماهدرک مگ  رانید  دصتفه  لحم  نالف  رد  نم  تفگ : يدرم  ناهگان  تسا ؟ هدرک  مگ  يزیچ  یسک 
داتفه هاگنآ  دـناهدنام . یقاب  هدروخنتسد  درک  هدـهاشم  درک ، نزو  تفرگ و  ار  اـهنآ  یتقو  درم  نآ  ماهتفاـی . ار  اـهنآ  نم  تفگ : هدـنبای 

ماما نامـشچ  یتقو  تشگزاب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  تفرگ و  ار  اهنآ  درم  نآ  داد . هدـنبای  صخـش  هب  درک و  ادـج  ار  اهنآ  زا  رانید 
هیلع ماـما  دزن  ار  ياهسیک  درواـیب . ار  هسیک  داد  روتـسد  شزینک  هب  هاـگنآ  تسیچ ؟ نیا  دومرف : مسبت  لاـح  اـب  داـتفا ، يو  هب  مالـسلا  هیلع 
مارح رانید  دـصتفه  زا  رتهب  لالح ، رانید  داتفه  یتفرگ و  رانید  داـتفه  زین  درم  نآ  زا  راـنید . یـس  نیا  دومرف : وا  دـندرک و  رـضاح  مالـسلا 

تسا ».
، دنکن مالعا  ار  نآ  دـبایب و  ار  ياهدـشمگ  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامج  ناوفـص  ( 24 - ) 1785

لام زا  نآ  هزادـنا  هب  ای  لام و  نآ  ای  . ] تسا لام  نآ  بحاص  هب  قلعتم  هدـنبای  لام  زا  نآ  ةزادـنا  هب  لاـم و  نآ  دوش ، تفاـی  يو  دزن  سپس 
تسا »]. نآ  بحاص  هب  قلعتم  هدنبای 

. مکانمیب مدوخ  زا  متفای و  یلام  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  : » دیوگ دیزی  یبا  نب  دواد  ( 25 - ) 1786
. مدشیم دازآ  نآ  زا  مدادیم و  لیوحت  يو  هب  ار  نآ  متفاییم و  ار  شبحاص  شاک ! يا 
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؟ یهدیم لیوحت  يو  هب  یبایب ، ار  وا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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! دنگوس ادخ  هب  يرآ ، تفگ : درم  نآ 
. درادن نم  زج  یبحاص  نآ  دنگوس ، ادخ  هب  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دزادرپب دهدیم ، روتسد  سکره  هب  ات  داد  دنگوس  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دیوگ : دواد 
نآ شاب . ناما  رد  يدیسرتیم ، هچنآ  زا  نک و  میسقت  تناردارب  نایم  رد  ار  نآ  ورب و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک و  دای  دنگوس  درم  نآ 

مدرک ». میسقت  مناردارب  نایم  رد  ار  نآ  دیوگ : درم 
لاؤس ةزاجا  ایآ  موش ! تیادـف  تفگ : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  یـصخش  نم  روضح  رد  : » دـیوگ نامحرلادـبع  نب  سنوی  ( 26 - ) 1787

. مراد ییاهشسرپ  نم  اریز  دیهدیم ؟ نم  هب  ندرک 
. سرپب یهاوخیم  هچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نطو يوس  هب  زین  ام  تفر و  دوخ  رهـش  فرط  هب  وا  میدـش و  ادـج  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  میتشاد . یتسود  هکم  رفـس  رد  اـم  تفگ : درم  نآ 
؟ مینک هچ  اهنآ  اب  تسا . هدنام  ام  دزن  وا  ياهزیچ  زا  یخرب  میدش  هجوتم  هار  نایم  رد  میدمآ ، دوخ 

. يدنویپب يو  هب  هفوک  رد  ات  دیربب  دوخ  اب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مینکب دیاب  راک  هچ  مینادیمن  ار و  شرهش  هن  میسانشیم و  ار  وا  هن  ام  تفگ : درم  نآ 

. هدب هقدص  ار  شیاهب  شورفب و  ار  اهنآ  سپ  تسا ، روطنیا  هک  الاح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ موش تیادف  مهدب  هقدص  یسک  هچ  هب  تفگ : درم  نآ 

تیالو ». لها  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مه یهورگ  اب  هکم  رد  ام  موش ! تیادف  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ نامحرلادـبع  نب  سنوی  ( 27 - ) 1788

ار ناشدوخ  هن  ام  دناهتفر و  اهنآ  نونکا  میدروآ و  دوخ  اب  ار  ناشياهزیچ  زا  یخرب  هجوت  نودب  میدش ، ادـج  مه  زا  یتقو  میدوب . ناوراک 
؟ مینک هچ  اهنآ  اب  تسا . هدنام  نامتسد  يور  رب  اهنیا  ار و  ناشياهرهش  هن  میسانشیم و 

. دیدنویپب اهنآ  هب  هفوک  رد  ات  دیربب  دوخ  اب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مریگب ار  نانآ  غارس  هنوگچ  منادیمن  مسانشیمن و  ار  اهنآ  نم  تفگ : سنوی 

. هدب تناتسود  هب  ار  شیاهب  شورفب و  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنتسه تیالو  لها  امش  دوصقم  متفگ :

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب ار  شتسد  رد  هرقن  ِيرتشگنا  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدش  ادیپ  لام  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 28 - ) 1789

مهدب ». هقدص  ار  نآ  مهاوخیم  نم  تسا و  هدروآ  دوخ  اب  لیس  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دومرف : داد و  ناشن  نم 
لام هک  درک  لاؤس  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبراحم  حیرذ  : » دیوگ لامج - مرکم  نب  ملاس  هجیدـخ - وبا  ( 29 - ) 1790

زا  هدرب  راک ؟ هچ  هدشمگ  لام  اب  ار  هدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هتشادرب  ار  ياهدشمگ 
 1077 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگا سپ  دنک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  ات  هک  تسا  هتـسیاش  دازآ  يارب  انامه  دـشاب . هتـشادن  يراک  نآ  هب  سپ  درادـن ، يرایتخا  چـیه  دوخ 
ریاـس نادـنزرف و  يارب  ثاریم  دُرم ، رگا  تسوا و  لاوما  ناـیم  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهدیم  لـیوحت  يو  هب  دـمآ ، نآ  غارـس  هب  یـسک 

لیوحت يو  هب  دمآ ، نآ  هدـنیوج  رگا  تساهنآ و  لام  تسا و  ناشلاوما  نایم  رد  دـماین ، نآ  غارـس  هب  یـسک  رگا  هاگنآ  تسا . شناثراو 
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دنهدیم ».
ییاپراهچ اـی  ساـبل  اـی  مهرد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 30 - ) 1791

؟ دنک هچ  نآ  اب  دباییم ،
غارس هب  یـسک  ات  دنک  يرادهگن  نآ  زا  شلاوما  نایم  رد  دشن ، هتخانـش  رگا  سپ  دنک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  ات  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». نآ  نماض  وا  دنک و  تیصو  نآ  هب  گرم  ماگنه  دهد و  لیوحت  وا  هب  دیایب و  نآ 
ماما مدرک . لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  هاگنآ  مدرک . ادـیپ  رانید  یـس  زور  کی  : » دـیوگ بلغت  نب  ناـبا  ( 31 - ) 1792

؟ يدرک ادیپ  ار  نآ  اجک  دومرف : مالسلا  هیلع 
. متفای ار  نآ  هناخ  هب  نتفر  ماگنه  متفگ :

ار نآ  دـمآ ، نآ  غارـس  هب  یـسک  زور  هس  ات  رگا  سپ  نک . مالعا  ار  نآ  ورب و  ياهتفای  ار  نآ  هک  یلحم  نامه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هدب ». هقدص  ار  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  هدب و  وا  لیوحت 

تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  نیشیپ ، باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  دنکیم ، تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  مهدزاود  مهن و  متشه ، مجنپ ، باب  نینچمه  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد  و 
1079 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناسنا قودنص  لزنم و  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  باب 3 

. دباییم شاهناخ  رد  رانید  کی  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ حلاص  نب  لیمج  ( 1 - ) 1793
؟ دنکیم دمآ  تفر و  شلزنم  هب  یسک  وا  زا  ریغ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. رایسب يرآ ، متفگ :
. تسا هدشمگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم ادیپ  رانید  کی  شقودنص  رد  یصخش  متفگ :
؟ دراذگیم نآ  رد  يزیچ  ای  دنکیم  نآ  لخاد  ار  شتسد  يرگید  وا  زا  ریغ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. هن متفگ :
.« تسوا هب  قلعتم  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هدش نفد  لام  ندرک  ادیپ  مکح  باب 4 

. مدرک لاؤس  دوشیم ، ادیپ  هناخ  رد  هک  ییاهمهرد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 1794
چوـک نآ  زا  شلها  تسا و  هبارخ  رگا  تساـه و  نآ  لاـم  دنتـسه ، نآ  رد  شلها  تـسا و  داـبآ  هناـخ  نآ  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

تسا ». رتراوازس  نآ  هب  هدنبای ، سپ  دناهدرک ،
، هناخ رگا  تسا و  هناخ  لـها  هب  قلعتم  نآ  یتفاـی ، يداـبآ  ۀـناخ  رد  ار  ياهدـشمگ  لاـم  رگا  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد  ( 2 - ) 1795
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تسوت ». هب  قلعتم  نآ  تسا ، بارخ 
، دوشیم ادـیپ  اههناخ  رد  هک  ییاه  مهرد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 1796

هدشمگ لام  دـننامه  تسا ، بارخ  هناخ ، رگا  تسا و  هناخ  لها  هب  قلعتم  اهنآ  تسا ، دابآ  هناخ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . لاؤس 
تسا ».

تفرگ لزنم  هکم  ياههناخ  زا  یکی  رد  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامازا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 4 - ) 1797
نونکا دروآ . هفوک  هب  دیوگب ، یـسک  هب  هکنآ  نودب  تشادرب و  ار  اهنآ  دوب . هدش  نفد  نیمز  رد  هک  تفای  مهرد  داتفه  دودح  اجنآ  رد  و 

؟ دنک هچ  اهنآ  اب 
. دنسانشب ار  اهمهرد  اهنآ  دیاش  دنک ، لاؤس  اهنآ  ةرابرد  لزنم  نآ  لها  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ فیلکت  دنتخانشن ، ار  اهنآ  رگا  متفگ :
دهد ». هقدص  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 1081 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ياهبارخ رد  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 5 - ) 1798

هرهب نآ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهدیم ؛] لیوحت  وا  هب   ] تخانـش ار  نآ  یـسک  رگا  دـنک . مـالعا  ار  نآ  هک  درک  مکح  دوب ، هتفاـی  مهرد 
دنکیم ». يرادرب 

تاعاجرا
: تشذگ

تسا و هناخ  لها  هب  قلعتم  نآ  تسا ، دابآ  هناخ  رگا  هک ...« : مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هطقل  ياهباب  زا  مود  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
يرتراوازس ». ياهتفای  هچنآ  هب  وت  سپ  تسا ، بارخ  رگا 

. رگنب زین  ار  باب  نیمه  زا  مهدزون  تیاور  و 
567

ناویح مکش  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  « 1  » باب 6

رد نآ ، حـبذ  زا  سپ  درخیم . ینابرق  يارب  يواـگ  اـی  رتش  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  : » دـیوگ رفعج  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 1799
؟ تسیک هب  قلعتم  نآ  دباییم ، رهاوج  ای  رانید  ای  مهرد  ياهسیک  شمکش 

وت ِيزور  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ ، سپ  تخانشن ، ار  نآ  رگا  دنک . مالعا  هدنشورف  هب  ار  نآ  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هدرک 

______________________________

. دشن همجرت  دوب ، ناگدرب  هب  طوبرم  هکنآ  لیلد  هب  باب 5  (. 1)
 1083 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ای دنفـسوگ  ای  واگ  ای  رتش  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ياهماـن ، هلیـسو  هب  : » دـیوگ يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 1800
رد يرگید  شزرااب  زیچ  ای  رهاوج  ای  رانید  ای  مهرد  ۀـسیک  نآ ، ندـیرب  رـس  زا  سپ  درخیم . يرگید  راک  اـی  یناـبرق  يارب  يرگید  ناویح 

؟ دنک راک  هچ  نآ  اب  و  تسیک ؟ لام  نآ  دباییم . نآ  مکش 
ار نآ  دـنوادخ  تسوت ، هب  قلعتم  دوب ، عالطایب  نآ  زا  وا  رگا  دـنک ، مـالعا  هدنـشورف  هب  ار  نآ  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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تسا ». هدرک  وت  ِيزور 
هدنـشورف هب  ار  نآ  یتفای ، يزیچ  تاناویح  رگید  ناگدـنرپ و  نایاپراهچ ، مکـش  رد  رگا  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 3 - ) 1801

تسا ». يراج  نآ  رب  وت  لاوما  مکح  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسوا و  هب  قلعتم  تخانش ، ار  نآ  رگا  نک ، مالعا 
ار نآ  رگا  نک ، مالعا  هدنـشورف  هب  ار  نآ  یتفای ، يزیچ  رتش  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  مکـشرد  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 1802

تسا ». يراج  نآ  رب  وت  لاوما  مکح  تروص ، نیا  ریغ  رد  هدب ؛] لیوحت  يو  هب   ] تخانش
ره هب  هک  دوب  یـسناشدب  مورحم و  دـباع  لیئارـساینب  نایم  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحوبا  ( 5 - ) 1803

سپ دش . مامت  زین  وا  لاوما  هکنیا  ات  تخادرپیمار  وا  یگدـنز  ۀـنیزه  شرـسمه  ور  نیا  زا  دروآیمن  تسد  هب  يزیچ  درکیم ، ور  يراک 
زیچ نم  تفگ : داد و  يو  هب  هدـش  هتـشر  یخن  فـالک  دـباع ، نآ  رـسمه  دنتـشادن ، ندروخ  يارب  يزیچ  دـندش و  هنـسرگ  هک  زور  کـی 

دناهتـسب و ار  رازاب  درک  هدـهاشم  یلو  تفر ، رازاب  هب  خـن  فالک  شورف  يارب  دـباع  میروخب . ات  رخب  يزیچ  نآ  اب  ورب و  متـشادن . يرگید 
متروص رـس و  هب  متخاـسیم و  وضو  نآ  اـب  متفریم ، بآ  رـس  رب  شاـک  يا  تفگ : دوخ  اـب  دنتـسه ، ندـش  هدـنکارپ  لاـح  رد  نارادـیرخ 

يو ندمآ  زا  شیپ  هک  درک  هدهاشم  ار  يریگیهام  درم  اجنآ  رد  دـمآ . ایرد  رانک  هب  میمـصت  نیا  اب  متفریم . هناخ  هب  هاگنآ  مدیـشاپیم و 
. دوب هدش  وبدـب  لش و  هک  دوب  هدـنام  يردـق  هب  مه  نآ  هک  دوب  هدرکن  دیـص  يرگید  زیچ  شزرایب  یهام  کی  زج  یلو  دوب  هتخادـنا  روت 

درم نک . هدافتـسا  نآ  زا  تايریگیهام  روت  ریمعت  يارب  شورفب و  نم  هب  خـن  فالک  نیا  لباقم  رد  ار  یهاـم  نیا  تفگ : يو  هب  دـباع  درم 
شرـسمه یتقو  درک . وگزاب  شرـسمه  يارب  ار  ارجام  دمآ و  هناخ  هب  تفرگ و  ار  یهام  داد ، يو  هب  ار  خن  فالک  دباع  تفریذپ . ریگیهام 

دباـع درم  داد . ناـشن  يو  هب  ار  نآ  دز و  ادـص  ار  شرهوـش  تفاـی . يدـیراورم  نآ  ناـیم  رد  تفاکـش ، ندرک  زیمت  يارب  ار  یهاـم  مـکش 
ییادگ تشاذـگ ، نیمز  رب  ار  لوپ  یتقو  دـمآ . هناخ  هب  لام  نآ  اب  هاگنآ  تخورف . مهرد  رازه  تسیب  هب  ار  نآ  درب و  رازاب  هب  ار  دـیراورم 

دراو تفگ : يو  هب  دباع  درم  دیهد . هقدص  ییاونیب  هب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  هناخ ! لها  يا  تفگ : درک و  رد  ندـیبوک  هب  عورش 
اب شرـسمه  تفر . تشادرب و  ار  هسیک  کـی  زین  اونیب  درم  رادرب . ار  مهرد  هسیک  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : يو  هب  دـش  دراو  یتقو  وش . هناـخ 

ام  زونه  هللا ! ناحبس  تفگ : عضو  نیا  ةدهاشم 
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: تفگ يو  هب  دباع  درم  دز . ار  هناخ  ِرد  اونیب  درم  نامه  هک  دیشکن  یلوط  تفر . نامتورث  زا  یمین  هدشن ، رگناوت 
ناگتشرف زا  ياهتـشرف  نم  دیروخب . ییاراوگ  یماکداش و  اب  تفگ : داهن و  دوخ  ياج  رد  ار  هسیک  نآ  دش ، دراو  یتقو  اونیب  درم  وش . دراو 

تفر ». هاگنآ  تفای . رازگساپس  ار  وت  سپ  دیامزایب ، ار  وت  تساوخیم  دنوادخ  متسه . وت  راگدرورپ 
شرسمه هک  دوب  یمورحم  سناشدب  دباع  لیئارساینب  نایم  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 6 - ) 1804

یلو تفر  دباع  درخب . يزیچ  نآ  اب  ات  داد  يو  هب  خن  فالک  کی  شرسمه  دندش ، هنسرگ  هک  زور  کی  تخادرپیم . ار  وا  یگدنز  ۀنیزه 
فالک دـباع  درم  تسا . هدرک  دیـص  يدایز  نایهام  هک  دـید  ار  يریگیهام  اجنآ  رد  تفر . ایرد  راـنک  هب  ور  نیا  زا  درخب ؛ تسناوتن  يزیچ 

. نک هدافتسا  نیا  زا  تايریگیهام  روت  رد  تفگ : داد و  وا  هبار  خن 
تسیب هب  تفای و  نآ  رد  يدیراورم  درک ، هراپ  ار  نآ  مکـش  یتقو  دروآ . شرـسمه  دزن  ار  نآ  دباع  داد . وا  هب  یهام  کی  زین  ریگیهام  درم 

تخورف ». مهرد  رازه 
تعاـضوا تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـمآ . شناراـی  زا  یکی  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دزن  : » دـیوگ يرهز  ( 7 - ) 1805

؟ درم يا  تسا  هنوگچ 
زا حبـص  یهدب  رانید  دصراهچ  اب  وس  کی  زا  هک  تسا  یتروص  هب  نم  عضو  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : درم  نآ 

ار نانآ  ۀـنیزه  هک  مرادـن  يزیچ  متـسه و  راولاـیع  رگید  يوس  زا  مرادـن و  راـیتخا  رد  نآ  تخادرپ  يارب  زیچ  چـیه  مدـش و  رادـیب  باوخ 
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. مزادرپب
؟ ییرگیم ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةداز  يا  متفگ : يو  هب  نم  تسیرگ . تدش  هب  وا  تیعضو  ندینش  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا هدشن  هداد  رارق  گرزب  ياهیتخس  اهتبیصم و  يارب  هیرگ  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تسا  روط  نیمه  متفگ :

دناوتن دنیبب و  يدوبمک  شنمؤم  ردارب  یگدنز  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتكانزوس  نمؤم  يارب  تبیصم  جنر و  مادک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دشاب هتشادن  ار  وا  ندرک  زاینیب  تردق  دنک و  هدهاشم  دنمزاین  ار  وا  دنک و  فرط  رب  ار  نآ 

دوشگ و مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندرک  هرخـسم  تتامـش و  هب  نابز  نافلاخم  زا  یکی  سپ  نآ  زا  دـندش . ادـج  رگیدـکی  زا  نانآ  هاگنآ 
دنوادخ دننکیم و  تعاطا  يوریپ و  نانآ  زا  تادوجوم  ۀمه  نیمز و  نامسآ و  هک  دننکیم  اعدا  راب  کی  اهنیا . راک  زا  اتفگـش  تفگیم :
فارتعا ناشنارای  نیرتکیدزن  راک  حالـصا  زا  دوخ  یناوتان  هب  رگید  راب  دراذگیمن و  خساپ  نودـب  ار  ناشياهتساوخرد  زا  کیچـیه 

. دننکیم
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دزن  دیـسر ، تسدـیهت  درم  نآ  شوگ  هب  نانخـس  نیا  یتقو 

. منکیم لمحت  دوخ  تیعضو  زا  هک  تسا  یجنر  زا  رتتخس  نم  يارب  نانخس  نیا  دیوگیم . نانچ  نینچ و  ینالف  هک  ماهدینش  هلآ !
راطفا رحـس و  ياذغ  داد  روتـسد  دوخ  زینک  هب  هاگنآ  درک . رداص  ار  وت  راک  شیاشگ  ةزاجا  دـنوادخ  قیقحت  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

: تفگ درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دروآ . مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  نان  صرق  ود  زینک  دروایب . ار  مالسلا  هیلع  ماما  دعب  زور 
دنکیم و فرط  رب  ار  وت  هودنا  نان ، ود  نیا  اب  دنوادخ  انامه  مرادن . رایتخا  رد  يرگید  زیچ  اهنآ  زجهب  نم  اریز  ریگب ؛ ار  نان  صرق  ود  نیا 

. دناسریم یناوارف  یکین  ریخ و  هب  ار  وت 
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دوخ و یهدـب  ینیگنـس  هب  فرط  کی  زا  دـنک . راک  هچ  اهنآ  اـب  تسنادیمن  یلو  دـش  رازاـب  دراو  تفرگ و  ار  ناـن  صرق  ود  نآ  درم  نآ 
همه نآ  اجک و  نان  صرق  ود  نیا  هک  درکیم  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  يرگید  يوس  زا  دیـشیدنایم و  شاهداوناخ  بسانمان  ناشیرپ و  عضو 
درم نآ  دوب . هدرک  داب  شتـسد  يور  هتفرگ  وب  یهام  کی  هک  درک  دروخرب  یـشورفیهام  هب  هک  دوب  لایخ  رکف و  نیمه  رد  اجک ؟ وت  زاین 

يرـضاح ایآ  تسا ، هدرک  داب  نم  تسد  يور  نان  صرق  ود  نیا  زا  یکی  تسا و  هدـنام  وت  تسد  يور  یهاـم  نیا  تفگ : شورفیهاـم  هب 
دوخ هار  هب  درم  نآ  هاگنآ  تفرگ . ار  نان  داد و  ار  یهام  يرآ . تفگ : شورفیهام  ینک ؟ هلماعم  نم  رادـیرخ  نودـب  نان  اب  ار  تایهاـم 

رادیرخیب نان  نیا  اب  ار  رادیرخ  نودب  ِکمن  نیا  يرـضاح  ایآ  تفگ : شورفکمن  هب  دیـسر  رادیرخ  نودب  کمن  یکدـنا  هب  ات  داد  همادا 
؟ ینک هلماعم  نم 

: تفگ دوخ  اب  دروآ و  هناخ  هب  ار  کمن  یهام و  درم  نآ  هاگنآ  دندرک ، هلماعم  مه  اب  ار  اهنآ  يرآ و  تفگ : شورفکمن 
اجهب ار  يادخ  رکـش  تفای و  نآ  رد  اهبنارگ  دـیراورم  ود  تفاکـش  ار  یهام  مکـش  یتقو  یلو  منکیم . تسرد  کمن  نیا  اب  ار  یهام  نیا 

. دمآرد ادص  هب  هناخ  رد  ناهگان  دوب  ینامداش  رورس و  تیاهن  رد  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دروآ .
ياـضعا اـم و  ادـخ ! هدـنب  يا  دـنیوگیم : دـناهدمآ و  هک  دـید  هناـخ  رد  تشپ  ار  شورفیهاـم  شورفکـمن و  دوشگ ، ار  هناـخ  ِرد  یتـقو 

رقف و تیاـهن  هب  وـت  هک  مینکیم  ناـمگ  دـشن . رگراـک  نآ  رد  نامیاهنادـند  میروـخب ، ار  ناـن  نـیا  مـیدرک  شـالت  هـچ  ره  ناـمهداوناخ 
ام زا  هک  ار  هـچنآ  میدـنادرگزاب و  وـت  يارب  ار  اـهنان  نـیا  ور  نـیا  زا  ياهدرک ، تداـع  يزورهریت  یتخبدـب و  هـب  ياهدیـسر و  یتسدـگنت 

. دنتفر اهنآ  تفرگ و  نانآ  زا  ار  نان  درم  نآ  میدرک . لالح  وت  يارب  ياهتفرگ 
رد تشپ  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ةداتسرف  دوشگ ، ار  رد  یتقو  دمآرد . ادص  هب  رد  ۀبوک  رگید  راب  تسـشن ، دمآ و  هناخ  هب  یتقو  هاگنآ 

، داد شیاشگ  وت  راک  رد  دنوادخ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ : دـمآ و  هناخ  لخاد  هب  يو  درک . توعد  هناخ  لخاد  هب  ار  وا  دـید .
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. دروخیمن ار  اهنآ  یسک  ام  زجهب  هک  ارچ  نادرگرب ؛ نامدوخ  هب  ار  ام  ياذغ  سپ 
تخادرپ ار  شایهدب  نآ  اب  تخورف و  يدایز  ياهب  هب  ار  دیراورم  ود  نآ  هاگنآ  داتـسرف . يو  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهنان  درم  نآ 

. تفای دوبهب  شعاضوا  نآ  زا  سپ  درک و 
تسناوتیمن مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  هک  لاح  نامه  رد  تسا ؟ دایز  توافت  ردقچ  تفگ : وا  عضو  رییغت  ةدهاشم  اب  نافلاخم  زا  یکی 

دناوتیم هک  یـسک  و  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دـناسر . يرگناوـت  نینچ  هب  ار  وا  ناـهگان  دـنک ، فرطرب  ار  وا  ۀـنازور  ياـهزاین 
؟ تسا ناوتان  شیوخ  ةرمزور  ياهزاین  عفر  زا  هنوگچ  دناسرب ، يرگناوت  نیا  هب  ار  یصخش 

. دنتفگیم ار  نانخس  نیا  ریظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ةرابرد  زین  شیرق  دومرف : نانخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
هب هـکم  زا  بـش  کـی  رد  هنوـگچ  دـیامیپیم ، زور  هدزاود  رد  ترجه  ماـگنه  ار  هنیدـم  اـت  هـکم  ریــسم  هـک  يربماـیپ  دــنتفگیم : ناـنآ 

؟ ددرگیمزاب هکم  هب  بش  نامه  دنکیم و  هدهاشم  ار  ناربمایپ  راثآ  اجنآ  رد  دوریم و  سدقملاتیب 
هب عیفر  دـنلب و  تاجرد  انامه  دـنربخیب . نادان و  ادـخ  يایلوا  راک  ادـخ و  راک  زا  نانآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 

انامه دنکیم . ریبدت  وا  هچنآ  هب  تیاضر  دهدیم و  ماجنا  ادخ  هچنآ  هب  يدونـشخ  لیامت و  ادخ و  ربارب  رد  میلـست  اب  رگم  دـیآیمن  تسد 
دنـسریمن و اهنآ  ياپ  هب  نارگید  زگره  هک  دندرک  ییابیکـش  ربص و  ياهزادنا  هب  دـنیاشوخان  ثداوح  اهتنحم و  جـنر و  رب  ادـخ  يایلوا 

ادـخ زا  نانآ  لاح  نیا  اب  یلو  دـناسرب  تباجا  هب  ار  ناشياهتساوخرد  ۀـمه  هک  داد  شاداپ  هنوگنیا  نآ ، رطاخ  هب  ار  ناـنآ  زین  دـنوادخ 
دهاوخیم ». ناشيارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دنهاوخیمن  يزیچ 
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هک دوـب  یتسدـیهت  درم  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ثاـیغ  نـب  صفح  ( 8 - ) 1806

باوخ رد  درک . يراز  هیرگ و  اعد و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يزور  ةرابرد  درم  نآ  دور . يزور  لابند  هب  هک  درکیم  يراـشفاپ  وا  هب  شرـسمه 
خـساپ دباع  درم  مارح ؟ زا  مهرد  رازه  ود  ای  لالح  زا  مهرد  ود  يراد ، تسود  رتشیب  ار  ود  نیا  زا  کی  مادک  تفگ : وا  هب  یـسک  هک  دید 

. لالح زا  مهرد  ود  داد :
یتقو دروآ . هناـخ  هب  دـیرخ و  یهاـم  کـی  اـهنآ  زا  یکی  اـب  تشادرب و  ار  اـهنآ  تفاـی . شرـس  ریز  مهرد  ود  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  یتقو 

نآ ندرک  زیمت  هب  دوخ  درم  نآ  دـنزن . تسد  یهاـم  نآ  هب  هک  درک  داـی  دـنگوس  دـمآ و  وـلج  رگـشهوکن  ۀـفایق  اـب  دـید ، ار  وا  شرـسمه 
تخورف ». مهرد  رازه  لهچ  هب  هک  تفای  ّرد  ود  نآ  نورد  رد  درک  هراپ  ار  یهام  مکش  یتقو  تخادرپ .

کی يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  ( 9 - ) 1807
ناناگرزاب رگید ، يوس  زا  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  اهنآ  هاگنآ  تفاـی . رهوگ  راـهچ  نآ  مکـش  رد  دـیرخ و  یهاـم 

نم زورما  تراجت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درم  نآ  دندیرخ . مهرد  رازه  دصراهچ  هب  ار  اهنآ  دندیسر و  هار  زا  بیرغ 
! دوب تکربرپ  هچ 

هیلع یلع  هب  مارتحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـمحم ، هب  وت  نداهن  مارتحا  رطاخ  هب  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هداد ماجنا  هک  تسا  يراک  دوس  وت و  هب  ادـخ  شاداـپ  تخادرپشیپ  نیا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  ردارب و  مالـسلا 

.« يدوب

ایرد زا  هدش  قرغ  ياهیتشک  لاوما  نتفرگ  مکح  باب 7 

رگرز زرگنر و  رگتعنص ،) ای   ) طایخ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 1 - ) 1808
ار اهنآ  بلاغ ) ثداوح  ای   ) يرایتخاریغ ياهدادخر  يزوسشتآ و  ندـش ، قرغ  زا  درکیم و  نماض  مدرم - يالاک  رب  طایتحا  لیلد  هب  ار -
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، تخادـنایم لحاس  هب  ایرد  هچنآ  سپ  دـنتفاییم ، تسد  نآ  هب  مدرم  هاگنآ  دـشیم ، قرغ  نآ  سانجا  یتشک و  هاگره  درکیمن ، نماض 
، دندروآیم تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  اب  مدرم  دندرکیم و  اهر  شنابحاص  هچنآ  دندوب و  رتراوازس  نآ  هب  نانآ  دوب و  نآ  لها  هب  قلعتم 

دوب ». اهنآ  هب  قلعتم 
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زا یخرب  دوشیم . قرغ  نآ  سانجا  دنکشیم و  ایرد  رد  یتشک  کی  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يریعـش  ( 2 - ) 1809
. دنکفایم نوریب  هب  ایرد  ار  اهنآ  زا  یضعب  دیآیم و  تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  یصاوغ و  اب  اهنآ 

رد نتفرورف  اب  هچنآ  یلو  تسا  هدروآ  نوریب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا . شنابحاص  هب  قلعتم  دـنک ، جراخ  ایرد  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دنرتراوازس نآ  هب  نانآ  تساه و  نآ  هب  قلعتم  دوش ، جراخ  ایرد 

دزادرپیمن شیوجتسج  هب  یسک  هک  ییاهزیچ  ندش  ادیپ  زاوج  باب 8 

، خیم دـنراذگیم ، لاوج  ۀـشوگ  هک  ییاهبوچ  اصع و  نتفای  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زیرح  ( 1 - ) 1810
دیآیمن ». اهنیا  غارس  هب  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  درادن و  لاکشا  نآ ، دننام  رتش و  دنبياپ  نامسیر ،

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدح ، نیا  تسخن  شخب 
رد ناسنا  ار  هنایزات  کچوک و  کشم  شفک ، مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 1811

؟ دنک هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  ایآ  دباییم . هار 
دنزیمن ». تسد  اهنآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  هنایزات  رکذ  نودب  زین  دیزییبا  نب  دواد  زا  ثیدح  نیا 
نزوس ای  زود  لاوج  رگا  رادن و  رب  ار  نآ  یتفای ، ار  ياهنایزات  ای  شفک  ای  بآ  کشم  رگا  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 1812

نک ». هدافتسا  رادرب و  ار  نآ  یتفای ، ياهمست  لاود و  ای 
تاعاجرا

: تشذگ
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  باب  تایاور  رد 

1093 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا هدرک  حابم  شبحاص  مینادیم  هچنآ  رتش و  اپراهچ ، دنفسوگ ، نتفای  مکح  باب 9 

يا تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1813
. متفای يدنفسوگ  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. گرگ لام  ای  تردارب  لام  ای  تسوت  لام  ای  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. متفای يرتش  نم  تفگ : درم  نآ 

نآ بآ  کشم  شاهبنکـش  تسوا و  شفک  شیاپ  فک  تسا . نآ  هارمه  شبآ  کـشم  شفک و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. نکن برطضم  هتفشآ و  ار  نآ  سپ  تسا ،

نآ ». نتشاد  هگن  تسا ، ینتشادتسود  ردقچ  : » تسا هدمآ  تسا » گرگ  لام  ای  : » زا سپ  ثیدح ، نیا  زا  يرگید  شرازگ  رد 
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. تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدح  نیا  يرگید  شرازگ  رد  و 
ةرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یـصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  ( 2 - ) 1814
ردـقچ گرگ و  لاـم  اـی  تردارب  لاـم  اـی  تسوـت  لاـم  اـی  نآ  دوـمرف : يو  هـب  ترــضح  نآ  درک . لاؤـس  ناـبایب  رد  هدــشمگ  ِدنفــسوگ 

شمکـش يراد ؟ راک  هچ  نآ  اب  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  دـش . لاؤس  هدـشمگ  رتش  زا  و  « 1 . » نآ نتشادرب  تسا  ینتـشادتسود 
نک ». اهر  ار  نآ  شبآ ، کشم  شاهبنکش  شیاهشفک و  شیاهاپ  فک  تسا و  شیاذغ  فرظ 

لاؤس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . لاؤس  هدشمگ  رتش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد 
راذگ ». شدازآ  سپ ] [ ؛ شبآ کشم  شاهبنکش  تسا و  نآ  شفک  شیاپ  فک  يراد ؟ راک  هچ  نآ  اب  وت  دومرف : هدننک 

. دباییم ار  يدنفسوگ  ارحص  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 1815
لام ای  تردارب  لامای  تسوت  لام  ای  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ لالح  يو  يارب  ایآ 

هتخانـش رگا  یهدیم و  لیوحت  شبحاص  هب  ار  نآ  دش ، هتخانـش  رگا  سپ  نک . مالعا  ياهتفای ، ار  نآ  هک  یلحم  رد  ریگب و  ار  نآ  گرگ .
یتسه ». نآ  ياهب  تخادرپ  نماض  وت  دمآ ، نآ  غارس  هب  شبحاص  رگا  روخب و  ار  نآ  دشن ،

. تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
______________________________

هب مرادن  تسود  نم  : » تسا نیا  هلمج  نیا  ینعم  هک  هدرک  تشادرب  هنوگ  نیا  شردـپ  زا  لقن  هب  هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
ذالم تسا . هتخادرپ  نآ  هیجوت  هب  تسا و  راـگزاسان  تسوت » لاـم  نآ  : » ۀـلمج اـب  نیا  هک  هدرک  لاکـشا  نآ  هب  هاـگنآ  دـنزب ؛» تسد  نآ 

.437 رایخالا 10 /
 1095 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام ای  تردارب  لام  ای  تسوت  لام  ای  نآ  اریز  ریگب  ار  نآ  یتفای ، ار  يدنفسوگ  ینابایب  رد  رگا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 1816
شبآ و کـشم  شاهبنکـش  تسا ، نآ  ياذـغ  فرظ  شمکـش  اریز  نک ؛ شیاـهر  ریگن و  ار  نآ  یتفاـی ، ناـبایب  رد  ار  يرتش  رگا  گرگ و 

شیاهشفک ». شیاهاپ  فک 
. تسا هدمآ  نآ  ریظن  زین  اضرلا  هقف  باتک  رد 

نامز رد  : » هک دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شّدج  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 5 - ) 1817
دوجو هب  يدایز  نادـنزرف  نآ  زا  ات  دـنکیم  يرادـهگن  نآ  زا  دـباییم و  يدنفـسوگ  اـی  واـگ  اـی  رتش  یـصخش  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 

دهد و شبحاص  لیوحت  شنادنزرف  اب  ار  دنفسوگ  ای  رتش  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیآیم . شبحاص  سپـس  دیآیم .
تسوا ». يارب  راک  نآ  لثم  ترجا  هداد ، ماجنا  ار  ناشياهراک  هدرک و  تبقارم  اهنآ  زا  هک  یسک 

ناوتان و هک  دبایب  ار  يرتش  لام و  نابایب  رد  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  ( 6 - ) 1818
دزادرپب و شحالصا  هب  دریگب و  ار  نآ  يرگید  هاگنآ  تسا ، هدرک  شیاهر  نآ - یهارمه  ناوت  مدع  لیلد  هب  شبحاص - هدش و  هدنامرد 

نآ هکلب  درادـن  نآ  هب  تبـسن  یقح  شبحاـص  تسوا و  هب  قـلعتم  نآ  دـشخب ، تاـجن  گرم  یناوتاـن و  زا  ار  نآ  اـت  دـنک  هنیزه  نآ  يارب 
تسا ». حابم  زیچ  دننامه 

: دومرفیم ناویح  ةرابرد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمسم  ( 7 - ) 1819
هدنز ار  نآ  هک  تسا  یـسک  هب  قلعتم  ناویح  نآ  سپ  دندنامرد ، نآ  ۀنیزه  ای  هفولع  نیمات  زا  ای  دندرک  اهر  شنابحاص  ار  یناویح  هاگره  »

دنک ».
: دومرف درک و  مکح  دوب ، هدرک  اهر  ار  شیاپ  راهچ  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه  و 
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رد ار  نآ  رگا  یلو  دریگیم  ار  نآ  دهاوخب ، هک  نامز  ره  تسوا . هب  قلعتم  نآ  تسا ، هدرک  اهر  فلع  بآ و  اب  ْنما و  ياج  رد  ار  نآ  رگا 
دنک ». هدنز  ار  نآ  هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  تسا ، هدرک  اهر  فلع  بآلحم و 

هب ار  شناویح  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 8 - ) 1820
تسوا و هب  قلعتم  تسا ، هدرک  اهر  ار  نآ  فلع  بآ و  اب  نما و  لحم  رد  رگا  دومرف : درک و  مکح  دوب ، هدرک  اهر  يرامیب  یناوتان و  لیلد 

دبایب ». ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  ناویح  تسا ، هدرک  اهر  فلع  بآیب و  نماان و  لحم  رد  رگا  یلو  دریگیم  دبایب ، ار  نآ  هک  اجک  ره 
 1097 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یـصخش هک  درک  لاؤس  نم  زا  هنیدـم  لها  زا  يدرم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  روفعی  یبا  نبا  ( 9 - ) 1821
رگا سپ  دزادرپـب . شبحاـص  يوجتـسج  هب  درادـهگن و  دوـخ  دزن  زور  هس  اـت  ار  نآ  هک  مداد  روتـسد  يو  هب  نم  تسا . هتفاـی  يدنفـسوگ 

دهد ». هقدص  ار  شیاهب  دشورفب و  ار  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دهد ] لیوحت  يو  هب  ، ] دمآ شبحاص 
. دش لاؤس  هدشمگ  رتش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  : » هک دوشیم  تیاور  هیوبنلا  تازاجملا  باتک  رد  ( 10 - ) 1822

ار دوخ  دوریم و  بآ  رـس  رب  تسا . نآ  هارمه  شبآ  کـشم  اـهشفک و  يراد ؟ راـک  هچ  نآ  اـب  وت  دومرف : هدـننک  لاؤس  هب  ترـضح  نآ 
دریگب ». ار  نآ  دیایب و  شبحاص  ات  درچیم  ار  ناتخرد  دنکیم و  باریس 

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه هدشمگ ، لام  رد  فرصت  ةرابرد  یبلاطم  مکی  باب  تایاور  زا  يدادعت  رد 
ار نآ  : » دومرف ترـضح  نآ  دـش . لاؤس  هدـشمگ  دنفـسوگ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مود  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . لاؤس  هدـشمگ  رتش  ةرابرد  سپـس  گرگ . لام  ای  تردارب  لام  اـی  تسوت  لاـم  اـی  نآ  اـنامه  ریگب .
هچ نآ  اب  وت  دومرف : دش و  خرس  شراسخر  ای  اههنوگ  هک  دش  نیگمشخ  يروط  هلمج  نیا  نایب  رد  ربمایپ  يراد ؟ راک  هچ  نآ  اب  وت  دومرف :

دروخیم ». ار  ناتخرد  دشونیم و  نآ  زا  دوشیم و  اهبآ  دراو  تسا . نآ  هارمه  شبآ  کشم  شیاهشفک و  يراد ؟ راک 
دیایب ». شبحاص  ات  تسا  نآ  هارمه  شبآ  کشم  اهشفک و  يراد ؟ راک  هچ  نآ  اب  وت  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 

راک هچ  نآ  اب  دـباییم ، ار  یناویح  ای  ساـبل  اـی  مهرد  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  هک  هتفگ  نیا  مهن  تسیب و  تیاور  رد  و 
دنکیم يرادهگن  نآ  زا  شلاوما  نایم  رد  تخانشن ، ار  نآ  یسک  رگا  هاگنآ  دنک . مالعا  ار  نآ  لاس  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟

.« دنکیم تیصو  نآ  هب  گرم  ماگنه  دهدب و  لیوحت  يو  هب  دیایب و  نآ  غارس  هب  یسک  ات 

هار رد  اذغ  اب  هرفس  نتفای  مکح  باب 10 

رد هک  دش  لاؤس  ياهرفس  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1823
مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دوشیم . هدـید  نآ  رد  زین  ییوقاچ  دراد و  دوجو  ناوارف  رینپ  غرممخت و  نان ، تشوگ ، نآ ، رد  تسا و  هداتفا  هار 

رگا سپـس  تسین . یندنام  دوشیم و  دساف  اهنآ  اریز  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هتفرگ و  هدهع  هب  تسا  نآ  رد  هک  ییاهاذـغ  تمیق  دومرف :
. دنهدیم تمارغ  يو  هب  ار  شیاهب  دمآ ، نآ  غارس  هب  یسک 

 1099 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ یسوجم ای  تسا  ناملسم  هب  قلعتم  هرفس  نآ  تسین  مولعم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يا  دش : هتفگ 

دننادب ». هک  یتقو  ات  دندازآ  تهج  نیا  زا  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
ةرفـس ای  تسا  یّمذ  ةرفـس  نآ  هک  تسین  مولعم  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  تیاور  زین  يرگید  دنـس  اب  ثیدـح  نیا 
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یسوجم ».
سپـس ریگب و  هدهع  هب  شبحاص  يارب  ار  نآ  تمیق  سپ  یتفای ، ینابایب  رد  ار  ییاذـغ  رگا  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 1824

هدب ». هقدص  ار  نآ  لاس  کی  زا  سپ  تروص ، نیا  ریغ  رد  زادرپب ؛ يو  هب  ار  شیاهب  دمآ ، شبحاص  رگا  هاگنآ  روخب ، ار  نآ 
1103 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ترجا نتفرگرب  لام  هدنبای  هدارا  مکح  « 1  » باب 13

ناناملـسم زا  یکی  دزن  ییالاک  ای  مهرد  یناملـسم  ِقراس  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ثایغ  نب  صفح  ( 1 - ) 1825
؟ دهد لیوحت  يو  هب  ار  لام  نآ  ایآ  دراذگیم ، تناما 

، تروص نیا  ریغ  رد  دنکب ؛ ار  راک  نیا  دـنادرگزاب ، شبحاص  هب  دـناوتیم  رگا  هاگنآ  دـهدیمن . لیوحت  يو  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يو هب  تفای  ار  شبحاص  رگا  سپ  دنکیم ، یفرعم  لاس  کی  تدم  هب  ار  نآ  نیا  ربانب  دوب . دـهاوخ  وا  رایتخا  رد  ياهدـشمگ  لام  دـننامه 

باختنا رد  ار  وا  دـمآ ، شبحاص  نداد  هقدـص  زا  سپ  رگا  هاـگنآ  دـهدیم . هقدـص  ار  نآ  تفاـین ، ار  شبحاـص  رگا  دـهدیم و  لـیوحت 
هب تمارغ  دـیزگرب ، ار  تمارغ  رگا  تسوا و  يارب  شاداپ  درک ، باختنا  ار  شاداپ  رگا  دراذـگیم . دازآ  تمارغ  نتفرگ  ای  هقدـص  شاداـپ 

.« تسا رادتناما  يارب  شاداپ  دزادرپیم و  يو 

لام هدنبای  طسوت  ترجا  نتفرگ  میمصت  باب 14 

، یصخش ةدشمگ  لام  ةدنبای  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیزی  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1826
رگا تسا و  نماض  وا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـش . فلت  لاـم  نآ  یلو  دـنک  تفاـیرد  یترجا  نآ  يارب  تشاد  هدارا 

دوبن ». نماض  دشیم ، فلت  تشادن و  ترجا  نتفرگ  رب  هدارا 
______________________________

. دشن همجرت  ناگدرب  اب  طابترا  لیلد  هب  باب 11 و 12  (. 1)
 1105 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

570 569 568

هدش ادیپ  سنج  شورف  دیرخ و  مکح  « 1  » باب 16

هدیشخب هن  هتخورف و  هن  هدش ، ادیپ  هک  یلام  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1827
دوشیم ».

تاعاجرا
: تشذگ

. تسه دنکیم ، تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  مود  باب  تایاور  رد 
______________________________

. دشن همجرت  باب 15  (. 1)
1107 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  طسوت  هدشمگ  تاناویح  يارب  ياهلیوط  نتخاس  باب 17 

زا دوب و  هتخاس  هدـشمگ  تاناویح  يارب  ياهلیوط  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 1828
سپ دشیم ، هتـشاد  هگن  الاب  تاناویح  نآ  ياهندرگ  دـننامب و  رغال  هن  دـنوش و  قاچ  هن  هک  دادیم  فلع  اهنآ  هب  يرادـقم  هب  لاملا  تیب 

درکیم و اـهر  دوـخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  تروـص  نـیا  ریغ  رد  تـفرگیم و  لـیوحت  ار  نآ  درکیم ، هماـقا  هـنّیب  اـهنآ  زا  یکی  يارب  سکره 
.« تخورفیمن

یهار رس  هچب  ندرب  ثرا  مکح  باب 18 

رب ثرا  شردام  ردپ و  يارب  یهاررـس  ۀچب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1829
ياـج رب  ثرا  ییوشاـنز  ۀـطبار  زا  دربیم و  ثرا  يو  زا  دـشاب ، هتــشاد  يدـنزرف  رگا  یلو  دربیمن  ثرا  زین  ناـنآ  زا  دراذـگیمن و  ياـج 

دربیم ». ثرا  دراذگیم و 
1109 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیدو ياهباب  مهدراهچ : لصف 

نهر هعید و  ندوب و  یناما  باب 1 

نیما و دوشیم ، راذـگاو  اهنآ  هب  هیامرـس  هعیدو و  هک  یناسک  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1830
هدش طرش  وا  هیلع  هکنآ  رگم  تسین ؛ نآ  نماض  دوش ، فلت  هدنریگ  هیراع  دزن  هیراع  هک  یماگنه  دومرف : دناهدش و  هدرمش  دامتعا  دروم 

دشاب ».
تسین ». وا  هجوتم  یتنامض  دشاب ، ناملسم  هدنریگ  هیراع  هاگره  : » تسا هدش  هدوزفا  يرگید  ثیدح  رد  و 

رادتناما دوشیم ، راذگاو  اهنآ  هب  هیامرس  هعیدو و  هک  یـسک  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 1831
دناهدمآ ». رامش  هب 

هدـمآ رامـش  هب  نیما  وا  : » دومرف دز  نآ  هب  قراس  یلو  درامگ ، شـسانجا  زا  تظافح  يارب  درک و  ریجا  ار  يرگید  هک  یـصخش  ةراـبرد  و 
تسا ».

لیلد دوش و  تقرـس  اهنآ  زا  هچ  ره  : » دومرف رگتعنـص  رگرز و  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یبلح  ( 3 - ) 1832
وا ةدـهعرب  يزیچ  دروآ ، ینـشور  لیلد  رگا  یلو  دنتـسه  نآ  دایز  مک و  نماض  سپ  دوشن ، هماقا  نآ  تقرـس  يارب  ناـنآ  يوس  زا  ینـشور 

نخـس يارب  هکنآ  رگم  تسا ؛ نآ  نماض  تسا ، هدرب  ار  نآ  دوخ ، یعّدـم ، هک  دوب  دـقتعم  درکن و  هماقا  هنّیب  درواین و  لـیلد  رگا  تسین و 
دشاب ». هتشاد  هنّیب  دوخ 

. تسا هدش  رکذ  نیشیپ  ثیدح  ثیدح ، نیا  ۀمادا  رد 
 1111 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نماـض رادتناـما ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعج  باـتک  رد  ( 4 - ) 1833
تسین ».

هدش تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ثیدح  نیا 
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. تسا
وا هب  تراجت  ۀیامرـس  هعیدو و  هک  یـسک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 1834

دوشیم ». هداد  دنگوس  دوب ، ماهتا  دروم  رگا  تسا و  هتفریذپ  هعیدو  فلت  ةرابرد  رادتناما  نخس  هدمآ و  رامش  هب  نیما  دوشیم ، هدرپس 
دناهدشهدرمش ». نیما  نهترم ، رادتناما و  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 6 - ) 1835

تسین ». نماض  هدش ، هدرمش  نیما  هک  یسک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 1836
يرادهگن ییاج  رد  هعیدو  زا  یسک  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 1837

ار نآ  اـی  دوش  مگ  اـی  دـتفیب  قودنـص  رد  نداد  رارق  زا  شیپ  اـی  دوش  فلت  سپـس  يرادـهگن و  اـجنآ  رد  اـهتناما  تسا  بجاو  هک  دـنک 
تسین ». وا  ةدهعرب  یتنامض  سپ  دزاس ، دوبان  ار  نآ  ای  دنک  دراو  نآ  رب  یتیانج  رادتناما  هکنآ  نودب  دوش ، دوبان  ای  دنک  شومارف 

هرقن الط و  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هرقن  الط و  ۀعیدو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 9 - ) 1838
دوشیمن ». مزال  يزیچ  دشاب ، تلافک  نودب  ۀعیدو  عون  زا 

؟ تسا هتفریذپ  هقث ، ریغ  رادتناما  نخس  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 10 - ) 1839
تسین ». وا  ةدهعرب  زین  دنگوس  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مهتم ياهتـسناد ، نیما  هک  ار  یـسک  يرادن  قح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  ( 11 - ) 1840
هدن ». رارق  دوخ  رادتناما  ياهدومزآ ، هک  ار  ینئاخ  ینک .

. تسا هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید ، دنس  اب 
یهد و رارق  رادتناما  ار  دوخ  هب  نئاخ  يرادن  قح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هقدـص  نب  ةدعـسم  ( 12 - ) 1841

نکن ». مهتم  يداد ، رارق  دوخ  نیما  هک  ار  یسک 
 1113 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

متسناد و نیما  یلام  رب  ار  یصخش  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش  هک  دوشیم  تیاور  بیذهتلا  باتک  رد  ( 13 - ) 1842
. دش رکنم  ار  ملام  درک و  تنایخ  نم  هب  وا  یلو  مدرپس ، تناما  يو  دزن  ار  نآ 

يداد ». رارق  دوخ  رادتناما  ار  نئاخ  وت  هکلب  درکن ، تنایخ  وت  هب  نیما  صخش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرفیم هراومه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  داّلخ  نب  رمعم  ( 14 - ) 1843

يداد ». رارق  دوخ  رادتناما  ار  نئاخ  وت  هکلب  درکن ، تنایخ  وت  هب  نیما  »
. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا  عنقملا  باتک  رد 

ار نآ  وا  دراپسیم و  يرگید  هب  یتناما  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  : » دیوگ رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 15 - ) 1844
زا ار  نآ  تفلاخم و  نآ  بحاص  روتـسد  زا  رادتناما  صخـش  هک  یتروص  رد  ایآ  دوشیم . مگ  سپـس  دراذـگیم ، شاهیاسمه  ۀـناخ  رد 

. تسا نآ  نماض  هدرک ، جراخ  دوخ  کلم 
هللاءاشنا ». تسا - نآ  نماض  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  دهدیم  روتسد  وا  هب  دراپسیم و  يرگید  هب  یتناما  يدرف  تشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  یـصخش  : » دیوگ بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم 
نیـشیپ ثیدح  دننامه  ثیدح ، نیا  ۀمادا  دراذگیم »...  شاهیاسمه  ۀناخ  رد  ار  نآ  وا  یلو  دـهدیمن  روتـسد  ای  درادـهگن  دوخ  لزنم  رد 

. تسا
تاعاجرا

: تشذگ
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وا ةدـهعرب  تمارغ  تسا ، نیما  يو  هکنآ  زا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هبراـضم  ياـهباب  زا  موس  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
تسین ».

: دیآیم
ياهباب زا  مکی  یـس و  مایـس و  مهن ، تسیب و  متـشه ، تسیب و  مکی ، تسیب و  متـسیب ، باب  هیراع و  ياهباب  زا  مکی  باـب  تاـیاور  رد 

. دینک هعجارم  نادب  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هراجا ،
1115 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تناما زا  ندرک  ضرق  مکح  باب 2 

رب نآ  زا  شبحاص  ةزاجا  نودب  ایآ  تسا ، تناما  رفن  کی  دزن  یلام  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یمعثخ  بیبح  ( 1 - ) 1845
؟ دراد

. دشاب هتشاد  ار  نآ  نیزگیاج  هکنآ  رگم  درادنرب  نآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ زا  ایآ  دریگب ، دـهاش  دوخ  رب  ار  وا  دـنک و  تلافک  ار  نآ  یـسک  یلو  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  تخادرپ  تردـق  رگا  هک  دـییامرفب  متفگ :

؟ درادرب
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ادیپ زاین  نآ  هب  تسا و  یصخش  دزن  یتناما  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 1846
؟ درادرب نآ  زا  تسا  هتسیاش  نآ  ندنادرگزاب  رب  میمصت  اب  شبحاص  ةزاجا  نودب  ایآ  دنکیم .

دزادرپب ». درادرب و  درادن  لاکشا  دشاب ، وا  دزن  شنیزگیاج  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسین هتسیاش  تسوا ، دزن  یتناما  هک  یسک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 1847

نآ ندـنادرگزاب  رد  دـیاب  دوب ، رگناوت  دـش و  راک  نیا  هب  راچان  رگا  سپ  دزادرپب . ات  دریگب  ضرق  ار  نآ  دـنک و  فرـصم  ار  نآ  زا  يزیچ 
نآ زا  يزیچ  ندروخ  تسین و  هتـسیاش  يو  يارب  دوبن ، رگناوت  رگا  تسا و  هدنام  یقاب  نازیم  هچ  شرمع  زا  دنادیمن  هک  ارچ  دنک ؛ باتش 

.« تسا هنوگ  نیمه  زین  هدننک  هبراضم  شبحاص و  ةزاجا  اب  رگم  تسین  لالح 

دزد هلیسو  هب  لام  نتشاذگ  تناما  شدوس و  اب  نآ  تخادرپ  نآ و  راکنا  زا  سپ  تناما  هب  فارتعا  مکح  باب 3 

رب درک و  راکنا  یلو  متشاذگ  تناما  یصخش  دزن  ار  یلام  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ راّیـس  یبا  نب  عمـسم  ( 1 - ) 1848
زا هک  يدوس  مهرد  رازه  راهچ  نیا  تلام و  لصا  نیا  تفگ : دروآ و  نم  دزن  ار  لام  نآ  لاس  دـنچ  زا  سپ  هاگنآ  درک . دای  دـنگوس  نآ 
يو هب  هک  ار  یلام  مدرک و  يراددوخ  نآ  دوس  نتفرگ  زا  متفرگ و  وا  زا  ار  ملام  لصا  نم  نک . لالح  ارم  ریگب و  ار  اهنیا  ۀـمه  ماهدرب . نآ 

؟ تسیچ ناترظن  موش . هاگآ  هراب  نیا  رد  امش  رظن  زا  ات  مدرک  يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  متشاذگ و  وا  دزن  مدوب ، هدرپس  تناما 
 1117 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رایسب دنوادخ  تسا و  هدرک  هبوت  درم  نیا  نک . لالح  ار  وا  شخبب و  يو  هب  ار  نآ  فصن  ریگب و  ار  دوس  فصن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دراد ». تسود  ار  ناگدننک  هبوت 

تاعاجرا
: تشذگ
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. تسه دنکیم ، تلالد  باب  لیذ  رب  هچنآ  هطقل  ياهباب  زا  مهدزیس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

فلت زا  سپ  لام  ندوب  ماو  ندوب و  هعیدو  رد  فالتخا  مکح  باب 4 

تناـما هب  يرگید  دزن  مهرد  رازه  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1849
هداد ضرق  وت  هب  دیوگیم : اهنآ  بحاص  دوب و  تناما  نم  دزن  دیوگیم : هدوب ، وا  دزن  اهمهرد  هک  یـسک  دوشیم . مگ  اهنآ  دراذـگیم و 

. مدوب
تسا ». هدوب  تناما  يو  دزن  هک  دنک  هماقا  هنّیب  هکنآ  رگم  تسوا ؛ ةدهع  هب  لام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  توافت  یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  رامع ، نب  قاحسا 
هکلب هن ، دیوگیم : وا  مراکبلط و  وت  زا  مهرد  رازه  نم  : » دیوگیم يرگید  هب  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 1850

تسا ». هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  لام  بحاص  نخس  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . نم  دزن  تناما 
 1119 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
: تشذگ

. دینک هعجارم  تسا ، باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  هب  نهر ، ياهباب  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 

دمتعم ریغ  لام و  هدننکهابت  نئاخ و  نداد  رارق  نیما  مکح  باب 5 

فلخ ای  راتفگ  رد  یغورد  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  زا  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  ( 1 - ) 1851
رب دهد ، رارق  نیما  ادخ ) تناما  رب  ای   ) یتناما رب  ار  وا  سپس  دشاب و  هتشاد  غارـس  يو  هب  تناما  ندرپس  ماگنه  تناما  رد  یتنایخ  ای  ياهدعو 

دهدن ». شاداپ  يو  هب  دنکن و  ناربج  يو  يارب  ار  نآ  سپس  دنک و  راتفرگ  نآ  دروم  رد  ار  وا  هک  تسا  هتسیاش  دنوادخ 
تأرج و تسا : هدننکدوبان  زیچ  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 2 - ) 1852

شیامزآ ». هبرجت و  يارب  مس  ندروخ  ناراکتنایخ و  ندرمش  نیما  مکاح ، رب  تراسج 
تسا ». ناراکتنایخ  نداد  رارق  نیما  تسکش ، ياههناشن  زا  : » دومرف و  ( 3 - ) 1853

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  میهاربا  نب  ایرکز  ( 4 - ) 1854
درادن ». یتجح  دنوادخ  رب  دهد ، رارق  نیما  ار  ینیما  ریغ  سکره  »

بلاغ قح  رب  روج  ملظ و  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  باّلج  نوراه  نب  دـمحم  ( 5 - ) 1855
دنک ». هدهاشم  یکین  يو  زا  هکنآ  ات  درب  کین  نامگ  يدحا  هب  يدحا  هک  تسین  زیاج  دش ،

ار يراکتنایخ  هک  دـنکیمن  یتوافت  نم  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مادـقملا  یبا  نب  ورمع  ( 6 - ) 1856
ار ». لاوما  ةدننک  هابت  ای  مهد  رارق  نیما 

. دوشیم تیاور  ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج ، باتک  رد 
 1121 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع ماما  مدرک . لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  دیهدن » ناهیفـس  هب  ار  ناتلاوما  : » ۀیآ ریـسفت  : » دیوگ بوقعی  نب  سنوی  ( 7 - ) 1857
يرادن ». دامتعا  يو  هب  هک  تسا  یسک  دوصقم  دومرف : مالسلا 
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تاعاجرا
: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  تسه  یبلاطم  تکرش ، ياهباب  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
هدن » رارق  نیما  ياهدومزآ ، هک  ار  يراکتنایخ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  هعیدو  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد  و 

یهد ». رارق  نیما  ار  دوخ  هب  راکتنایخ  هک  تسین  وت  يارب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزاود  تیاور  رد  و 
يداد ». رارق  نیما  ار  راکتنایخ  وت  هکلب  درکن ، تنایخ  وت  هب  نیما  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدزیس  تیاور  رد  و 

يداد ». رارق  نیما  ار  راکتنایخ  وت  هکلب  درکن ، تنایخ  وت  هب  نیما  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدراهچ  تیاور  رد  و 
: دیآیم

. دینک هظحالم  سپ  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب ، باب  رد 

هیفس راوخبارش و  نداد  رارق  نیما  مکح  باب 6 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دیزادرپب و ار  نانآ  كاشوپ  يزور و  لاوما ، نآ  زا  دیهدن و  ناهیفس  هب  تسا  هداد  رارق  ناتیگدنز  شخب  ناماس  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما 

«1 . » دییوگ نخس  اهنآ  اب  هدیدنسپ  روط  هب 
شوگ وگب : تسا . رواـبدوز )  ) شوگ وا  دـنیوگیم : دـنرازآیم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  زا  یهورگ  و 

«2 . » تسا تمحر  دناهدروآ ، نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يارب  دنکیم و  قیدصت  ار  نانمؤم  دراد و  نامیا  ادخ  هب  تسامش . دوس  هب  بوخ 
، یهاـگآ اـب  سکره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  عـیبر  وـبا  ( 1 - ) 1858

تشاد ». دهاوخن  دوجو  يو  يارب  نیزگیاج  شاداپ و  تسین و  دنوادخ  ةدهعرب  نآ  تلافک  سپ  دهد ، رارق  رادتناما  ار  يراوخبارش 
شربمایپ نابز  رب  ار  بارـش  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  راوخبارـش - ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّمح  ( 2 - ) 1859

رد درادـن و  ار  يو  هـب  نداد  رـسمه  یگتـسیاش  يراگتـساوخ ، تروـص  رد  راوخبارـش  : » دوـمرف تـسا - هدرک  مارح  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
، تعافش تروص  رد  تسین و  شنانخس  قیدصت  ۀتسیاش  نتفگ ، نخس  تروص 

______________________________

.5 ءاسن 4 / (. 1)
.61 هبوت 9 / (. 2)

 1123 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ وا  هاگنآ  دهد ، رارق  یتناما  رادتناما  ار  وا  سکره  سپ  دیآیمن . رامش  هب  رادتناما  یتناما ، چیه  يارب  دوشیمن و  هتفریذپ  شتعافش 

ناربج وا  يارب  دـهد و  شاداپ  يو  هب  دـنوادخ  هک  درادـن  ار  نآ  یگتـسیاش  هدرپس ، تناما  يو  هب  هک  یـسک  دزاس ، هابت  ای  دوبان  ار  تناـما 
دنکیمن ».

ماما مردپ  دزن  ور  نیا  زا  مهد . رارق  ینالف  رایتخا  رد  نمی  رد  تراجت  يارب  ياهیامرس  متفرگ  میمصت  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. مهد رارق  ینالف  رایتخا  رد  ياهیامرس  ماهتفرگ  میمصت  نم  متفگ : يو  هب  متفر و  مالسلا  هیلع  رقاب 

؟ تسا راوخبارش  وا  ینادیمن  ایآ  دومرف : نم  هب  مردپ 
. دنیوگیم نینچ  نیا  هک  ماهدینش  نانمؤم  زا  متفگ :

سپـس دنکیم ». قیدصت  ار  نانمؤم  دراد و  ادـخ  هب  نامیا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  نک ؛ قیدـصت  ار  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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ناربج وت  يارب  ار  نآ  ای  دهد  شاداپ  وت  هب  ات  تسین  ادخ  رب  دوش ، هابت  دوبان و  هیامرس  نآ  يراذگب و  يو  رایتخا  رد  هیامرس  وت  رگا  دومرف :
. دنک

؟ لیلد هچ  هب  متفگ :
ایآ دیهدن ». ناهیفـس  هب  تسا ، هداد  رارق  ناتیگدنز  شخبناماس  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما  : » دیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  اریز  دومرف : مردـپ 

یتقو سپ  دهدیم . رارق  شیاسآ  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هراومه  دشونن ، بارش  یتقو  ات  ناسنا  انامه  تسه ؟ راوخبارش  زا  رتهیفـس  یهیفس 
تسد و مشچ و  شوگ و  ردارب و  دنزرف و  سیلبا ، هجیتن  رد  دنکیم و  هراپ  ار  ناطیش ] وا و  نایم  عناوم  و   ] شـشوپ دنوادخ  دشونب ، بارش 

درادیمزاب ». یکین  ریخ و  ره  زا  دناریم و  يدب  ره  يوس  هب  ار  وا  دوشیم ، شیاپ 
هب شرـسمه  ایوگ  يداد ، رـسمه  يو  هب  رگا  سپ  زیهرپب . راوخبارـش  هب  نداد  رـسمه  زا  و  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 3 - ) 1860

رارق نیما  تلام  زا  يزیچ  رب  ار  وا  ریذپن و  ار  شتداهش  نکن و  قیدصت  ار  وا  دیوگ ، وت  اب  ینخـس  هک  یتروص  رد  تسا و  هتفاتـش  انز  يوس 
و دیراپسن ) رگیدکی  هب  ار  ناتياهراک  وا  اب  ای   ) وشن اذغ  مه  وا  اب  درادن و  یتنامض  وت  هب  تبسن  دنوادخ  یتفرگ ، نیما  ار  وا  رگا  سپ  هدن ،
ورن و شتدایع  هب  دش ، رامیب  رگا  دیریگن و  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  وا  اب  هدـن و  تسد  وا  اب  نزن و  دـنخبل  شیور  هب  نکن و  ینیـشنمه  وا  اب 

نکن ». تکرش  شاهزانج  عییشت  رد  دُرم ، رگا 
دیهدن ». ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  و  : » مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  هیآ  نیا  ریسفت  : » دیوگ دیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 4 - ) 1861

تسا ». هیفس  يراوخبارش  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دورب نمی  هب  تساوخیم  شیرق  زا  یکی  تشاد . راـنید  يدادـعت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنزرف  لیعامـسا  : » دـیوگ زیرح  ( 5 - ) 1862

يو هب  ار  اهنآ  ینادیم  حالـص  ایآ  مراد . رانید  رادـقم  نـالف  نم  دورب و  نمی  هب  دـهاوخیم  ینـالف  ردـپ ! يا  تفگ : شردـپ  هب  لیعامـسا 
؟ درخب تراجت  يارب  یسانجا  نم  يارب  نمی  زا  ات  مزادرپب 

؟ دروخیم بارش  وا  هک  ياهدینشن  ایآ  مزیزع ! دنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنیوگیم نینچ  نیا  مدرم  تفگ : لیعامسا 

. نکن ار  راک  نیا  مدنزرف ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
لاس نآ  رد  درواین . لیعامسا  يارب  يزیچ  درک و  دوبان  ار  اهنآ  زین  وا  درپس . درم  نآ  هب  ار  شیاهرانید  درک و  تفلاخم  شردپ  اب  لیعامـسا 

: تفگیم درکیم و  فاوط  هبعک  درگ  لیعامـسا  دـنتفر . جـح  هب  ود  ره  لیعامـسا  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  هک  داـتفا  قاـفتا  هنوگ  نیا 
. نک ناربج  نم  يارب  ار  لام  نآ  هدب و  شاداپ  نم  هب  ایادخ !

 1125 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
! دنگوس ادخ  هب  هن ، ریگ ! مارآ  مدنزرف ، تفگ : دز و  يو  هناش  رب  ار  شتسد  تشپ ، زا  دیـسر . يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاح  نیا  رد 
ار وا  دـشونیم و  بارـش  يو  هک  يدوب  هدینـش  وت  اریز  دـنکیمن ؛ ناربج  وت  يارب  یتـسین و  شاداـپ  راوازـس  يرادـن و  ادـخ  رب  یتـجح  وت 

. يداد رارق  دوخ  رادتناما 
. دنتفگیم نینچ  هک  مدوب  هدینش  مدرم  زا  اهنت  مدوب و  هدیدن  ار  يو  يراوخبارش  نم  ناج ! ردپ  تفگ : لیعامسا 

دراد و نامیا  ادخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دیامرفیم دوخ  باتک  رد  هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  مدـنزرف ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هاگره سپ  دنکیم . قیدصت  ار  نانمؤم  نخـس  دنادیم و  تقیقح  تسار و  ار  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنکیم ». قیدصت  ار  نانمؤم 

: دیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  اریز  هدن ؛ رارق  دوخ  نیما  ار  راوخبارـش  نک و  قیدصت  ار  ناشنانخـس  دنداد ، تداهـش  وت  دزن  نانمؤم 
رسمه يو  هب  دیابن  دمآ  يراگتساوخ  هب  هاگره  راوخبارش  تسا ؟ رتهیفس  راوخبارش  زا  یهیفس  مادک  سپ  دیهدن ». ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  »

هب یتناما  سکره  سپ  دیآیمن . رامـش  هب  رادتناما  یتناما ، چـیه  يارب  دوشیمن و  هتفریذـپ  شتعافـش  درک ، تعافـش  هاگره  دوش و  هداد 
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دنکیمن ». ناربج  شیارب  ار  نآ  تسین و  ادخ  شاداپ  راوازس  هدرپس ، تناما  يو  دزن  هک  یسک  دنک ، دوبان  ار  نآ  يو  هاگنآ  دراپسب ، يو 
هب دهاوخیم  ینالف  ناج ! ردپ  تفگیم : شردپ  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  مدینـش  : » دـیوگ دایز  نب  ةدعـسم  ( 6 - ) 1863

؟ دنک يرادیرخ  بصع  ینمی  ياهدُرب  نم  يارب  ات  مهدن  يو  هب  ياهیامرس  ایآ  دورب . نمی 
. نکن ار  راک  نیا  ناج ! رسپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ لیلد هچ  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
هک ارچ  دوشیمن ؛ ناربج  وت  يارب  يریگیمن و  شاداپ  نآ  يارب  دوش ، دوبان  لام  نآ  هک  یتروص  رد  اریز  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیهدن ». ناهیفس  هب  تسا  هداد  رارق  ناتیگدنز  شخب  ناماس  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما  و  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
یلص مرکا  ربمایپ  هک  درک  تیاور  نم  يارب  شناکاین  زا  مردپ  ناج ! رسپ  يا  تسا ؟ راوخبارـش  زا  رتهیفـس  یهیفـس  مادک  نانز ، زا  دعب  و 
نیما زا  ار  وا  دنوادخ  اریز  درادـن ؛ یتنامـض  وا  هب  تبـسن  دـنوادخ  سپ  دـهد ، رارق  دوخ  نیما  ار  ینیما  ریغ  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

درک ». یهن  يو  نتفرگ 
يراوخبارـش سکره  : » تسا تروص  نیا  هب  نآ  يادتبا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  تیاور  ثیدح  نیا  زین  حئارجلا  جئارخلا و  باتک  رد 

درادن ». یتنامض  يو  هب  تبسن  دنوادخ  سپ  دریگب ، دوخ  نیما  ار 
نم زا  نآرق  زا  ار  نآ  لیلد  متفگ ، امـش  يارب  یبلطم  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراـج  وبا  ( 7 - ) 1864

. درک یهن  ناوارف  شسرپ  لام و  ندرک  هابت  لاق و  لیق و  زا  یلاعت  دنوادخ  دومرف : سپس  دیهاوخب .
. دوشیم هدیمهف  نآرق  ياجک  زا  بلطم  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ :

 1127 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب هک  یـسک  رگم  تسین  يریخ  اهنآ  ياهتاجانم  زا  يرایـسب  رد  : » دیامرفیم نآرق  رد  هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دهد ». روتسد  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  ای  کین  راک  ای  هقدص 
دیهدن ». ناهیفس  هب  تسا  هداد  رارق  ناتیگدنز  شخب  ناماس  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما  : » دیامرفیم و 

دنکیم ». ناتتحاران  دوش ، راکشآ  ناتيارب  رگا  هک  دینکن  لاؤس  یبلاطم  زا  : » دیامرفیم و 
، ناهیفـس : » دومرف دیهدن » ناهیفـس  هب  ار  ناتلاوما  و  : » ۀیآ ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراج  وبا  ( 8 - ) 1865
ره هک  تسین  هتـسیاش  تسا ، دسفم  هیفـس و  شدنزرف  تسا و  هدننکهابت  ههیفـس و  شرـسمه  دنادب  ناسنا  هاگره  دنتـسه . نادـنزرف  نانز و 

تسا ». هداد  رارق  نآ  هب  ار  یگدنز  ماوق  دنوادخ  هک  دنک  طلسم  شلام  رب  ار  اهنآ  زا  کی 
رطاخ هب  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 1866
یناوج يو  هک  یلاح  رد  يدرک ، دهعیلو  ار  تدنزرف  سپس  : » تسا هدمآ  همان  نآ  زا  یشخب  رد  درک . شهوکن  شنزرس و  ییاهراک  ماجنا 

لمع هناصلخم  تراگدرورپ  اب  يدرک و  راوخ )  ) بارخ ار  تمدرم  تنایخ و  دوخ  تناما  رد  راک  نیا  اـب  سپ  تسا . زاـبگس  راوخبارش و 
زا روآیتسم  داوم  ةدنـشون  هک  یلاح  رد  يداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ياورنامرف  مکاـح و  ار  راوخبارـش  هنوگچ  يدرکن .

نیما دناوتیم  هنوگچ  سپ  تسین  مهرد  کی  نیما  یتح  اههدننک  تسم  ةدنشون  تسا و  رارـشا  زا  راوخبارـش  تسا و  ناقـساف  ناقفانم و ) )
يوشیم ». دراو  تیاهراک  رب  دوریم ، نیب  زا  نآ  تصرف  ودوشیم  هدیچیپ  مهرد  هبوت  راموط  هک  ینامز  يدوز ، هب  دشاب ؟ تما  کی  رب 

تاعاجرا
: تشذگ

تسا ». راوخبارش  هیفس ، : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تامدقم  ياهباب  زا  مهدزای  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
رارق رادتناما  ار  راوخبارش  سکره  مزیزع ! دنزرف  يا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اعد  ياهباب  زا  موس  یس و  باب  زا  متشه  تیاور  رد 
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دنوادخ دورب ، اعد  يارب  رگا  سپس  تسین . دنوادخ  رب  یناربج  شاداپ و  تنامض ، وا  يارب  دزادرپن ، يو  هب  ار  نآ  راوخبارـش  هاگنآ  دهد ،
دنکیمن ». تباجا  ار  شیاعد 

. دینک هعجارم  نآ  هب  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  هعیدو  ياهباب  زا  مجنپ  باب  تایاور  رد  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  اهیندیشون  ياهباب  زا  متشه  تسیب و  باب  ایاصو و  ياهباب  زا  مراهچ  تصش و  باب  تایاور  رد  و 
1129 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تنایخ تمرح  راکهبت و  راکوکین و  هب  تناما  ّدر  بوجو  باب 7 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
. دـیتسه نانآ  يارب  یـسابل  امـش  دنتـسه و  امـش  يارب  یـسابل  نانآ  تسا . هدـش  لالح  امـش  يارب  ناتنانز  اـب  شزیمآ  يرادهزور ، بش  رد 

«1  ... » تشذگرد امش  زا  درک و  هجوت  امش  هب  سپ  دیدرکیم  تنایخ  دوخ  هب  امش  هک  تسناد  دنوادخ 
نیما ار  رگیدـکی  رگا  هاـگنآ  دـشاب . ناـتنایم  هدـش  هتفرگ  لـیوحت  يورگ  سپ  دـیتفاین ، ياهدنـسیون  دـیدوب و  ترفاـسم  رد  امـش  رگا  و 

«2  ... » دنک اورپ  شراگدرورپ - دنوادخ - زا  دیاب  دزادرپب و  ار  شتناما  هدش ، هتسناد  نیما  هک  یسک  دیاب  دیتسناد ،
تواضق تلادع  هب  دینکیم ، تواضق  مدرم  نایم  هاگره  دیهد و  لیوحت  شنابحاص  هب  ار  اهتناما  دهدیم  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ  ًاعطق 

«3 . » تسانیب ياونش  دنوادخ ، یتسار  هب  دهدیم ! زردنا  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هچنآ  تسا  بوخ  هچ  دینک .
ناراکتنایخ رادبناج  ینک و  تواضق  دنایامن ، وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم  نایم  رد  ات  میداتسرف  وت  رب  قح  بلاطم  اب  ار  باتک  نیا  ام  انامه 

«4 . » شابن
«5 . » درادن تسود  تسا  راکهانگ  راکتنایخ و  رایسب  هک  ار  یسک  دنوادخ  یتسار  هب  نکن ؛ عافد  ناشدوخ  هب  ناراکتنایخ  زا 

فیرحت دوخ  هاگیاج  زا  ار  نانخـس  میداد ، رارق  تخـس  ار  ناـشياهبلق  میدرک و  تنعل  ناـشياهنامیپ  نتـسکش  لـیلد  هب  ار  ناـنآ  سپ 
- ناشیا زا  یکدنا  زجهب  نانآ - ۀمه  يوس  زا  یتنایخ  رب  هتـسویپ  دندرک و  شومارف  ار  دوخ  هب  هدش  هداد  ياهزردـنا  زا  یـشخب  دـننکیم و 

«6 . » دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  اریز  نک ؛ یشوپمشچ  رذگرد و  ناشیا  زا  سپ  يوشیم . هاگآ 
«7 . » دینادیم هک  یلاح  رد  دینکن  تنایخ  دوخ  ياهتناما  هب  دینکن و  تنایخ  ربمایپ  ادخ و  هب  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

«8 . » درادن تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ  ًاعطق  دیشاب . مه  لثم  ات  زادنیب  ناشيوس  هب  ار  ناشنامیپ  يدوب ، كانمیب  یهورگ  تنایخ  زا  رگا  و 
دنوادـخ درک و  طلـسم  نانآ  رب  ار  وت  ادـخ  دـندرک و  تنایخ  ادـخ  هب  نیا  زا  شیپ  قیقحت  هب  سپ  دـناهتفرگ ، وت  اب  تنایخ  هب  میمـصت  رگا 

«9 . » تسا تمکح  اب  ياناد 
. دـناسریمن فدـه  هب  ار  نانئاخ  گنرین  دـنوادخ  هکنیا  مدرکن و  تناـیخ  وا  هب  ناـهن  رد  نم  دـنادب  هک  تسا  نیا  يارب  یهاوخداد  نآ  و 

«10»
«11 . » درادن تسود  ار  یساپسان  راکتنایخ  چیه  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دنکیم . عافد  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  زا  دنوادخ  ًاعطق 

«12 . » دننکیم تاعارم  ار  ناشياهنامیپ  اهتناما و  نانآ  هک  یناسک  و 
دندیـسرت و نآ  زا  دندرک و  يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  نانآ  یلو  میدرک  داهنـشیپ  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  نآ  شریذـپ  ام 

«13 . » تسا نادان  رگمتس و  رایسب  وا  هک  یتسرد  هب  تفرگ . هدهع  هب  ار  نآ  ناسنا 
______________________________

.187 هرقب 2 / (. 1)
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.283 هرقب 2 / (. 2)
.58 ءاسن 4 / (. 3)

.105 ءاسن 4 / (. 4)

.107 ءاسن 4 / (. 5)
.13 هدئام 5 / (. 6)
.27 لافنا 8 / (. 7)
.58 لافنا 8 / (. 8)
.71 لافنا 8 / (. 9)

.52 فسوی 12 / (. 10)
.38 جح 22 / (. 11)

.32 جراعم 70 / - 8 نونموم 23 / (. 12)
.72 بازحا 33 / (. 13)

 1131 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«1 .« » دنادیم ار  اههنیس  رد  ناهنپ  روما  اهمشچ و  تنایخ  »

دـندرک و تنایخ  اهنآ  هب  یلو  دـندوب  ام  ناگدـنب  زا  هتـسیاش  ةدـنب  ود  رـسمه  هک  دز  لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  نارفاـک ، يارب  دـنوادخ  »
«2 .« » دیوش شتآ  دراو  ناگدنوش  لخاد  هارمه  دش : هتفگ  دندادن و  ماجنا  يراک  نانآ  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  ناشنارهوش 

نم دیبوک . ار  رد  دمآ و  ام  ۀناخ  رد  مردپ  ناتسود  زا  یکی  هباّیس - مردپ - تشذگرد  زا  سپ  : » دیوگ هباّیـس  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 1867
نم هب  مهرد  رازه  لماش  ياهسیک  يو  هن . متفگ : تشاذگ ؟ یقاب  يزیچ  وت  يارب  تردپ  ایآ  تفگ : داد و  تیلست  نم  هب  وا  متفر . رد  تشپ 

ار ارجام  متفر و  مردام  دزن  یلاحـشوخ  اب  متفرگ و  ار  هسیک  نم  نک . یگدنز  ۀنیزه  ار  شدوس  يرادـهگن و  یبوخ  هب  نآ  زا  تفگ : داد و 
متسشن یناکد  رد  سپس  دیرخ . يرباس  سانجا  نم  يارب  وا  متفر . مردپ  ناتـسود  زا  رگید  یکی  دزن  بورغ  ماگنه  مدرک . وگزاب  يو  يارب 

دزن ور  نیا  زا  مور ، جح  رفـس  هب  هک  داتفا  ملد  هب  دیـسر و  ارف  جح  مسوم  هکنیا  ات  درک  نم  ِيزور  یناوارف  دوس  دـنوادخ  نآ ، شورف  اب  و 
. مورب هکم  هب  مراد  لیامت  متفگ : يو  هب  مدمآ و  مردام 

هب ار  اهنآ  ایوگ  هک  يروط  هب  مداد  يو  هب  مدرب و  درم  نآ  دزن  متـشادرب ، ار  مهرد  رازه  نم  زادرپب . ار  ینالف  ياهمهرد  لوا  تفگ : مردام 
جح هب  میمـصت  هکلب  هن ، متفگ : میازفایم . اهنآ  رب  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ، هدوب  مک  وت  يارب  اهنآ  دیاش  تفگ : درم  نآ  مشخبیم . يو 

متفر و هنیدـم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  زا  سپ  متفر . جـح  هب  متخادرپ و  ار  درم  نآ  لوپ  مزادرپب . وت  هب  ار  تلام  هک  مراد  تسود  ماهتفرگ و 
. متفاتش مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رادید  هب  مدرم  هارمه 

یلاوس مالسلا  هیلع  ماما  زا  سکره  متـسشن . سلجم  ياهتنا  رد  مدوب ، ناوج  هک  نم  دوب و  هداد  یمومع  راب  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیسرپ نم  زا  يو  متفر . کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  ةراشا  اب  دش ، رتتولخ  سلجم  یتقو  دادیم . خساپ  وا  درکیم و 

؟ دش هچ  تردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متسه . هباّیس  نب  نامحرلادبع  نم  موش ! تیادف  متفگ : يراد ؟ يراک 
يزیچ تردـپ  ایآ  دومرف : سپـس  درک ! تمحر  تساوخرد  يو  يارب  فسأت و  راهظا  ربخ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تشذـگرد . وا  متفگ :

؟ تشاذگ یقاب  وت  يارب 
وگزاب مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  زاغآ  زا  ار  درم  نآ  يارجام  زین  نم  يداد ؟ ماجنا  جح  یهار  هچ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هن . متفگ :

ییوکین راک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدـنادرگزاب . شبحاـص  هب  متفگ : يدرک ؟ هچ  يو  مهرد  رازه  اـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک .
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دورف مهرد  ار  شیاهتسد  ناتـشگنا  مالـسلا  هیلع  ماما  موش ! تیادف  يرآ ، متفگ : منک ؟ وت  هب  یتحیـصن  یلیام  ایآ  دومرف : هاگنآ  يدرک .
. يوش کیرش  مدرم  لاوما  رد  هنوگنیا  ات  يرادتناما  ییوگتسار و  هب  داب  وت  رب  دومرف : درب و 

تاکز تباب  مهرد  رازه  دصیس  هک  دیسر  يّدح  هب  ملام  نآ  رثا  رب  مدرک و  لمع  مالسلا  هیلع  ماما  شرافس  نیا  هب  نم  دیوگ : نامحرلادبع 
متخادرپ ».

______________________________

.19 نمؤم 40 / (. 1)
.10 میرحت 66 / (. 2)

 1133 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دناسریم مالس  امش  هب  روفعی  یبا  نب  هللادبع  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ سمهک  وبا  ( 2 - ) 1868

هب مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  وگب : يو  هب  ناسرب و  مالس  وا  هب  یتفر ، هللادبع  دزن  یتقو  داب ! مالـس  وا  رب  وت و  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  یلع  انامه  وشن . ادج  نآ  زا  رگنب و  درک ، کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  رد  دـیوگیم : وت 

تفای ». تسد  ربمایپ  دزن  تیعقوم  ماقم و  نآ  هب  يرادتناما  ییوگتسار و  اب  اهنت 
اریز دیروخن  بیرف  نانآ  ةزور  زامن و  هب  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  رامع و  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1869
هکلب دـتفایم ، تشحو  هب  نآ  ندرک  كرت  زا  هک  يروط  هب  دـنکیم  ادـیپ  علو  صرح و  هزور  زامن و  هب  تداـع ] رثا  رب   ] یـصخش اـسب  هچ 

دییامزایب ». يرادتناما  ییوگتسار و  هب  ار  نانآ 
اریز دیرگنن ؛ صخش  دنلب  ياههدجس  عوکر و  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  بلاط  وبا  ( 4 - ) 1870

وا يرادتناماو  ییوگتـسار  هب  هکلب  دـنکیم ، تشحو  ساـسحا  دـنک ، كرت  ار  نآ  رگا  تسا و  هدرک  تداـع  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
دیرگنب ».

ماما زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ینادمه  دـمحم  نب  میهاربا  ( 5 - ) 1871
یلع زا  تشهب - لها  ناناوج  رورس  مالسلا - هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص 

، هزور زامن ، يدایز  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  ناربمایپ - رورس  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نانیـشناج - رورـس  مالـسلا - هیلع 
دیرگنب ». نانآ  يرادتناما  ییوگتسار و  هب  هکلب  دیرگنن ، نانآ  ۀنابش  ياهادصورس  کین و  ياهراک  تاکز ، جح ، يدایز 

شنامیا دشاب ، سکره  رد  زیچ  راهچ  دومرفیم : مردپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  طاّنح  دّالو  وبا  ( 6 - ) 1872
هب تناما  تخادرپ  ییوگتسار ، زا : دنترابع  اهنآ  دوشیمن و  نآ  یتساک  ببـس  دشاب  هانگ  شیاپ  كون  ات  رـس  قرف  زا  رگا  دوشیم و  لماک 

وکین ». قالخا  ایح و  شبحاص ،
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ناـسنا دـنوادخ ، دزن  ناگدـنب  نیرتبوبحم  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ـالعلا  یبا  نب  نیـسح  ( 7 - ) 1873
. تسا تناما  تخادرپ  اب  هارمه  دنوادخ  تابجاو  زامن و  رب  بقارم  راتفگ و  رد  وگتسار 

هدوشگ شیوخ  ندرگ  زا  ار  شتآ  ياـههرگ  زا  هرگ  رازه  نیقی  هب  دزادرپب ، ار  نآ  هاـگنآ  دوش و  هدرپس  یتناـما  سکره  هب  دومرف : سپس 
رب ار  دوخ  شکرس  نارایتسد  زا  ناطیش  دص  سیلبا  دوش ، هدرمش  نیما  یتناما  رب  سکره  اریز  دینک ؛ باتش  تناما  تخادرپ  رد  سپ  تسا ،

دنک ». ظفح  ار  وا  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دنزادنا ، تکاله  هب  ات  دننک  هسوسو  هارمگ و  ار  وا  ات  درامگیم  يو 
دنراذگیم يو  دزن  ار  ناشنازینک  مدرم  هک  تسا  هنیدم  رد  ینز  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ طرق  نب  صفح  ( 8 - ) 1874

. دزیر ورف  وا  رب  يزور  هک  میاهدیدن  وا  لثم  ار  سکچیه  هک  مییوگیم  رگیدکی  هب  ام  دنکیم و  حالصا  ار  اهنآ  وا  و 
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دنکیم ». دایز  ار  يزور  راک ، نیا  دزادرپیم و  ار  تناما  تسوگتسار و  راتفگ  رد  نز  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زور رد  طارص  يوس  ود  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  رذوبا  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریدس  ( 9 - ) 1875

هب دـنک ، روبع  نآ  يور  زا  تناما  ةدـننک  تخادرپ  نادـنواشیوخ و  هب  تبـسن  راکوکین  هاگره  سپ  تسا . تناما  نادـنواشیوخ و  تماـیق ،
هداد ماجنا  هک  يراک  ره  راک  ود  نیا  اب  دنک ، روبع  نآ  يور  زا  يدنواشیوخ  دنویپ  ةدـننک  عطق  تناما و  هب  نئاخ  یتقو  دـسریم و  تشهب 

دنکیم ». نوگنرس  شتآ  رد  ار  يو  طارص ، دناسریمن و  دوس  وا  هب 
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يوس ود  رد  تمایق  زور  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ریدـس  ( 10 - ) 1876
هب ار  وا  دنک ، روبع  نآ  يور  زا  تناما  ةدننک  تخادرپ  ناشیوخ و  هب  هدننک  یکین  هاگره  سپ  دـنراد . رارق  تناما  نادـنواشیوخ و  طارص ،

دزادنایمن ». شتآ 
ار تناما  دنسرتب و  نیمز  لها  هک  یتقو  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رکب  نب  یـسوم  ( 11 - ) 1877

دنراد ». رارق  تمحر  دروم  دننک ، لمع  ّقح  هب  دنزادرپب و  شلها  هب 
. تسا هدمآ  دنرادب » تسود  ار  رگیدمه  «، » دنسرتب  » ياجهب رگید  شرازگ  رد 

لمع اهنآ  زا  یکی  هب  سکره  هک  تسا  راک  شـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  هماـما  وبا  ( 12 - ) 1878
شـش نآ  درکیم . لمع  نم  هب  ایند  رد  يو  راگدرورپ ! يا  دـیوگیم : دـنک . تشهب  دراو  ار  وا  ات  دـنکیم  عافد  يو  زا  تماـیق  زور  دـنک ،

نادنواشیوخ ». هب  یکین  تناما و  تخادرپ  هزور ، جح ، تاکز ، زامن ، زا : دنترابع  راک 
ردپ هب  دنک ، محر  ناوتان  هب  دهد ، هانپ  ار  میتی  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 13 - ) 1879

شتمحر دنکیم و  دراو  دوخ  يدونـشخ  تیاضر و  رد  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دنک ، ینابرهم  شاهدرب  دـنزرف و  هب  دـنک و  کمک  شردام  و 
دنک و یکین  شنادنواشیوخ  هب  دشخبب ، ار  شایکین  دنارتسگب ، ار  شايدونـشخ  درادزاب و  ار  شیوخ  مشخ  سکره  دناسریم و  وا  هب  ار 

دهدیم ». رارق  دوخ  گرزب  ییانشور  رد  ار  وا  دنوادخ  تمایق  زور  دزادرپب ، ار  شتناما 
تناما مدنزرف ! يا  : » دومرف شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوشیم  تیاور  نساحملا  باتک  زا  لقن  هب  ةاکـشملا  باتک  رد  ( 14 - ) 1880

یشاب ». زاینیب  ات  شاب  رادتناما  دنامب و  ملاس  تترخآ  ایند و  ات  زادرپب  ار 
اب نک و  تقافر  ینیشنمه و  رفن  دص  اب  مدنزرف ! : » دومرف شدنزرف  هب  نامقل  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  ( 15 - ) 1881

تسا و  دنمدوس  دیفم و  وت  يارب  قالخا ، هرهب و  اهنت  مدنزرف ! نکن . ینمشد  نت  کی 
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ناکین ةدرب  مدـنزرف ! ریگارف . ار  قالخا  ياهییابیز  نکن و  ینمـشد  نانآ  اب  سپ  مدرم . وت و  ناـیم  ۀـطبار  تقـالخا  تسوت و  نید  تاهرهب 
تسود ار  ناراکتنایخ  دنوادخ  هک  شاب  رادتناما  دنامب و  ملاس  تترخآ  ایند و  ات  زادرپب  ار  تناما  مدنزرف ! شابم . رارـشا  دنزرف  یلو  شاب 

درادن ».
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیسح  ( 16 - ) 1882

یتسدگنت ». تنایخ ، دراد و  لابند  هب  يرگناوت  يرادتناما ، »
یسک يارب  تسا  یتلیضف  تناما ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 17 - ) 1883

دزادرپب ». ار  نآ  هک 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـننکیم  تیاور  هناگادـج  کی  ره  هریره  وبا  بعک و  نب  یبا  کلام ، نب  سنا  ( 18 - ) 1884

درک ». تنایخ  وت  هب  هک  یسک  هب  نکن  تنایخ  تسناد و  نیما  ار  وت  هک  یسک  هب  زادرپب  ار  تناما  »
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ترجه ماگنه  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  هکم  مدرم  زا  ییاهتناما  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 19 - ) 1885
دنادرگزاب ». ناشنابحاص  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  درپس و  نمیاّما  هب  ار  اهنآ 

نآ رب  هک  تسا  يزیچ  ره  راد  هدهع  نماض و  ناسنا ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرمـس  ( 20 - ) 1886
دناسرب ». شبحاص  هب  ار  نآ  هک  یتقو  ات  دبای  طلست 

نخـس نیا  رد  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  نساحملا  باتک  زا  لـقن  هب  ةاکـشملا  باـتک  رد  ( 21 - ) 1887
؟ تسیچ نآ  تفریذپ و  ناسنا  ار  يزیچ  هچ  درک و  داهنشیپ  نانآ  هب  ار  يزیچ  هچ  میدرک ،» داهنشیپ  رب ...  ار  تناما  نیا  ام  : » دنوادخ

دوب ». تادوجوم  شنیرفآ  ماگنه  رد  راک  نیا  درک و  داهنشیپ  نانآ  هب  ار  مدرم  نایم  يرادتناما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ رب  تبقارم و  زاـمن  راـک  رد  : » دوـمرف شناراـی  هب  شرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  دوـشیم  تـیاور  هغـالبلا  جـهن  رد  ( 22 - ) 1888

مکحتـسم و ياهنامـسآ  هب  يرادتناما  هک  یتسرد  هب  تسا . راکنایز  راـکتنایخ ، قیقحت  هب  تناـما ، تخادرپ  سپـس  دـینک ...  تظفاـحم 
دوب رارق  رگا  تسین و  اهنآ  زا  رتگرزب  رتالاب و  رتهدرتسگ ، رتعفترم ، هک  دـش  داهنـشیپ  راوتـسا  ۀتـشارفارب  ياـههوک  هدرتسگ و  ياـهنیمز 

دندیـسرت و تازاجم  زا  دندرک و  يراددوخ  اهنیا  قیقحت  هب  دنک ، يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  يزیزع  ای  دـنمورین  ای  هدرتسگ  ای  دـنلب  دوجوم 
تسا ». نادان  رگمتس و  رایسب  وا  انامه  تسا : ناسنا  نآ  هک  دوب  لهاج  نآ  هب  نانآ  زا  رتناوتان  هچنآ  دندرک  كرد 

مالـسلا مهیلع  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دوخ  رداون  باتک  رد  يدـنوار  هللا  لـضف  دیـس  ( 23 - ) 1889
درادن ». نامیا  تسین ، رادتناما  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور 
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هب تبـسن  سکچیه  هک  تسا  زیچ  هس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینادمه  بعـصم  نب  نیـسح  ( 24 - ) 1890

راکوکین هاوخ  ردام ، ردپ و  هب  یکین  راکهبت و  راکوکین و  يارب  نامیپ  هب  يافو  راکهبت ، راکوکین و  هب  تناما  تخادرپ  تسین : روذعم  اهنآ 
راکهبت ». ای  دنشاب 

: تسین ناشماجنا  زا  ياهراچ  لاح  ره  رد  هک  تسا  راک  هس  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ةاکـشملا  باـتک  رد 
راکهبت »...  راکوکین و  هب  تناما  تخادرپ 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 
 ...« تسا هدادن  رارق  تصخر  سکچیه  يارب  راک  هس  رد  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  بعـصم  نب  ۀسبنع 

. تسا نیشیپ  ثیدح  دننامه  ثیدح ، ۀمادا 
زین ریمع  یبا  نب  دمحم  زا  نینچمه  تسا . هدش  تیاور  توافت  یکدنا  اب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بعـصم  نب  ۀسبنع  زا  ثیدح  نیا 

. تسا هدش  تیاور 
ۀناشن تسیک و  ماما  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  شمعا  زا  هیواـعم  وبا  زا  لولهب  نب  میمت  ( 25 - ) 1891

؟ تسیچ يو  تماما 
نییآ تسا و  هدرم  تیلهاج  ناـمز  دـننامه  دریمب ، مالـسلا  هیلع  ناـماما  تخانـش  نودـب  سکره  نآ ...  رب  لـیلد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تدابع دـنلب ، ياههدجـس  راکهبت ، راکوکین و  هب  تناما  تخادرپ  شالت ، یبوخ ، ییوگتـسار ، يرادنتـشیوخ ، ناهانگ ، زا  زیهرپ  ناـماما ،
تسا ». يرادهیاسمه  بوخ  وکین و  ینیشنمه  ربص و  هار  زا  جرف  راظتنا  ناهانگ ، زا  يرود  هنابش ،

 1143 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تخادرپ راـکهبت  راـکوکین و  هب  تناـما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 26 - ) 1892

دوشیم ».
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تنس و لها  زا  معا  مدرم - ۀمه  یمالسا  روشک  رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 27 - ) 1893
هب تناما  انامه  دوشیم ، لمع  ناشياه  نامیپ  هب  تخادرپ و  ناشياهتناما  دوشیم و  هداد  لیوحت  ناشهدشمگ  حلـص - لاح  رد  نارفاک 
رد نادرگزاب و  ار  شتناما  تسناد ، نیما  ار  وت  هک  یـسک  دوشیم . لمع  راکهبت  راـکوکین و  اـب  ناـمیپ  هب  تخادرپ و  راـکهبت  راـکوکین و 

رادمرب ». تنایخ  هار  زا  يزیچ  تسا ، هدرک  راکنا  وت  زا  ار  یلام  هک  یسک  زا  نکن و  تنایخ  هدرک ، تنایخ  وت  هب  هک  یسک  تناما 
ام تیالو  یتسود و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخالا  باتک  رد  ( 28 - ) 1894
زا زیهرپ  اـنامه  دـنک . ادـتقا  اـم  هب  دـیاب  تساـم ، زا  سکره  هک  دـینادب  داد ، رارق  هضیرف  امـش  رب  ار  اـم  زا  يوریپ  درک و  بجاو  امـش  رب  ار 

اـهراک و زا  راـکهانگ ، شــشخب  ناـمهم و  زا  ییاریذـپ  ناـشیوخ ، هـب  یکین  راـکهبت ، راـکوکین و  هـب  تناـما  تـخادرپ  شـالت ، ناـهانگ ،
تسین ». ام  زا  دنکن  ادتقا  ام  هب  سکره  تسام و  ياهتلصخ 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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دنتسین ». هیفس  ناتنایاوشیپ  هک  ارچ  دیشابن  زغم  کبس  هیفس و  : » دومرف و 

لتاق رگا  دیزادرپب . راکهبت  راکوکین و  هب  ار  تناما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 29 - ) 1895
- مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  لـتاق  هب  یتح  ار - تناـما  دومرف : منادرگیمزاـب و  يو  هب  ار  نآ  درپسیم ، نم  هب  یتناـما  مالـسلا  هیلع  یلع 

دیزادرپب ».
ةراـبرد زیچ  هس  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـبللا  ّبـل  باـتک  رد  يدـنوار  بـطق  ( 30 - ) 1896

نامیپ ». هب  يافو  تناما و  تخادرپ  راکهبت ، ای  دنشاب  راکوکین  نادنواشیوخ ؛ هب  یکین  دوشیم : ماجنا  راکهبت  راکوکین و 
. مدرک شـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ةرابرد  يو  زا  مدرک و  رادـید  دایز  نب  لیمک  اب  : » دـیوگ ةاطرا  نب  دـیز  نب  دیعـس  ( 31 - ) 1897
؟ تسا نآ  رد  هچنآ  ایند و  ۀمه  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  هک  میوگب  وت  هب  درک  نم  هب  زور  کی  هک  ار  یشرافس  یهاوخیم  ایآ  تفگ : لیمک 

. يرآ متفگ :
ةزاجا  یسک  هب  زگره  ام  هک  شیدنیب  نادب و  لیمک ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : لیمک 
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شغورد رفیک  تسا و  راکهانگ  هتفگ و  یلطاب  نخـس  دـنک ، تیاور  هراب  نیا  رد  ارم  ةزاجا  سکره  سپ  میهدیمن . ار  اهتناما  نتخادرپن 

! نسحلاوبا يا  دومرف : نم  هب  هبترم  هس  تلحر  زا  شیپ  ياهظحل  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  منکیم  دای  دـنگوس  تسا . شتآ 
نزوس »...  خن و  رد  یتح  دایز  ای  دشاب  مک  هاوخ  زادرپب ، راکهبت  راکوکین و  هب  ار  تناما 

هب رگم  دزیگنایمنرب  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  ( 32 - ) 1898
. تسا هدمآ  راکهبت » راکوکین و  هب  : » نودب ةاکشملا  باتک  رد  ثیدح  نیا  راکهبت ». راکوکین و  هب  تناما  تخادرپ  ییوگتسار و 

تخادرپ هب  داب  امـش  رب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  صفح  یبا  نب  رمع  ( 33 - ) 1899
مهدیم ». لیوحت  يو  هب  ار  نآ  دراپسب ، نم  هب  یتناما  مالسلا  هیلع  یلع  لتاق  رگا  سپ  داد . رارق  نیما  ار  امش  هک  یسک  هب  تناما 

هیلع یلع  ةدننز  هک  نادـب  : » دومرف شیاه  تیـصو  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ناورم  نب  رامع  ( 34 - ) 1900
يو هب  ار  شتناما  مریذـپب ، ار  نآ  نم  دـنک و  تروشم  نم  اب  دراپـس و  تناـما  هب  نم  دزن  يریـشمش  رگا  يو  ةدنـشک  ریـشمش و  اـب  مالـسلا 
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منادرگیمزاب ».
: دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحملا  باتک  زا  شرازگ  هب  ةاکشملا  باتک  رد  ( 35 - ) 1901

نم هب  یتناما  مالسلا  هیلع  یلع  لتاق  رگا  سپ  هتـسناد  نیما  ار  امـش  هک  یـسک  هب  تناما  تخادرپ  هب  داب  امـش  رب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  »
منادرگیمزاب » يو  هب  ار  نآ  دراپسب ،

، دوب هتسشن  هلبق  فرط  هب  دجسم  رد  رصع  زامن  ماجنا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 36 - ) 1902
دزن ار  اهنآ  دنادیم و  نیما  دوخ  لاوما  رب  ار  ام  نامکاح ، زا  یکی  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : وا  هب  متفر و  يو  دزن 

؟ مزادرپب يو  هب  ار  شلاوما  ایآ  دهدیمن  سمخ  امش  هب  وا  دراپسیم و  تناما  ام 
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نتـشک لیلد  هب  نم  هک  مردـپ  لتاق  مجلمنبا - رگا  داد : همادا  هاگنآ  هلبق ! نیا  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  دومرف : هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مهدیم ». لیوحت  يو  هب  دراپسب  نم  هب  ار  یتناما  دوشیم - یفخم  وا  متسه و  شلابند  هب  مردپ 

یلع نب  نیسح  لتاق  هب  یتح  ار  تناما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینادمه  بعـصم  نب  نیـسح  ( 37 - ) 1903
دیزادرپب ». مالسلا  هیلع 

. تناـما تخادرپ  هب  داـب  امـش  رب  : » دومرف دوخ  نایعیـش  هب  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  یلاـمث  هزمحوبا  ( 38 - ) 1904
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  مردپ - لتاق  رگا  درک ! ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

مهدیم ». لیوحت  يو  هب  دراذگ ، تناما  نم  دزن  تشک  ار  مردپ  نآ  اب  هک  ار  يریشمش  مالسلا -
نب نسح )  ) نیسح لتاق  هب  یتح  ار  تناما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 39 - ) 1905
يو هدهعرب  صخـش  نآ  هک  یّقح  زا  تسا  بجاو  دـنز ، دربتـسد  یناملـسم  لام  ای  وربآ  زا  يزیچ  هب  سکره  دـیزادرپب . مالـسلا  هیلع  یلع 

كاپ ار  دوخ  باسح  شناثراو  اب  لام  هب  تبسن  يو ، گرم  زا  سپ  دیآ و  نوریب  نآ  تیلوئـسم  زا  دنک و  تیلالح  تساوخرد  وا  زا  دراد ،
زا يو  يرازیب  هبوت و  ینامیـشپ و  زا  راگدرورپ  ات  دـنک  هبوت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـیاب  هداد ، ماجنا  وا  اـب  هک  ییاـهراک  هب  تبـسن  دـنک و 

. دوش هاگآ  شاهتشذگ  ياهراک 
تـسد رد  مدرم  لاـم  رگا  هک  تسا  نیا  مرظن  یلو  منکیمن  هیجوت  ریـسفت و  مدرم  لاـم  ةراـبرد  ار  دـنوادخ  ياهدـیدهت  نم  دومرف : سپس 
ضوع تسا  هتفر  نوریب  بصاغ  تسد  زا  رگا  دنوش و  جراخ  نآ  تیلوئسم  راب  ریز  زا  دزادرپب و  نانآ  هب  ار  نآ  تسا ، دوجوم  نآ  بصاغ 
دنوادخ هاگشیپ  رد  دوخ  ياهراک  زا  دهد و  هقدص  نایاونیب  نادنمزاین و  هب  نانآ  فرط  زا  دسانشیمن ، ار  شنابحاص  رگا  دزادرپب و  ار  نآ 

دنک ». هبوت 
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لتاق هب  یتح  ار  تناما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم  باتک  زا  لقن  هب  ةاکـشملا  باتک  رد  ( 40 - ) 1906
دیزادرپب ». مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

لتاق هب  یتح  ار  تناما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 41 - ) 1907
دیزادرپب ». ناربمایپ  نادنزرف 

امـش هک  یـسک  هب  ار  تناما  : » دومرف هناگدص  راهچ  ثیدح  رد  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لاصخلا  باتک  رد  ( 42 - ) 1908
دشاب ». ناربمایپ  نادنزرف  لتاق  دنچره  دیزادرپب ، هتسناد  نیما  ار 

ام امش  دننمشد . ام  اب  مدرم  دیراد و  تسود  ار  ام  امش  دومرف : لاؤس  هنیشیپ  نودب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ لبـش  وبا  ( 43 - ) 1909
ار امـش  یگدنز  دنوادخ  ور  نیا  زا  دننکیم ؛ افج  ام  هب  مدرم  دینکیم و  یکین  ام  هب  امـش  دننکیم و  بیذکت  مدرم  دینکیم و  قیدصت  ار 
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. داد رارق  ام  گرم  دننامه  ار  امش  گرم  ام و  یگدنز  دننامه 
نایم امش و  زا  کی  ره  نایم  هک  نادب  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : درک و  اهر  دیـشک و  ار  نآ  تسوپ  درک و  دوخ  يولگ  ریز  هب  هراشا  هاگنآ 

دنگوس ادخ  هب  یلو  درک  رارکت  رابود  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دسر . اجنیا  هب  شناج  هک  تسا  هلـصاف  رادقم  نیا  شمـشچ  ینـشور 
ار نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  مردپ  تسینوا ، زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  دومرف : درک و  دای  دنگوس  هکنیا  ات  دشن  یـضار 

اهنآ زا  دوشیم و  هتفریذـپ  امـش  زامن  دـیناوخیم و  زاـمن  اـهنآ  امـش و  هکنیا  زا  دـیتسین  دونـشخ  اـیآ  لبـشوبا ! يا  درک . تیاور  نم  يارب 
هتفریذـپ اـهنآ  زا  دوشیم و  هتفریذـپ  امـش  تاـکز  دـیزادرپیم و  تاـکز  اـهنآ  امـش و  هکنیا  زا  دـیتسین  دونـشخ  اـیآ  دوشیمن ؟ هتفریذـپ 

زامن و دنگوس ! ادخ  هب  دریذپیمن ؟ نانآ  زا  دریذپیم و  امش  زا  دنوادخ  دیرازگیم و  جح  اهنآ  امـش و  هک  دیتسین  دونـشخ  ایآ  دوشیمن ؟
لاح رد  امـش  هک  ارچ  دیهد  لیوحت  شبحاص  هب  ار  تناما  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  امـش . زا  رگم  دوشیمن ، هتفریذـپ  جـح  تاکز و 

ناشلایما اههتـساوخ و  يوس  هب  یهورگ  ره  ماگنه  نآ  رد  دـنوشیم ، ادـج  رگیدـکی  زا  مدرم  هک  هاـگنآ  سپ  دـیتسه ، شزاـس  حـلص و 
؟ دنتسین نانآ  زا  ناگدنهد  اوتف  ناهدنامرف و  نایضاق ، رگم  ایآ  دینک . يوریپ  ام  زا  هک  یتقو  ات  دیوریم  قح  يوس  هب  امش  دنوریم و 

. يرآ متفگ :
دناهتفرگ و ار  اجنآ  اجنیا و  نانآ  دیرادن . ار  مدرم  ۀمه  اب  ییورایور  تردق  امـش  اریز  دینک  اورپ  دنوادخ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ار ادخ  ةدیزگرب  امـش  دیزگرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  تسا . هتفرگ  ادخ  هک  دـیاهتفرگ  ار  ییاج  امش 

. دیزادرپب هایس  دیفس و  هب  ار  تناما  دینک و  هشیپ  اوقت  سپ  دیدرک . باختنا 
دشاب ». ماش  ياهیبصان  ای  هیرورح  جراوخ  زا  دنچره 
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نایعیـش هب  دـنلب  شرافـس  کی  زا  یـشخب  رد  يو  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 44 - ) 1910

نمشد ای  ماش  لها  ای  جراوخ  زا  دنچره  دیزادرپب ؛ هایس  دیفس و  هبار  تناما  دینک و  اورپ  تسامش ، راگدرورپ  هک  دنوادخ  زا  : » دومرف دوخ 
دشاب ». امش 

درامشیم و حابم  ار  هیما  ینب  ناج  لام و  امـش  نایعیـش  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ینابیـش  نیـسح  ( 45 - ) 1911
نآ اریز  دنـشاب ، یـسوجم  دـنچره  دـیناسرب ، شنابحاص  هب  ار  اهتناما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرپس  یتناما  يو  هب  ناـنآ  زا  یکی 

دنکیم ». مارح  لالح و  سپ  دنک ، روهظ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  ات  دیآیمن  دوجو  هب  عضو 
هچ لام  نآ  اب  متـسنادیمن  نم  دش . دیدپان  تشاذـگ و  تناما  نم  دزن  رانید  رازه  ناورم  ینب  ناوریپ  زا  یکی  : » دـیوگ یبلح  ( 46 - ) 1912

لاـم نیا  هب  امـش  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  مدرک و  وگزاـب  يو  يارب  ار  ارجاـم  متفر و  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دزن  ور  نـیا  زا  مـنک .
. دیرتراوازس

میزادرپیم ار  ناشياهتناما  میتسه ، شزاس  حلص و  لاح  رد  نانآ  نایم  رد  ام  دومرفیم : هتسویپ  مردپ  انامه  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا یسک  دش ، ادج  مه  زا  اههتساوخ  لایما و  هاگره  سپ  میهدیم . تداهش  نانآ  نایز  دوس و  هب  میهدیم و  لیوحت  ار  ناشياههدشمگ  و 

درادن ». ندنام  قح  نانآ 
لاـم امـش  ناتـسود  زا  یکی  دزن  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ مساـق  نـب  دـمحم  ( 47 - ) 1913

یجراخ دـیلپ  درم  لام ، بحاص  دـهدن و  يو  هب  يزیچ  دـناوتیم  هک  تسا  بارعا  زا  یکی  رادتناما  دراذـگیم . تناما  هب  ار  ییاـهبنارگ 
. تسا یناطیش ) )

. مدرکن راذگ  ورف  يزیچ  لام ، بحاص  فیصوت  رد  دیوگ : مساق  نب  دمحم 
هدرمـش نیما  ار  وا  هدرپس ، ناسنا  هب  دنوادخ  هک  یتناما  اب  درم  نآ  اریز  دنادرگزاب ؛ يو  هب  ار  شتناما  وگب : يو  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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. تسا
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داد رارق  رد  درخیم و  ار  تموـکح  يوـس  زا  يو  هـب  هدــش  راذــگاو  ياـهنیمز  زا  یخرب  ساـبع  ینب  ناـنز  زا  یکی  زا  یــصخش  مـتفگ :
زاب وا  زا  ای  دزادرپب ، يو  هب  ار  لام  نآ  ایآ  تسا . هدادن  يو  هب  ار  اهب  رادیرخ  هک  یلاح  رد  درک ، تفایرد  ار  نیمز  ياهب  يو  هک  دسیونیم 

؟ دراد
تسا ». هدوبن  نآ  کلام  هک  هتخورف  ار  يزیچ  وا  اریز  درادزاب  وا  زا  تدش  هب  وگب : درم  نآ  هب  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  لیضف  زا  مساق  نب  دمحم  زا  ثیدح  نیا 
افو تنامیپ  هب  زادرپب و  ار  تتناما  : » تشون هعافر  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 48 - ) 1914

شخبب و ار  تاهدننکمتـس  نک و  ناربج  ار  تاهدننکیکین  ِیکین  نک و  یکین  تاهدننکيدب ، هب  نکن و  تنایخ  تاهدننکتنایخ  هب  نک و 
رایـسب وـت  هب  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  نک و  ینتورف  تاهدنـشخب  ربارب  رد  شخبب و  تاهدـننکمورحم  هب  نـک و  اـعد  تاهدـننکيرای  يارب 

نک ». شیاتس  شیاهتبهوم  رب  ار  وا  نک و  يرازگساپس 
ار نآ  وا  دراد و  يرگید  ةدهعرب  یّقح  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 49 - ) 1915

هچنآ دناوتیم  ایآ  دباییم ، تسد  يو  زا  یلام  هب  قح  بحاص  ای  دراذگیم  تناما  هب  قح  بحاص  دزن  یلام  رکنم ، سپـس  دنکیم ، راکنا 
؟ درادرب وا  زا  تسا ، هدرک  راکنا  رتشیپ  يو 

دوش ». مزال  وا  رب  مکاح  مکح  اب  ای  دزادرپب  دوخ  هچنآ  رگم  دریگیمن  وا  زا  تسا . تنایخ  نیا  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ادخ لوسر  يا  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  یصخش  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 50 - ) 1916

؟ مرادرب يو  تناما  زا  ار  دوخ  بلط  مناوتیم  ایآ  دراد . یتناما  نم  دزن  وا  مراکبلط و  رانید  کی  ینالف  زا  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 
نکن ». تنایخ  تاهدننک ، تنایخ  هب  زادرپب و  هتسناد  نیما  ار  وت  هک  یسک  هب  ار  تناما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تسا هدمآ  زین  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد  شسرپ  رکذ  نودب  ثیدح  نیا 
دایز ار  يزور  يرادتناما ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 51 - ) 1917

دراد ». لابند  هب  یتسدیهت  تنایخ ، دنکیم و 
یشخب رد  درک و  ینارنخس  ام  يارب  تلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دنیوگ سابع  نب  هللادبع  هریره و  وبا  ( 52 - ) 1918

اب یلاـح  رد  دریمیم و  مالـسا  نییآ  ریغ  رب  دـناسرن ، شناـبحاص  تسد  هب  ار  نآ  دـنک و  تناـیخ  یتناـما  هب  اـیند  رد  سکره  دومرف : نآ  زا 
خزود ۀبل  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  سپ  دوش ، هدنکفا  شتآ  رد  دوشیم  هداد  روتـسد  تسا و  نیگمـشخ  يو  رب  هک  دـنکیم  رادـید  دـنوادخ 

دننکفایم ».
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راکتنایخ دـننامه  نآ ، گنن  هاـنگ و  رد  زین  وا  درخب ، ار  یتناـیخ  لاـم  یهاـگآ  اـب  سکره  و  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  ( 53 - ) 1919
تسا ».

تسا ». دزد  دننامه  نآ ، گنن  هانگ و  رد  زین  وا  درخب ، ار  يدزد  لام  یهاگآ  اب  سکره  : » دومرف زین  و  ( 54 - ) 1920
میتسه ». وا  زا  ام  هن  تسام و  زا  وا  هن  ترخآ  ایند و  رد  دنک ، تنایخ  یناملسم  هب  سکره  : » دومرف نینچمه  و  ( 55 - ) 1921

کچوک ار  تناـما  هک  یـسک  : » دومرف هک  دوـشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  لوـقعلا  فـحت  باـتک  رد  ( 56 - ) 1922
تنایخ یناملـسم  سومان  لام و  رد  هک  یـسک  تسین و  ام  زا  دـنکیم ، دوبان  ار  نآ  دنراپـسیم ، تناما  وا  هب  یتقو  لیلد  نیمه  هب  درامش و 

تسین ». ام  زا  دنک ،
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رد هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  نساحملا  باتک  زا  لقن  هب  ةاکـشملا  باـتک  رد  ( 57 - ) 1923
تسین ». ام  زا  دنک ، تنایخ  تناما 

ایند رد  سکره  : » دومرف درک و  یهن  تنایخ  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  ثیدح  رد  ( 58 - ) 1924
رادـید ادـخ  اب  یلاح  رد  تسا و  هدرمن  نم  نییآ  هب  دـسر ، ارف  شگرم  سپـس  دـناسرن ، شبحاص  تسد  هب  ار  نآ  دـنک و  تنایخ  یتناما  هب 

تسا ». راکتنایخ  دننامه  درخب ، ار  یتنایخ  لام  یهاگآ ، اب  سکره  دومرف : تسا و  نیگمشخ  يو  زا  هک  دنکیم 
ربمایپ رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  هبطخ  زور  کی  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : » دـیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 59 - ) 1925

زا يدنسپدوخ  رورغ و  انامه  دینک ؛ ظفح  ار  نآ  دیشیدنیب و  مراتفگ  رد  دیونشب و  ارم  نخـس  مدرم ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
. دهدیم هدعو  لطاب  هب  هک  رضاح  تسا  ینمشد  ناطیش  تسا و  ربکت  زا  یشورفرخف  تسا و  یشکرس 

(. دینکن لادج   ) دـینکن ریقحت  ار  رگیدـکی  دـیناوخن و  تشز  ياهمان  اب  ار  رگیدـمه  سپ  تسا . ناملـسم  ردارب  ناملـسم  هک  دیـشاب ! هاگآ 
دـسریم و دـصقم  هب  دـهن ، ماـگ  اـهنآ  رد  سکره  تسا . ناـسآ  شندومیپ ]  ] راوـمه و شیاـههار  تسا و  ناـسکی  نید  ياهتنـس  اـنامه 
دنکیمن و تنایخ  دوش ، هدرمش  نیما  هاگره  ناملسم  دوشیم . دوبان  دوش ، ادج  اهنآ  زا  سکره  دوشیم و  رود  دنک ، اهر  ار  اهنآ  سکره 

نامرادرک تسا و  قح  نامراتفگ  میتسه . تمحر  نادناخام  دیوگیمن . غورد  نتفگ  نخـس  ماگنه  دنکیمن و  فلخت  دهد ، هدـعو  هاگره 
تسام ». زا  ناربمایپ  نیرخآ  لدع و 
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تداع زیچ  ره  هب  نمؤم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 60 - ) 1926
تنایخ ». غورد و  هب  رگم  دنکیم ،

: تسا زیچ  هس  قفانم  ياههناشن  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  ( 61 - ) 1927
ندش ». هدرمش  نیما  ماگنه  هب  تنایخ  نداد و  هدعو  ماگنه  فلخت  نتفگ ، نخس  ماگنه  ییوگغورد 

تسا ». قافن  سأر  تنایخ ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 62 - ) 1928
تسا ». تنایخ  قافن ، سأر  : » دومرف زین  و  ( 63 - ) 1929

تسا ». مالسا  زا  يرود  ببس  نآ  اریز  دینک  يرود  تنایخ  زا  : » دومرف زین  و  ( 64 - ) 1930
تسا ». ینیدیب  عرو و  یمک  رب  لیلد  تنایخ ، : » دومرف زین  و  ( 65 - ) 1931

تنایخ ». گنرین و  هانگ ، تسا : نید  راع  گنن و  زیچ  هس  : » دومرف و  ( 66 - ) 1932
تسارتفا ». غورد و  دازمه  تنایخ ، : » دومرف و  ( 67 - ) 1933

تسا ». غورد  ردارب  تنایخ ، : » دومرف و  ( 68 - ) 1934
دنکیم ». يو  بوبحم  ار  يرادتناما  درادب ، تسود  ار  ياهدنب  دنوادخ  هاگره  : » دومرف و  ( 69 - ) 1935

دراو اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  زیچ  راهچ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هطـساو  اب  مساق  نب  یـسوم  ( 70 - ) 1936
انز ». يراوخبارش و  تقرس ، تنایخ ، دوشن : دابآ  تکرب  اب  دنک و  ناریو  ار  نآ  هکنآ  رگم  دوشیمن ، ياهناخ 

ار ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس 
. تسا هدرک  تیاور 
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يرادتناما یتسار و  یپ  رد  اهنت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوشیم  تیاور  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باـتک  رد  ( 71 - ) 1937

نکن ». تنایخ  دنکیم ، تنایخ  وت  هب  هک  یسک  هب  وگن و  غورد  دیوگیم ، غورد  وت  هب  هک  یسک  هب  شاب و 
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ربمایپ هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  هللا  لضف  دیـس  رداون  باـتک  رد  ( 72 - ) 1938
دش ». یهاوخ  وا  لثم  زین  وت  هک  نکن  تنایخ  تراکتنایخ ، هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

وت ای  دراذگیم  وت  دزن  یلام  هک  یـسک  هب  زگره  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ دوعـسم  نب  هللادبع  ( 73 - ) 1939
هک دـهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ  قیقحت  هب  : » دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  هک  ارچ  نکن ؛ تنایخ  دروآیم ، باسح  هب  نیما  یتناـما  رب  ار 

دیناسرب ». اهنآ  نابحاص  تسد  هبار  اهتناما 
گنرین رکم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تایرفعج  باتک  رد  ( 74 - ) 1940

تسا ». شتآ  رد  تنایخ ، و 
نیرتدـب نآ  هک  ارچ  تناـیخ  زا  زیهرپـب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـشیم  تیاور  ملکلاررد  مکحلا و  ررغ  باـتک  رد  ( 75 - ) 1941

دوشیم ». باذع  شتآ ، اب  شتنایخ  رطاخ  هب  راکتنایخ  تسا و  تیصعم 
تسا ». يرادتناما  مالسا ، سأر  : » دومرف و  ( 76 - ) 1942

ارچ نکن ؛ مهتم  ار  وا  یتسناد ، نیما  ار  يرگید  هک  یماگنه  زادرپب و  ار  تناما  يدمآ ، رامش  هب  نیما  هک  یماگنه  : » دومرف و  ( 77 - ) 1943
درادن ». نامیا  تسین ، رادتناما  هک  یسک  هک 

تاعاجرا
: تشذگ

هک ياهلیـسو  نیرترب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ةدوـمرف  تامدـقم  ياـهباب  زا  مکی  تسیب و  باـب  زا  مهن  یـس و  تیاور  رد 
يو هب  ار  شتناما  درامـشیم ، رادتناما  ار  امـش  هک  یـسک  و  تسوا ...  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  دنیوجیم ، لسوت  نآ  هب  ناگدـنیوج  لسوت 

دیزادرپب ».
نامیا تسین ، رادتناما  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  زامن  بوجو  تلیـضف و  ياهباب  زا  مراهچ  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 

درادن ».
تسد اهتمینغ  هک  یماگنه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  دجاسم  ياهباب  زا  مود  یس و  باب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 
خـسم ای  نیمز  رد  نتفرورف  ای  خرـس  ياهداب  رظتنم  ماگنه  نآ  رد  سپ  دـیآیم ...  رامـش  هب  تمینغ  تناـما ، دوشیم و  هتـشابنا  تسد و  هب 

دیشاب ». تاناویح  تروص  هب  ندش 
هب تناما  تخادرپ  ناماما ، نییآ  زا  قیقحت  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  دوجـس  ياـهباب  زا  مکی  باـب  زا  مکی  لـهچ و  تیاور  رد  و 

تسا ». راکهبت  راکوکین و 
تناما ». تخادرپ  و  ناهانگ ...  زا  يرود  هب  داب  امش  رب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مود  لهچ و  تیاور  رد  و 

منکیم ». شرافس  تناما و ...  تخادرپ  و  یهلا ...  ياوقت  هب  ار  وت  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مراهچ  لهچ و  تیاور  رد  و 
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هب نم  تما  هک  یتقو  ات  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ةدومرف  تاـکز  بوجو  ياـهباب  زا  مود  باـب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد 
درب ». دنهاوخ  رس  هب  یکین  ریخ و  رد  هتسویپ  دنزادرپب ، ار  مه  ياهتناما  دننکن و  تنایخ  رگیدکی 

دنرادب تسود  ار  رگیدکی  نم  تما  هک  یتقو  ات  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  سفن  اب  داهج  ياهباب  زا  مهد  باب  زا  مود  تیاور  رد 
دنربیم ». رس  هب  یکین  ریخ و  رد  هتسویپ  دنزادرپب ، ار  مه  ياهتناما  دنهد و  هیده  رگیدکی  هب  و 

تسا ». تناما  تخادرپ  نامیا ، و  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدزای  باب  زا  مهدزیس  تیاور  رد 
دوشیم ». ناوارف  تنایخ ، كدنا و  يرادتناما ، : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزاود  باب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 
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: دـنکیم باذـع  راک  شـش  رطاخ  هب  ار  هورگ  شـش  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مراهچ  تسیب و  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
تنایخ ». لیلد  هب  ار  ناناگرزاب  تیبصع و  لیلد  هب  ار  برع 

همه زا  شیب  هک  یسک  نم و  هب  امش  نیرتکیدزن  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  موس  یس و  باب  زا  متفه  تسیب و  تیاور  رد  و 
تسامش »...  نیرترادتناما  نیرتوگتسار و  تسا ، بجاو  نم  رب  شتعافش 

رادتناما ینامب و  ملاس  تترخآ  ایند و  رد  ات  زادرپب  ار  تناـما  مدـنزرف ! يا  : » هک شدـنزرف  هب  ناـمقل  ۀـتفگ  نیا  مهن  تصـش و  تیاور  رد 
یشاب ». زاینیب  ات  شاب 

زا دنز و  گنرین  یناملسم  هب  هک  یـسک  تسین  ام  زا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ةدومرف  متفه  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دنک ». تنایخ  یناملسم  هب  هک  یسک  تسین  ام 

ییوگتـسار و اب  رگم  درکن ، ثوعبم  ار  يربماـیپ  دـنوادخ  زگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  متـشه  یـس و  باـب  زا  مهد  تیاور  رد  و 
راکهبت ». راکوکین و  هب  تناما  تخادرپ 

زا شیب  هک  یـسک  تمایق و  زور  رد  نم  هب  امـش  نیرتکیدزن  اـنامه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدومرف  مکی  تسیب و  تیاور  رد  و 
تسامش ». نیرترادتناما  نابز و  رد  امش  نیرتوگتسار  تسا ، بجاو  نم  رب  شتعافش  همه 

«. غورد تنایخ و  رگم  تسا  هدش  هتشرس  یتعیبط  ره  رب  نمؤم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مایس  تیاور  رد 
. نآ دننام  مکی  یس و  تیاور  رد 

ياوقت هک  یـسک  رگم  تسین  ام  ۀعیـش  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مراهچ  هاجنپ و  باب  زا  موس  لهچ و  تیاور  رد  و 
دنوشیم ». هتخانش  يرادتناما  عوشخ و  ینتورف و  هار  زا  اهنت  اهنآ  دنک و  يوریپ  دنوادخ  زا  هشیپ و  یهلا 

اب دیزادرپب و  درپس ، امـش  هب  تناما  هک  یـسک  هب  ار  تناما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متـصش  باب  زا  متفه  هاجنپ و  تیاور  رد  و 
دینک ». افو  شنامیپ  هب  دیتسب  نامیپ  هک  ره 

ییوگتسار و  داد ...  ناربمایپ  هب  ار  هنامیرک  قالخا  لاعتم  دنوادخ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مراهچ  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
يرادتناما ». و 

. نآ دننام  یفاک  زا  لقن  هب  موس  تیاور  رد  و 
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زا يرادتناما  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسه  یبلاطم  رگید ، تایاور  مجنپ و  یس و  مراهچ و  یس و  مهدزناش ، مراهچ ، تیاور  رد  و 
. تسا هنامیرک  قالخا 

تناما ». تخادرپ  یهلا و  ياوقت  هب  داب  وت  رب  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  متفه  تصش و  باب  زا  مهن  تصش و  تیاور  رد  و 
شرافـس يرادتناما  ییوگتـسار و  یهلا ، ياوقت  هب  ار  وت  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اعد  ياهباب  زا  مود  باب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 

منکیم ».
زا مراهچ  داتفه و  باب  تایاور  دنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  ترـشاعم ، ياهباب  زا  مکی  باب  تایاور  زا  يرایـسب  رد 

. دنک يراددوخ  دوخ  ماو  تخادرپ  زا  هک  درکیم  یسک  تناما  زا  نتشادرب  زاوج  رب  تلالد  اوران ، اور و  ياهبسک  ياهباب 
راظتنا وت  زا  دراپـسب و  تناما  وت  هب  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  رجات  تابحتـسم  ياهباب  زا  هاجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دشاب ». مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  دنچره  زادرپب ؛ يو  هب  ار  شتناما  دراد ، یهاوخریخ 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ  رد  هک  رگنب  ار  یهدب  ياهباب  زا  مود  باب  و 

درادن يو  تناما  تخادرپ  هب  میمـصت  هک  یـسک  رگم  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  یهدب  ياهباب  زا  متـشه  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 922 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ». دزد  دننامه  وا  سپ 
وا ایآ  دنکیم ، تنایخ  وا  هب  يرادقم  شکیرش  هک  دمهفیم  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  تکرـش  ياهباب  زا  مود  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

؟ درادرب وا  عالطا  نودب  درادیمرب ، شکیرش  هک  يرادقم  هب  دناوتیم  زین 
دناهدش ». کیرش  مه  اب  هدرپس  نانآ  هب  دنوادخ  هک  یتناما  ساسارب  نانآ  تسا . يدنسپان  تشز و  راک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  هعیدو  ياهباب  زا  مشش  مجنپ و  باب  تایاور  رد  و 
: دیآیم

وت طسوت  نم  لاـم  ندرک  هاـبت  وت و  تناـیخ  درم ! يا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  ةدومرف  تلاـکو  ياـهباب  زا  مشـش  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
يو هیلع  شهانگ  هتـشاذگ و  شايزور  باسح  هب  دـنک ، تنایخ  یلام  رد  سکره  ددرگیمزاب ...  وت  هب  تنایخ  نایز  اریز  تسا ؛ ناـسکی 

دوشیم ». هتشون 
هک یسک  درکیمن : نادنز  ار  هورگ  هس  زج  مالسلا  هیلع  یلع  : » هک هتفگ  نیا  براحم  دح  ياهباب  زا  مهدراهچ  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

بیاغ ». ای  دشاب  رضاح  هچ  تخورفیم  ار  نآ  تفاییم ، يو  زا  يزیچ  رگا  دنک و  دوبان  ار  نآ  سپ  دوش ، هدرپس  يو  هب  یتناما 
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یتناما سکره  دزن  و  دیشاب ! هاگآ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  صاصق  ياهباب  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  تسیب و  تیاور  رد  و 
يو ». تیاضر  اب  رگم  تسین  لالح  شلام  ناملسم و  صخش  نوخ  اریز  دزادرپب ؛ هدرپس ، يو  هب  هک  یسک  هب  ار  نآ  سپ  تسا 

هچنآ هب  اهنت  ام  تساهنیا و  زا  شیب  دـنکیم ، تلالد  نوگانوگ  ياهباب  رد  تناـیخ  تمرح  تناـما و  تخادرپ  بوجو  رب  هک  یتاـیاور  و 
. میدرک هدنسب  دش ، رکذ 

تناما نداد  سپ  زاب  رد  فالتخا  مکح  باب 8 

رد هبراضم  ۀیامرـس  هک  یـسک  رادتناما و  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1944
، دوب مهتم  رگا  تسا و  هتفریذـپ  شنخـس  دـش ، فلت  هعیدو  دـیوگب ، رادتناـما  هک  یتروص  رد  دـناهدمآ و  رامـش  هب  نیما  تسوا ، راـیتخا 

دوشیم ». هداد  دنگوس 
دراذـگیم و تناما  يرگید  دزن  ار  یلام  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 1945

نینچ هک  دـنکیم  راکنا  هدـنهدتناما  مهد و  لیوحت  ینالف  هب  ار  نآ  هک  يداد  روتـسد  یلو  يداد  تناما  نم  هب  وت  دـیوگیم : رادتناـما 
لیوحت ار  نآ  هداد  روتسد  وا  هب  تناما  بحاص  هکنیا  رب  دنک ، هماقا  هنّیب  دیاب  هدنریگتناما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشاب . هداد  يروتـسد 

تسا ». هدادن  يروتسد  نینچ  هک  دنک  دای  دنگوس  دیاب  هدنهد  تناما  دهد و 
: تفگ رادتناما  هب  شنانخـس  نمـض  رد  درپس و  تناما  يرگید  دزن  ار  یلام  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  باتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 1946

رقاب ماما  تسا . نآ  نتفرگ  لیوحت  رکنم  دریگب ، لیوحت  ار  تناما  دوب  رارق  هک  یـسک  یلو  هدـب  لیوحت  يو  هب  ار  نآ  دـمآ ، ینالف  هاـگره 
هتفریذپ ندوب - مهتم  تروص  رد  شدـنگوس - اب  هارمه  تسا ، هتخادرپ  ار  نآ  هکنیا  هب  رادتناما  نخـس  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

.« تسا هداد  يو  هب  نآ  لیوحت  هب  روتسد  هک  هدرک  فارتعا  تناما ، بحاص  اریز  تسا 

هدرب كدوک و  دزن  تناما  ندرپس  مکح  باب 9 

مالتحا ّدح  هب  زونه  هک  یکدوک  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 1947
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تناما وا  دزن  ار  ياهدرب  رگا  تسین و  يو  ةدـهعرب  یتنامـض  دـنک ، فالتا  ار  تناما  كدوک  دراپـسب و  تناـما  تسا ، هدیـسرن  غولب  ّنس  و 
اب هارمه  هلقاـع  نخـس  هدرب ، تمیق  رد  فـالتخا  تروص  رد  تسا و  كدوک  ۀـلقاع  ةدـهعرب  نآ  تلاـفک  دـشکب ، ار  هدرب  نآ  دـنراذگب و 

دنکیم ». تفایرد  ار  نآ  سپ  نآ . زا  شیب  رب  دنک  هماقا  هنّیب  هدرب  بحاص  هکنآ  رگم  تسا  هتفریذپ  نانآ  دنگوس 
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، دـنک فـلت  ار  تناـما  هدرب  نآ  دراپـسب و  تناـما  ياهدرب  هب  سکره  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 2 - ) 1948
هزاـجا هدرب  رگا  دوشیم و  هبلاـطم  يو  زا  دـش ، دازآ  تقوره  هک  دوب  دـهاوخ  هدرب  ةدـهعرب  نید  نآ  هکلب  تسین ؛ هدرب  ةدـهعرب  یتناـمض 

رد تناما  ای  دشاب  هداد  يو  هب  تناما  نتفریذپ  هزاجا  شبحاص  هکنآ  رگم  دوشیمن ، تباث  يزیچ  شبحاص  ةدهع  هب  دشاب  هتـشاد  تراجت 
.« تسا رثایب  شرارقا  دنک ، فارتعا  یتناما  هب  هدرب  رگا  دشاب و  تراجت  یعون  اب  هطبار 

قیقع يرتشگنا  اب  تناما  رب  ندز  رهم  مکح  باب 10 

رد هک  نک  رهم  قیقع  يرتشگنا  اب  ار  هسیک  نآ  زینک ! يا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  داّرز  دـیز  ( 1 - ) 1949
ددرگزاب ». نامتسد  هب  ام  تناما  ات  تسا  ظوفحم  هراومه  تروص  نیا 
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)؟-؟(  یمرضح حیرش  نب  دمحم  نب  رفعج  لصا . . 83
موس نرق 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  بقانملا . . 84
 1170 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  نیفص . ۀعقو  . 85
224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  ۀخیشملا . . 86

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  رداونلا . . 87
ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  نساحملا . . 88

283 ق) یفوک -؟(  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . . 89
290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  تاجردلا . رئاصب  . 90

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  رازملا . . 91
( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداونلا . . 92

)؟-؟(  یمق نب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  ۀیوبنلا . ثیداحالا  عماج  . 93
)؟-؟(  مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  يرکسعلا . ریسفت  . 94

)؟-؟(  یلماع دادح  میهاربا  نب  رصان  نب  نسح  نیدلازع  خیش  ةاجنلا . قیرط  . 95
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  دهزلا . باتک  . 96

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  نمؤملا . . 97
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  تارایزلا . باتک  . 98

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  بقانملا . . 99
مراهچ نرق 

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  خیراتلا . باتک  . 100
314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  حوتفلا . . 101

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا . باتک  . 102
329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  . 103

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  یفاکلا . . 104
336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  صیحمتلا . باتک  . 105

دودح 340 ق) یشک -؟(  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشکلا . لاجر  . 106
 1171 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  ۀیصولا . تابثا  . 107
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ۀثاغتسالا . . 108

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءادتبالا . . 109
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءایبنالا . . 110

352 ق) یفوک -؟(  مساق  نبا  قالخالا . باتک  . 111
363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  حاضیالا . . 112

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  . 113
367 ق) هیولوق -؟(  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا . لماک  . 114

380 ق) ینامعن -؟(  میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا . . 115
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380 ق) ینامعن -؟(  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 
�

ه ینامعنلا . ریسفت  . 116
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عیارشلا . للع  . 117

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 118
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامتو  نیدلالامک  . 119

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀیادهلا . . 120
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  یلامالا . . 121

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  . 122
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  دیحوتلا . . 123
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لاصخلا . . 124

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لامعالا . باوث  . 125
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عنقملا . . 126

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحی  نم ال  . 127
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀثالثلا . رهشالا  لئاضف  . 128

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ناوخالا . ۀقداصم  . 129
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هعیشلا . تافص  هعیشلا ، لئاضف  . 130

 1172 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  ۀنجلا .) لوخد  نم  ۀعناملا  لامعالا   ) تاعناملا . 131

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  سورعلا . . 132
)؟-؟(  هبعش نبا  لوقعلا . فحت  . 133

)؟-؟(  هبعش نبا  صیحمتلا . . 134
)؟-؟(  يربط متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ۀمامالا . لئالد  . 135

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . . 136
)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  یبنلا .) بط   ) همئالا بط  . 137

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  لئالدلا . باتک  . 138
)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  . 139

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  تارف . ریسفت  . 140
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تالسلسملا . . 141

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . . 142
مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  هغالبلا . جهن  . 143
406 ق) - 359  ) یضر دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  . 144

دودح 410 ق) يزار -؟(  زازخ  رثالا . ۀیافک  . 145
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  داشرالا . . 146

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 926 

http://www.ghaemiyeh.com


413 ق) - 336  ) دیفم خیش  یلامالا . . 147
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  صاصتخالا . . 148

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀیعرشلا . ضئارفلا  . 149
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀعنقملا . . 150

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  ءایبنالا . هیزنت  . 151
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  دئاوفلا . ررد  . 152

 1173 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  رصتخملا . . 153

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  هباشتملاو . مکحملا  ۀلاسر  . 154
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  باسنا . . 155
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  لاجر . . 156

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  راصبتسالا . . 157
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  نایبتلا . . 158

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 159
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  . 160

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یلامالا . . 161
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  فالخلا . . 162

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀبیغلا . . 163
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  طوسبملا . . 164

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . . 165
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  دجهتملا . حابصم  . 166

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  دئاوفلا . زنک  . 167
مشش نرق 

508 ق) يروباشین -؟(  لاتف  نبا  نیظعاولا . ۀضور  . 168
538 ق) - 467  ) يرشخمز هللاراج  فاشکلا . ریسفت  . 169

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  . 170
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا . مالعاب  يرولا  مالعا  . 171

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلآللا . رثن  . 172
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  طیسولا . . 173

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  . 174
 1174 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

550 ق) - 510  ) یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  . 175
هب 554 ق) کیدزن  دودح 470 -  ) يزار حوتفلاوبا  نانجلا . حور  ریسفت  . 176
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570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  تاوعدلا . . 177
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  رداونلا . . 178

570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  ءایبنالا . صصق  . 179
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  بابّللا . ّبل  . 180

571 ق) - 499  ) رکاسع نبا  ۀقلوحلا . لضف  . 181
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  حئارجلا . جئارخلا و  . 182

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  لوزنلا . بابسا  . 183
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  هفسالفلا . تفاهت  . 184

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  بقانملا . . 185
585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلعوبا  نینمؤملا . قوقح  ءاضق  . 186

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  مالسلا . مهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  . 187
598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . . 188

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  . 189
)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . . 190

متفه نرق 
( متفه نرق  لیاوا   ) ینیسح هرهز  نب  هللادبع  نب  دمحم  ًاثیدح . نوعبرا  . 191

( متفه نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  . 192
605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  . 193

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  هباغلادسا . . 194
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  لماکلا . . 195
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  بابللا . . 196

 1175 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
646 ق) - 570  ) بجاح نبا  رصتخملا . . 197

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  رئازلا . حابصم  . 198
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ءابنالا . نم  فرطلا  . 199

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ۀجحملا . فشک  . 200
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  فوهلملا .)  ) فوهللا . 201

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  لئاسلا . حالف  . 202
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  تاوعدلا . جهم  . 203
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  مومهملا . جرف  . 204

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  نامزالاو . رافسالا  راطخا  نم  ناما  . 205
672 ق) - 602  ) یلح ققحم  مالسالا . عئارش  . 206

672 ق) - 602  ) یلح ققحم  ربتعملا . . 207
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679 ق) ینارحب -؟(  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک  ۀغالبلا . جهن  حرش  . 208
692 ق) - 648  ) سوواط نب  میرکلادبع  يرغلا . ۀحرصب  يرغلا  ۀحرف  . 209

693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  همغلا . فشک  . 210
رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلا  دامع  یفطصملا . ةراشب  . 211

متشه نرق 
726 ق) یّلح -؟(  همالع  كرادملا . . 212

726 ق) یّلح -؟(  همالع  بلطملا . یهتنم  . 213
726 ق) یّلح -؟(  همالع  هعیشلا . فلتخم  . 214
726 ق) یّلح -؟(  همالع  ءاهقفلا . ةرکذت  . 215
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  ةرهابلا . ةردلا  . 216

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  رازملا . . 217
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  هعیرشلا .) ماکحا  یف  هعیشلا  يرکذ   ) يرکذلا . 218

 1176 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  دیهشلا . نوعبرا  . 219

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  قئارلا . عومجملا  . 220
مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  نیصحتلا . . 221
841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجنو  یعادلا  ةدع  . 222

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  ةولصلا . رارسا  . 223
841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  . 224

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلا . مالعا  . 225
)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا . رصتخم  . 226

مهد نرق 
رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلائللا . یلاوع  یلائللا / یلاوغ  . 227

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  ۀیقاولا . نامالا  ۀنج  . 228
905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  رصتخم . . 229

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  حابصملا . . 230
ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  دصاقملا . عماج  . 231

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀعمللا . حرش  . 232
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ةولصلا . رارسا  . 233
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀیلفنلا . حرش  . 234

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  نانجلا . ضور  . 235
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  دیرملا . ۀینم  . 236
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966 ق) - 911  ) یناث دیهش  داؤفلا . نّکسم  . 237
993 ق) یلیبدرا -؟(  سدقم  دمحم  نب  دمحا  ۀعیشلا . ۀقیدح  . 238

مهدزای نرق 
1085 ق) - 979  ) یحیرط نیرحبلا . عمجم  . 239

 1177 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
1091 ق) - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  یفاولا . . 240

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  نیطبسلا . لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  . 241
مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دمحم  لمالا . لما  . 242
1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  . 243

1107 ق) ینارحب -؟(  مشاه  دیس  زجاعم . ۀنیدم  . 244
1107 ق) ینارحب -؟(  مشاه  دیس  ناهربلا . ریسفت  . 245

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  راونالاراحب . . 246
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  نیقیلا . قح  . 247

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  لوقعلا . تآرم  . 248
مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  لئاسولا . كردتسم  . 249
1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسحدیس  جاح  هعیشلا . ثیداحا  عماج  . 250

1178 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعوضوم تسرهف 

رشان 5 نخس 
همدقم 7

یلام 7  طباور  هقف و 
تالماعم 8  رد  یعرش  ریغ  یعرش و  قیاقح 

یهقف 9  لمع  یسانشتیهام 
نیعم 9  دوقع  دادرارق و 

دقع 9  ثحابم 
هعماج 10  داصتقا  تالماعم و  هقف 

تالماعم 11  رد  تنس  باتک و  هب  دانتسا 
دلج 1223  هعیشلا  ثیداحا  عماج  ذخآم  عبانم و 

دلج 1523  هعیشلا  ثیداحا  عماج  ناگدننک  نیودت 
 15 ای 280 ق )  274 یقرب -؟(  - 1
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 16 يرغص ) تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 2
 17 دودح 320 ق ) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 3

 18 329 ق ) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 4
 18 329 ق ) ینیلک -؟(  خیش  - 5

 20 دودح 340 ق ) ّیشک -؟(  - 6
 21 363 ق ) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 7

 22 381 ق ) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 8
 23 ثعشا )؟-؟(  دمحم  نب  دمحم  - 9

 1179 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 23 يریمح )؟-؟(  رفعج  نب  ّللادبع 

�
ه - 10

 24 هبعش )؟-؟(  نبا  - 11
 25 یفوک )؟-؟(  میهاربا  نب  تارف  - 12

 25 ینامعن )؟-؟(  بتاک  هللادبع  یبا  - 13
 26 یمق )؟-؟(  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 14

 27 406 ق ) - 359  ) یضر دیس  - 15
 28 413 ق ) - 336  ) دیفم خیش  - 16

 29 460 ق ) - 385  ) یسوط خیش  - 17
 30 548 ق ) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 18

 31 548 ق ) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 19
 32 550 ق ) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 20

 32 588 ق ) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 21
 33 598 ق ) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 22

 34 یسربط )؟-؟(  یلع  نب  دمحا  - 23
 34 متفه ) نرق  لیاوا  یسربط -؟(  یلع  لضفلاوبا  - 24

 35 605 ق ) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 25
 35 رد 698 ق ) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 26

 36 726 ق ) - 648  ) یّلح همالع  - 27
 37 841 ق ) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 28

 38 841 ق ) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 29
 38 رد 902 ق ) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 30

 40 1091 ق ) - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  - 31
 41 1104 ق ) - 1033  ) یلماع ّرح  - 32

 43 1111 ق ) - 1037  ) یناث یسلجم  - 33
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 44 1320 ق ) - 1254  ) يرون ثدحم  - 34
 45 1380 ق ) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 35

راذتعا 48  رکشت و 
قیقحت 50  ذخآم  عبانم و 

 1181 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، اهتراجت اهدتس ، داد و  اهبسک ، اهلغش ، باتک 

تساهنآ اب  بسانم  هچنآ  یتلود و  بصانم  اهتعنص ،
عیب دقع  دادرارق و  موس : لصف 

عیب 55 ماسقا  طیارش و  داقعنا ، ياهباب  لوا : شخب 
انثتسا 55  دراوم  رد  رگم  عیب  رد  تیکلم  طارتشا  باب 1 :

دنکن 61  هماقا  شدیرخ  رب  يدهاش  هچنانچ  یتقرس  لام  رادیرخ  تیلوؤسم  باب 2 :
تسا 61  حیحص  يو  کلم  رد  عیب  دشورفب ، ار  يرگید  کلم  دوخ و  کلم  یسک  ره  باب 3 :

کلام 65  ةزاجا  مدع  تروص  رد  کلام  ریغ  زا  دیرخ  ماکحا  باب 4 :
ّیلو 67  طسوت  میتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 5 :

میتی 69  رب  ّیلو  یصو و  مدع  تروص  رد  لداع  نانمؤم  طسوت  نامیتی  لاوما  شورف  دیرخ و  باب 6 :
لاملا 71  تیب  ياهنیمز  زا  ریغ  هب  اهنآ  شورف  اههاگارچ و  راصح  زاوج  باب 7 :

تسا 75  عیاب  کلم  هک  یبآ  شورف  زاوج  باب 8 :
دشاب 79  عیاب  یصاصتخا  کلم  هکنیا  رگم  نآ ، شورف  دیرخ و  هار و  کلمت  تمرح  باب 9 :

ندعم 81  يالط  كاخ  دیرخ  زاوج  باب 10 :
عیب 81  دقع  رد  نیدقاعتم  دشر  لقع و  غولب ، طرش  باب 11 :

شرامش 85  هزادنا و  نودب  دودعم  نوزوم و  لیکم ، عیب  زاوج  مدع  باب 12 :
 87 دنک ...  دییأت  ار  نآ  يرتشم  هک  هاگنآ  عیاب  ۀنامیپ  اب  دیرخ  زاوج  باب 13 :

وزارت 91  هنامیپ و  اب  یشورفمک  تمرح  باب 14 :
شورف 101  يارب  ودرگ  ندرک  هنامیپ  باب 15 :

 103 لوهجم ] عیب  نالطب   ] مولعم ۀمیمض  اب  ناتسپ  رد  ریش  شورف  زاوج  باب 16 :
يراددنفسوگ 105  واگ و  دادرارق  مکح  باب 17 :
تاناویح 107  ۀفطن  نینج و  شورف  مکح  باب 18 :

میلست 113  رودقم و  ریغ  تالوهجم و  عیب  مکح  باب 20 :
 1183 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هاک 119  دیرخ  زاوج  باب 21 :
عیبم 119  ندوب  قلط  طرش  باب 22 :

نمث 121  ندوب  نیعم  طورش  باب 23 :
عیب 123  لوبق  باجیا و  تیفیک  باب 24 :
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نآ 123  شورف  ماگنه  نیفرط ، تیاضر  اب  نغور  ياهفرظ  رب  يراذگشزرا  باب 25 :
ار 125  یندیشچ  يالاک  يرتشم  ندیشچ  زاوج  باب 26 :

شیمواگ 127  نغور  شورف  مکح  باب 27 :
هیسن 129  عیب  زاوج  باب 29 :

ياهیسن 131  ای  يدقن  ةدش  هتخورف  يالاک  نامه  دیرخ  زاوج  باب 30 :
رتشیب 133  غلبم  هب  نآ  ۀیسن  شورف  غلبم و  کی  هب  الاک  يدقن  شورف  مکح  باب 31 :

ار سنج  نامه  ياهیسن  غلبم  نآ  زا  رتشیب  صخش  نآ  زا  وا  درخب و  ًادقن  ار  یسنج  ات  دهدیم  روتسد  يرگید  هب  هک  یـسک  مکح  باب 32 :
دریگیم 137 

نآ 137  شیازفا  اب  ْنید  تدم  ندرک  ینالوط  زاوج  مدع  نآ و  نتساک  ْنید و  تدم  ندرک  هاتوک  زاوج  باب 33 :
تسین 139  عیاب  دزن  هک  ییالاک  شورف  زاوج  باب 34 :

 141 تمیق ] ندرب  الاب  يارب  ینزهناچ  همواسم /[  عیب  زاوج  باب 35 :
هحبارم 149  عیب  زاوج  باب 36 :

ياهحبارم 153  عیب  رد  يرتشم  يارب  رادتدم ، دیرخ  نامز  تدم  باب 38 :
همواسم 155  عیب  بابحتسا  باب 39 :

نآ 157  نمث  تخادرپ  زا  لبق  ار  عیبم  يرتشم  شورف  زاوج  باب 40 :
نآ 159  ضبق  زا  لبق  عیبم  عیب  مکح  باب 41 :

نآ 169  تخادرپ  راکهدب و  ْنید  نییعت  زاوج  باب 42 :
تمیق 173  ربارب  دنچ  هب  الاک  شورف  زاوج  باب 43 :

درک 177  رییغت  نآ  تمیق  ضبق ، زا  لبق  هک  یماعط  دیرخ  مکح  باب 44 :
 1185 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

کلام 181  يالاک  شورف  رد  یگدنیامن  باب 45 :
هدنیامن 183  ندوب  نیما  باب 46 :

لّالد 183  راسمس و  ترجا  زاوج  باب 47 :
عیب 187  کی  رد  لّالد  طسوت  ددعتم  ياهالاک  شورف  زاوج  مدع  باب 48 :
هدش 189  يرادیرخ  يالاک  زا  یشخب  ياهحبارم  عیب  زاوج  مدع  باب 49 :

دوش 191  انثتسا  نآ  زا  مهرد  کی  هک  يرانید  هب  الاک  دیرخ  داسف  باب 50 :
هحبارم 193  عیب  رد  مهرد  عون  نایب  موزل  باب 51 :

نزو 195  هنامیپ و  رب  هدایز  مکح  باب 52 :
عیب 197  رد  تخادرپشیپ ] نوبَرَع /[  مکح  باب 53 :
تسا 199  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  عیب  مکح  باب 54 :

لزنم 199  فک  فقس و  دیرخ  مکح  باب 55 :
امرخ 201  لوصحم  تیکلام  باب 56 :

تخرد 201  دنچ  ءانثتسا  غاب و  شورف  مکح  باب 57 :

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


نمث 203  رادقم  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 58 :
نمث 205  تخادرپ  رد  يرتشم  عیاب و  فالتخا  مکح  باب 59 :

نمث 205  ندرک  مک  اب  هلاقا  مکح  باب 60 :
شدوخ 207  يارب  دیرخ ، ةدنیامن  دیرخ  زاوج  مدع  باب 61 :

تساهدرک 207  تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  هک  یسک  يارب  يرتشم  زا  دیرخ  زاوج  باب 62 :
دشابن 207  وا  هجوتم  نایز  هکنیا  هب  يرتشم  ندرک  طرش  مکح  باب 63 :

طرش 209  تروص  رد  رگم  جیار  لوپ  هب  هلماعم  فارصنا  باب 64 :
ملظ 209  زا  يریگولج  يارب  يرتشم  لیکو  هب  هوشر  تخادرپ  زاوج  باب 65 :

شورف 211  رد  هابتشا  زاوج  مدع  باب 66 :
ود 211  نآ  زا  یکی  طسوت  الاک  لوپ  ندروآ  رفن و  ود  طسوت  الاک  دیرخ  مکح  باب 67 :

سکعلاب 211  دوش و  تخادرپ  مهرد  هب  هدش و  يرادیرخ  رانید  هب  هک  یسنج  ياهحبارم  عیب  مکح  باب 68 :
 1187 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

چیه 213  ضوع  هب  لام  عیب  مکح  باب 69 :
دشاب 215  هدشن  نآ  نیز  لیاسو و  طرش  هک  یبکرم  عیب  مکح  باب 70 :

تراجت 217  رد  رجات  تاهورکم  تامرحم و  تابحتسم ، تابجاو ، ياهباب  مود : شخب 
رجات 217  هورکم  مارح و  بحتسم ، بجاو ، ماکحا  زا  یضعب  باب 1 :

باسح 227  ملق و  نتشون و  تمعن  هب  یهلا  نانتما  باب 2 :
ماو 231  دادرارق  نتشون  بابحتسا  باب 3 :

 237 رازاب و ...  رد  بسک  لحم  هب  تبسن  تیولوا  قح  باب 4 :
رازاب 239  هب  دورو  ماگنه  اعد  بابحتسا  باب 5 :

رازاب 247  رد  نیتداهش  ادخ و  حیبست  بابحتسا  باب 6 :
دیرخ 249  ماگنه  اعد  بابحتسا  باب 7 :

الاک 253  زا  تظافح  يارب  اعد  بابحتسا  باب 8 :
دوس 255  زا  تشذگ  هلماعم و  رد  یکین  بابحتسا  باب 9 :

تفایرد 255  تخادرپ و  شورف و  دیرخ و  رد  يریگناسآ  بابحتسا  باب 10 :
نتفرگ 257  مک  نداد و  نوزفا  بابحتسا  باب 11 :

يرتشم 259  يوس  زا  هدوزفا  تساوخرد  زاوج  باب 12 :
ناسحا 261  یکین و  هب  هدعو  هلماعم و  رد  نمؤم  نداد  بیرف  زاوج  مدع  باب 13 :

 261 درخب و ...  تراجت  يارب  هکنیا  رگم  نمؤم  زا  ندرب  دوس  تهارک  باب 14 :
نایرتشم 263  ۀمه  اب  ناسکی  دروخرب  بابحتسا  باب 15 :

 265 يراذگ و ...  خرن  رد  الاک  بحاص  مدقت  باب 16 :
 265 رازاب و ...  يادتبا  رد  شورف  بابحتسا  باب 17 :

 267 رجات و ...  يارب  تقو  لوا  زامن  بابحتسا  باب 18 :
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بوغرمان 275  سنج  شورف  دیرخ و  تهارک  بوغرم و  سنج  شورف  دیرخ و  بابحتسا  باب 19 :
یتسدگنت 275  زا  زیرگ  هار  باب 20 :

نان 277  درآ و  مدنگ ، شورف  دیرخ و  مکح  باب 21 :
 1189 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مدنگ 279  تراجت  تهارک  هچراپ و  تراجت  بابحتسا  باب 22 :
ندروخن 279  بیرف  ندز و  هناچ  بابحتسا  باب 23 :

فیفخت 281  نتفریذپ  هلماعم و  زا  سپ  ندز  هناچ  تهارک  باب 24 :
غورد 285  دنگوس  تمرح  شورف و  دیرخ و  رد  تسار  دنگوس  تهارک  باب 25 :

اهتمیق 293  ندادن  شهاک  يارب  نارجات  ندش  نامیپمه  تهارک  باب 26 :
نامیشپ 297  درف  ۀلاقا  شریذپ  بابحتسا  باب 27 :

تنوکس 299  لحم  رهش  رد  تراجت  يرترب  باب 28 :
ییایرد 301  تراجت  تهارک  باب 29 :

دوشیم 305  هدروآ  اجهب  زامن  فرب  يور  نآ  رد  هک  ینیمزرس  رد  تراجت  تهارک  باب 30 :
دوشیم 307  هنیزه  مارح  لالح و  هار  رد  هک  یلام  مکح  باب 31 :

سناشمک 307  مورحم و  ناسنا  اب  هلماعم  تهارک  باب 32 :
نادنمدرد 311  نالولعم و  اب  هلماعم  تهارک  باب 33 :

نانآ 311  اب  نتخیمآ  اهدرک و  اب  هلماعم  تهارک  باب 34 :
ناملسم 313  ردارب  هلماعم  رد  ندش  دراو  ادن و  تقو  رد  تمیق  هب  ندوزفا  مکح  باب 35 :

نتشگزاب 315  رترید  نتفر و  رازاب  هب  نارگید  زا  رتدوز  تهارک  باب 36 :
یتراجت 317  ناوراک  زا  لابقتسا  تهارک  باب 37 :

وا 321  زا  نتفرگ  دوس  رطضم و  اب  هلماعم  مکح  باب 38 :
ندروخ 323  هیامرس  زا  ندربن و  دوس  زا  تیاکش  تهارک  باب 39 :

هیاس 325  رد  نتخورف  تهارک  باب 40 :
لّکوم 325  يارب  دوخ  لام  زا  لیکو  شورف  دیرخ و  مکح  باب 41 :

نانآ 327  يوس  زا  هدش  نیعم  تمیق  زا  رتشیب  نارگید  سنج  نتخورف  مکح  باب 42 :
اههبیرغ 327  يارب  رهش  لها  طسوت  سنج  نتخورف  مکح  باب 43 :

دنکیمن 329  هنامیپ  یبوخ  هب  هک  یسک  ندرک  هنامیپ  يارب  زاوج  مدع  باب 44 :
راکتحا 331  میرحت  باب 45 :

 1191 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رگید 340  هدنشورف  دوبن  تروص  رد  راکتحا  مکح  باب 46 :

مدرم 344  زاین  ماگنه  شورف  رب  هدننکراکتحا  رابجا  مکح  باب 47 :
لاس 350  کی  يارب  یکاروخ  داوم  هریخذ  بابحتسا  باب 48 :

اهنآ 354  دنمدوس  باختنا  لغاشم و  هبرجت  بابحتسا  باب 49 :
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نارگید 356  لام  ندیرخ  نازرا  تهارک  باب 50 :
شورف 358  ماگنه  الاک  شزادرپ  بابحتسا  باب 51 :

هکم 358  هب  ندش  دراو  زا  لبق  تراجت  بابحتسا  باب 52 :
تشیعم 358  يارب  نارگید  زا  لام  ندرک  یفخم  بابحتسا  باب 53 :

تسا 360  نایوروکین  دزن  ریخ  باب 54 :
هناخ 360  نتخورف  مکح  باب 55 :

هچراپ 360  ياههدیاز  یگدنزود و  تیفیک  باب 56 :
رایخ 362  ياهباب  موس : شخب 

سلجم 362  رایخ  باب 1 :
هلآ 368  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  دقع  رگید  فرط  هب  خسف  رایخ  يراذگاو  باب 2 :

ناویح 368  رایخ  باب 3 :
زور 372  هس  ات  ناویح  ای  هدرب  هدنشورف  ندوب  نماض  باب 4 :

رادیرخ 376  خسف  تروص  رد  رایخ  نامز  رد  ناویح  دیاوف  مکح  باب 5 :
طرش 378  رایخ  باب 6 :

الاک 386  نتفرگ  سپ  نیعم و  تدم  رد  هدنشورف  طسوت  نمث  ندنادرگرب  طرش  باب 7 :
نمث 390  ریخ  ات  رایخ  باب 8 :

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

1191 ص : ج23 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
لیوحت 394  زا  شیپ  الاک  فلت  مکح  باب 9 :

تیؤر 394  رایخ  باب 10 :
نبغ 396  رایخ  باب 11 :

بیع 398  رایخ  باب 12 :
 1193 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هلماعم 402  دروم  ژارتم  زا  نیمز  ندمآ  مک  مکح  باب 13 :
دوشیم 404  دساف  زور  کیات  هک  یسانجا  دیرخ  مکح  باب 14 :

رایخ 404  بحاص  طسوت  سنج  شورف  مکح  باب 15 :
تسا 406  هدش  هدیشخب  يزیچ  رادیرخ  هب  هک  یسنج  ندنادرگزاب  مکح  باب 16 :

بویع 408  ماکحا  ياهباب  مراهچ : شخب 
بیع 408  ماسقا  باب 1 :

تسا 412  بیع  شنیرفآ  لصا  رد  یتساک  يدایز و  ره  باب 2 :
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نغور 418  نوتیز و  نغور  رد  یصلاخان  دوجو  مکح  باب 7 :
بیع 422  زا  هدنشورف  تیلوئسم  بلس  مکح  باب 8 :

الاک 422  ندرک  بوطرم  بوغرمان و  بوغرم و  يالاک  ندرک  طولخم  زاوج  باب 9 :
تسا 426  نآ  رد  هار  زا  یشخب  هک  ياهناخ  دیرخ  مکح  باب 11 :

ابر 428  ياهباب  مجنپ : شخب 
نآ 428  رب  یهاوگ  نتشون و  نداد و  ابر  يراوخابر و  ندوب  مارح  باب 1 :

یندرکنزو 450  ياهنامیپ و  ياهالاک  رد  ابر  مکح  باب 2 :
گرزب 462  نان  تخادرپ  کچوک و  نان  ندرک  ضرق  زاوج  باب 3 :

خن 462  اب  هچراپ  هلماعم  مکح  باب 4 :
يرتم 462  یندرمش و  ياهالاک  رد  ابر  تمرح  مدع  باب 5 :

وج 466  اب  مدنگ  هلماعم  مکح  باب 6 :
درآ 470  اب  مدنگ  هلماعم  مکح  باب 7 :

مدنگ 472  ياج  هب  امرخ  ای  وج  تفایرد  زاوج  باب 8 :
 1195 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

روگنا 474  تخرد  اب  روگنا  بآ  روگنا و  اب  شمشک  بطر ، اب  رمت  هلماعم  مکح  باب 9 :
نغور 476  اب  هرک  ناویح و  اب  تشوگ  ۀلماعم  تهارک  باب 10 :

هدوزفا 476  تروص  هب  ضرق  تخادرپزاب  زاوج  باب 11 :
رگیدکی 484  اب  توافتم  يالاک  ود  ۀلماعم  زاوج  باب 12 :

الاک 488  کی  زا  فلتخم  ياههنوگ  هلماعم  زاوج  مدع  باب 13 :
رترب 490  هیده  تفایرد  هزیگنا  هب  نداد  هیده  زاوج  باب 14 :

ناملسم 492  رفاک و  رهوش و  نز و  دنزرف ، ردپ و  يابر  تمرح  مدع  باب 15 :
ابر 494  زا  رارف  ياههار  باب 16 :

یهاگآان 498  يور  زا  يراوخابر  مکح  باب 17 :
تیلهاج 504  نامز  يابر  ندش  هتشادرب  باب 18 :

هنامیپ 504  نزو و  رایعم  باب 19 :
فرص 506  ياهباب  مشش : شخب 

الط 506  اب  هرقن  الط و  اب  الط  هرقن ، اب  هرقن  ۀلماعم  مکح  باب 1 :
رانیداب 508  ندعم  كاخ  ۀلماعم  رگید و  ياهالاک  اهنآ و  دوخ  اب  هرقن  الط و  تخاس  كاخ  ۀلماعم  زاوج  باب 2 :

هرقن 510  الط و  زا  هدش  هتخاس  ياهالاک  ۀلماعم  مکح  باب 3 :
هرقن 516  اب  برس  هلماعم  زاوج  باب 4 :

رگیدکی 516  اب  هلماعم  رد  رانید  مهرد و  فلتخم  عاونا  يواست  موزل  باب 5 :
يواست 518  مدع  تروص  رد  رانیدو  مهرد  ۀلماعم  تیفیک  باب 6 :

سکعرب 522  مهرد و  هب  همذ  رد  رانید  لیدبت  مکح  باب 7 :
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راکبلط 527  يوس  زا  بلط  لیدبت  تساوخرد  مکح  باب 8 :
صلاخان 529  صقان و  ياهمهرد  اب  هلماعم  مکح  باب 9 :

هرسان 533  مهرد  هب  هرس  مهرد  لیدبت  زاوج  باب 10 :
صلاخ 533  هرقن  اب  مهرد  ۀلماعم  مکح  باب 11 :

تسین 535  مولعم  نآ  یصلاخان  رادقم  هک  صلاخان  رانید  مهرد و  هلماعم  مکح  باب 12 :
 1197 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 537 تسا و ...  هدش  رانید  نداد  يازا  رد  مهرد  تساوخرد  يو  زا  هک  یسک  تخادرپ  مکح  باب 13 :
رگید 539  نیمزرس  رد  تخادرپزاب  طرش  هب  مهرد  نداد  ضرق  زاوج  باب 14 :

هدش 541  هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفا  قنور  زا  مکح  باب 15 :
فرص 543  عیب  سلجم  رد  ضباقت  تحص  طرش  باب 16 :

مهرد 551  عیاب  هب  رانید  ضوع  هب  مهرد  رادیرخ  رتشیب  تخادرپ  مکح  باب 17 :
راکبلط 553  اب  هیوست  زا  لبق  مهرد  ای  رانید  تمیق  رییغت  مکح  باب 18 :

فرص 557  رد  رایخ  طارتشا  زاوج  باب 19 :
یفارص 557  زا  هّمذ  لها  نتشادزاب  باب 20 :

تعارز 559  ناتخرد و  اههویم ، عیب  ياهباب  متفه : شخب 
نآ 559  دننام  توت و  انح ، گرب  بطر ، ۀلماعم  نآ و  زا  رذگهر  ندروخ  هویم و  ۀلماعم  مکح  باب 1 :

نآ 573  زا  یشخب  ندیسر  تروص  رد  غاب  لوصحم  شورف  زاوج  باب 2 :
شمشک 575  اب  روگنا  امرخ و  اب  تخرد  يامرخ  ۀلماعم  زاوج  باب 3 :

نآ 579  مدنگ  اب  نیمز  مدنگ و  اب  تشک  ۀلماعم  ایارع و  هنبازم و  هلقاحم و  ۀلماعم  مکح  باب 4 :
ار 585  رگید  کیرش  لوصحم  ناکیرش  زا  یکی  ندیرخ  زاوج  باب 5 :

نآ 589  زا  يرادقم  يانثتسا  هب  لوصحم  شورف  زاوج  باب 6 :
نآ 589  ضبق  زا  لبق  يرتشم  طسوت  هویم  شورف  مکح  باب 7 :

نداد 591  هشوخ  زا  شیپ  تعارز  ۀلماعم  زاوج  باب 8 :
نآ 595  ياهب  تخادرپ  لیوحت و  زا  شیپ  هویم  شورف  مکح  باب 9 :

تسا 597  هدشن  راکشآ  زونه  هک  ياهویم  دیرخ  يارب  نمث  تخادرپ  مکح  باب 10 :
کلم 597  بحاص  هب  دراد  يرگید  کلم  رد  ناسنا  هک  یلخن  نتخورف  بابحتسا  باب 11 :

 1199 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
فلس 631  ياهباب  مهن : شخب 

شورفشیپ 631  رد  نآ  تدم  الاک و  ياهیگژیو  نایب  طرش  باب 1 :
دیرخشیپ 641  رد  الاک  یجیردت  نتفرگ  لیوحت  زاوج  باب 2 :

لیوحت 643  ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  يارب  طرش  دوجو  باب 3 :
 1201 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدش 647  شورفشیپ  يالاک  همه  لیوحت  رب  هدنشورف  تردق  مدع  ضرف  مکح  باب 4 :
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الاک 649  هلیسو  هب  الاک  دیرخشیپ  مکح  باب 5 :
 649 ْنیِد )  ) بلط نداد  رارق  نمث  اب  دیرخشیپ  مکح  باب 6 :

نیفرط 651  یضارت  اب  رتمک و ...  ای  رتدایز  تروص  هب  هدش  دیرخشیپ  سنج  تفایرد  زاوج  باب 7 :
لیوحت 655  ماگنه  هدش  شورفشیپ  يالاک  ندش  بایان  مکح  باب 8 :

هیسن 663  ۀلماعم  رد  يو  بلط  لباقم  رد  هدنشورف  هب  الاک  نتخورف  مکح  باب 9 :
نیعم 667  ۀعرزم  لوصحم  دیرخ  شیپ  مکح  باب 10 :

شورفشیپ 667  رد  ماو  ندرک  طرش  مکح  باب 11 :
ضرق 669  نید و  ياهباب  مراهچ : لصف 

راکهدب 669  یفیلکت  مکح  باب 1 :
اههدیسر 687  نارود  هب  هزات  زا  ندرک  ضرق  تهارک  نارگید و  قوقح  نتشادزاب  میرحت  باب 2 :

نآ 689  شاداپ  نمؤم و  هب  نداد  ضرق  مکح  باب 3 :
 701 ودرگ و ...  روطنیمه  کچوک و  نان  تخادرپ  گرزبنان و  نتفرگ  ضرق  زاوج  باب 4 :

شتآ 703  کمن و  هناخ ، لیاسو  نان ، ریمخ ، ندادن  ضرق  مکح  باب 5 :
نآ 705  نتشون  ماو و  رب  نتفرگ  هاوگ  باب 6 :

ناوت 707  تروص  رد  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 7 :
تردق 715  مدع  ضرف  رد  یهدب  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  باب 8 :

 719 وکین ...  ّدر  يرگناوت و  ضرف  رد  ریخأت  تمرح  هبلاطم و  اب  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 9 :
يو 723  نتفای  يارب  شالت  راکبلط و  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  تخادرپ  رب  هدارا  بوجو  باب 10 :

یهدب 727  تخادرپ  يارب  شالت  بوجو  تسدگنت و  راکهدب  هب  نداد  تلهم  بوجو  باب 11 :
ناراکهدب 737  مهس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رب  ناتسدگنت  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 12 :

یهدب 747  تخادرپ  ياهءانثتسا  باب 13 :
راکهدب 751  كاروخ  تیفیک  باب 14 :

ّتیم 753  یهدب  رب  نفک  ياهب  مدقت  باب 15 :
 1203 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راکهدب 755  زا  بلط  تساوخرد  تهارک  باب 16 :
باسحدب 757  راکهدب  لام  زا  قح  نتشادرب  راکهدب و  لام  زا  ندیماشآ  ندروخ و  مکح  باب 17 :

هدش 759  هداد  ضرق  ياهمهرد  نداتفاقنور  زا  مکح  مرح و  رد  هبلاطم  تهارک  باب 18 :
هدنز 761  هدرم و  یهدب  ندیشخب  بابحتسا  باب 19 :

گرم 765  لاح  رد  ناسنا  تیم و  یهدب  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  باب 20 :
شاهید 769  زا  سلفم  لوتقم  یهدب  تخادرپ  بوجو  باب 21 :

ّتیم 771  تابلاطم  نوید و  ندش  ّلاح  باب 22 :
ضرق 773  دقع  نمض  نآ  طارتشا  نودب  راکبلط  يوس  زا  رگید  عفانم  هیده و  شریذپ  زاوج  باب 23 :

یهدب 783  ياجهب  یکاروخ  داوم  تخادرپ  رتبوغرم و  رتشیب و  رادقم  هب  یهدب  تخادرپ  زاوج  باب 24 :
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هیقب 783  تدم  شیازفا  اب  نآ  زا  یشخب  ندرک  دقن  نآ و  شهاک  اب  یهدب  ندرک  دقن  زاوج  باب 25 :
يراتفرگ 787  ندش  فرطرب  نید و  يادا  ياهاعد  بابحتسا  باب 26 :

ندش 791  ناملسم  زا  سپ  رفک و  لاح  رد  یمذ  رفاک  يوس  زا  كوخ  بارش و  ياهب  زا  یهدب  تخادرپ  زاوج  باب 27 :
كرتشم 793  بلط  میسقت  مکح  باب 28 :

نانآ 795  توف  زا  دعب  هژیو  هب  ردام  ردپ و  یهدب  تخادرپ  بابحتسا  باب 29 :
نآ 801  زا  رتمک  اب  نید  ۀلماعم  مکح  نید و  اب  نید  ۀلماعم  زاوج  مدع  باب 31 :

نهر 803  ياهباب  مجنپ : لصف 
رگید 803  دراوم  ماو و  شورفشیپ و  هیسن و  ۀلماعم  رد  نتفرگ  نهر  نداد و  نهر  مکح  باب 1 :

یهدب 809  زا  نآ  ندوب  رتمک  زاوج  نوگانوگ و  سانجا  نهر  زاوج  ضبق و  رب  نهر  فقوت  باب 2 :
هدش 811  هتشاذگ  نهر  هب  يالاک  زا  ندرک  هدافتسا  مکح  باب 3 :

نهر 813  عفانم  تیکلام  مکح  باب 4 :
هدش 817  هتشاذگ  نهر  هب  ِناویح  ای  زینک  ندش  رادهچب  مکح  باب 5 :

شاهنیزه 817  نآ و  رب  ندش  راوس  هدش و  هتشاذگ  نهر  ناویح  ریش  مکح  باب 6 :
نهر 819  شورف  مکح  باب 7 :

 1205 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نهر 823  لام  فلت  مکح  باب 8 :

هدنریگ 829  نهر  یهاتوک  اب  نهر  ندش  فلت  مکح  باب 9 :
نهار 833  دزن  نهر  ندش  فلت  مکح  باب 10 :

نهترم 833  طسوت  هدش  هتشاذگ  نهر  هب  لام  دیرخ  زاوج  باب 11 :
ندوب 835  نهر  رد  فالتخا  تسا و  هدش  هتفرگ  نهر  هب  شربارب  رد  هک  یلام  رد  فالتخا  مکح  باب 12 :

نهار 839  توف  زا  سپ  نهر  ماکحا  باب 13 :
يو 841  نذا  نودب  يرگید  لام  نتشاذگ  نهر  هب  مکح  باب 14 :

رجح 845  ياهباب  مشش : لصف 
هناوید 845  هیفس و  ریغص و  ندوب  روجحم  باب 1 :

سلفم 853  لاوما  رد  شیوخ  لام  نیع  هب  تبسن  راکبلط  مّدقت  قح  باب 3 :
ناراکبلط 857  نیب  سلفم  لاوما  میسقت  ندش و  سلفم  مکح  باب 4 :

سلفم 859  مکح  راکهدب و  تشادزاب  باب 5 :
سلفم 863  جاودزا  مکح  باب 6 :

نآ 863  ياهب  تخادرپ  سلفم  سیلفت  زا  دعب  هبراضم  ْنیِد و  مکح  باب 7 :
سلفم 865  تافرصت  باب 8 :

هلاوح 867  تلافک و  نامض و  ياهباب  متفه : لصف 
راکبلط 867  يوس  زا  نماض  تساوخرد  زاوج  باب 1 :

نارگید 867  قوقح  نتفرگ  هدهع  هب  ندش و  لیفک  تهارک  باب 2 :

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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وا 871  یهدب  تخادرپ  مدع  ای  لوفکم  راضحا  مدع  تروص  رد  لیفک  مکح  باب 3 :
لوفکم 873  راضحا  ای  یهدب  تخادرپ  هب  لیفک  دهعت  مکح  باب 4 :

دودح 875  رد  تلافک  شریذپ  مدع  باب 5 :
لتاق 875  نداد  يرارف  مکح  باب 6 :

 1207 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تیم 877  بلط  زا  ار  رگید  یخرب  مهس  هثرو  زا  یخرب  تلافک  مکح  باب 7 :

تسا 877  هتخادرپ  نماض  هک  هچنآ  زا  شیب  هنع  نومضم  تخادرپ  موزل  مدع  باب 8 :
هنع 879  نومضم  هب  نماض  عوجر  باب 9 :

نیعم 879  خیرات  رد  یهدب  تخادرپ  مدع  تروص  رد  یهدب  زا  رتشیب  یلام  تخادرپ  هب  دهعت  مکح  باب 10 :
هدش 881  هداد  هلاوح  طسوت  رانید  ياجهب  مهرد  نتفرگ  مکح  باب 11 :

هلاوح 881  زا  سپ  هدنهد  هلاوح  هب  هدش  هداد  هلاوح  هعجارم  مدع  مکح  باب 12 :
نارگید 883  راک  نتفرگ  هدهع  هب  بابحتسا  باب 13 :

ناشدوخ 885  زا  رفن و  کی  زا  رفن  ود  تلافک  مکح  باب 14 :
تراجت 885  رد  نوذأم  دبع  ندش  لیفک  مکح  باب 15 :

تاکرتشم 887  تاهبتشم و  مکح  حلص و  ياهباب  متشه : لصف 
حلص 887  زاوج  باب 1 :

مدرم 889  نایم  نداد  یتشآ  حلص و  تلیضف  باب 2 :
طباور 895  ندرک  هریت  رد  نتفگ  تسار  حلص و  يرارقرب  يارب  نتفگ  غورد  مکح  باب 3 :

يرگید 897  لهج  یکی و  یهاگآ  تروص  رد  هحلاصم  زاوج  مدع  باب 4 :
کیرش 899  ود  حلص  زاوج  باب 5 :

یصوم 901  ناراکبلط  یفوتم و  ناثراو  اب  هحلاصم  مکح  باب 6 :
مدنگ 901  ندرک  درآ  رب  هحلاصم  زاوج  باب 7 :
مهرد 903  ود  رس  رب  رفن  ود  عازن  مکح  باب 8 :

ود 903  ره  يوس  زا  هنّیب  هماقا  يزیچ و  رس  رب  رفن  ود  ياعدا  مکح  باب 9 :
توافتم 905  ياهشزرا  اب  رفن  ود  سنج  ندش  هابتشا  مکح  باب 10 :

اهنآ 905  زا  یکی  ندش  مگ  رادتناما و  دزن  رانید  کی  رانید و  ود  ندش  طولخم  مکح  باب 11 :
هناخ 907  ود  نایم  راوید  مکح  باب 12 :

هچوک 909  نابایخ و  هب  طوبرم  ماکحا  باب 13 :
كرتشم 911  راوید  هب  طوبرم  ماکحا  باب 14 :

 1209 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تکرش 913  ياهباب  مهن : لصف 

كرتشم 913  لام  نایز  دوس و  مکح  باب 1 :
ءاکرش 917  ماکحا  زا  یشخب  باب 2 :
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یعمج 919  هتسد  تروص  هب  ناراذگهعیدو  يوس  زا  هعیدو  نتفرگ  لیوحت  ندرک  طرش  مکح  باب 3 :
بیاغ 923  هناخ  میسقت  ضبق و  زا  لبق  كرتشم  ْنید  میسقت  مکح  باب 5 :

کلم 925  رد  تکارش  تهارک  باب 6 :
يزور 925  شوخ  ناسنا  اب  تکارش  بابحتسا  باب 7 :

یسوجم 925  زا  نتساوخ  کمک  يو و  هب  تناما  هیامرس و  ندرپس  یمذ و  رفاک  اب  تکارش  تهارک  باب 8 :
رتش 927  تسوپ  رس و  رد  تکراشم  مکح  باب 9 :

هبراضم 931  ياهباب  مهد : لصف 
هبراضم 931  لام  تاکز  مکحو  راذگهیامرس  طورش  زا  لماع  فلخت  زاوج  مدع  هبراضم و  بابحتسا  باب 1 :

هبراضم 939  يارب  رگید  شخب  ضرق و  ناونع  هب  لام  زا  یشخب  نداد  زاوج  باب 2 :
لماع 941  زا  تنامض  مکح  یهاتوک و  تروص  رد  رگم  نامض  نودب  لماع  يارب  دوس  باب 3 :

نید 943  اب  هبراضم  مکح  باب 4 :
هبراضم 945  لماع  هنیزه  باب 5 :

لماع 945  طسوت  لام  بحاص  ِدوس  ِمهس  شیازفا  زاوج  باب 6 :
شاهقالع 947  دروم  درم  هب  ینز  هیامرس  ياطعا  مکح  باب 8 :

نآ 949  هب  تیصو  میتی و  لام  اب  هبراضم  مکح  باب 9 :
لماع 951  گرم  زا  سپ  هبراضم  لام  مکح  باب 11 :

لماع 953  طسوت  رگید  صخش  هب  هبراضم  لام  ياطعا  مکح  باب 12 :
ّتیم 953  لام  رد  رگیدکی  اب  هعیدو  ْنید و  هبراضم و  لام  هابتشا  مکح  باب 13 :

 1211 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاقاسم 955  هعرازم و  تعارز و  يراکتخرد و  ياهباب  مهدزای : لصف 

يراکتخرد 955  بابحتسا  باب 1 :
كاخ 961  نتخیر  زا  شیپ  تخرد  نتشاک  ماگنه  بآ  نتخیر  بابحتسا  باب 2 :

ندیسر 961  لاح  رد  يامرخ  نتشاک  لخن و  حیقلت  بابحتسا  باب 3 :
ردس 963  تخرد  نابایب و  ناتخرد  هب  نداد  بآ  بابحتسا  ردس و  هویم و  ناتخرد  عطق  مکح  باب 4 :

تعارز 965  يارب  نیمز  ندز  مخش  تعارز و  بابحتسا  باب 5 :
يزرواشک 973  ماگنه  ياهاعد  اهرکذ و  باب 6 :
تاقاسم 975  هعرازم و  ماکحا  طیارش و  باب 7 :

هعرازم 983  رد  تدم  رکذ  باب 8 :
طرش 985  اب  رگم  نیمز  کلام  زا  هنیزه  هعرازم و  لماع  زا  راک  مکح  باب 9 :

نآ 987  شریذپ  رد  لماع  رایتخا  نیمز و  بحاص  يوس  زا  لوصحم  نیمخت  زاوج  باب 10 :
رجأتسم 991  يوس  زا  يرگید  اب  هعرازم  دادرارق  داقعنا  زاوج  باب 11 :

نآ 993  جارخ  نیمز و  هراجالا  لام  باب 12 :
لماع 997  هدننک و  هراجا  رب  جارخ  ندرک  طرش  زاوج  باب 13 :
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اهناسنا 1001  هیزج  نتفرگ  هدهع  هب  زاوج  مدع  نیمز و  نتفریذپ  زاوج  باب 14 :
رجأتسم 1003  تاقاسم و  هعرازم و  رد  لماع  تاکز  مکح  رادتخرد و  ِنیمز  هراجا  مکح  باب 15 :

تشک 1005  زا  سپ  تعارز  رد  ندش  کیرش  زاوج  باب 16 :
هعرازم 1007  رد  كرشم  ناملسم و  تکارش  زاوج  باب 17 :

مکاح 1009  يوس  زا  جارخ  شیازفا  نیمز و  هراجا  مکح  باب 18 :
نانآ 1009  هب  ندرکن  ملظ  نازرواشک و  اب  ارادم  بابحتسا  ندیشک و  يراگیب  زاوج  مدع  باب 19 :

ندش 1013  جارخ  لها  نامهم  زور  هس  زاوج  باب 20 :
نیمز 1015  ندوب  هعرازم  رد  زرواشک  نیمز و  بحاص  فالتخا  مکح  باب 21 :

نازرواشک 1015  شهوکن  باب 22 :
 1213 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاوم 1017  يایحا  نیمز و  ياهباب  مهدزاود : لصف 
ناناملسم 1017  نایحیسم و  نایدوهی و  زا  نیمز  ندیرخ  ایحا و  هلیسو  هب  هدرم  نیمز  ندش  کلام  مکح  باب 1 :

 1023 نیمز و ...  نتشاذگ  لطعم  لاس  هس  مکح  باب 2 :
نارگید 1025  هب  قلعتم  هبورخم  نیمز  ندرک  دابآ  مکح  باب 3 :

یماظن 1027  هبلغ  اب  هدش  حتف  ياهنیمز  تیکلام  باب 4 :
 1027 دشابن و ...  یصخش  کلم  هک  يرازفلع  شتآ و  بآ و  تیکلام  باب 5 :

بالیس 1033  اب  يرایبآ  مکح  باب 6 :
يرگید 1035  تانق  کیدزن  تانق  رفح  همشچ و  بآ  ریسم  رییغت  مکح  باب 7 :

رهن 1039  همشچ و  هاچ و  میرح  باب 8 :
نارگید 1043  کلم  رد  امرخ  تخرد  میرح  باب 9 :

نارگید 1043  کلم  رد  لخن  کلام  يوس  زا  ندناسر  نایز  زاوج  مدع  باب 10 :
نارگید 1049  هناخ  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاجا  مکح  باب 11 :

هچوک 1049  رد  بالضاف  نادوان و  نکلاب و  ندرک  نوریب  مکح  باب 12 :
 1055 هدش ) ادیپ  لاوما   ) هطقل ياهباب  مهدزیس : لصف 

هدش 1055  ادیپ  لام  اب  دروخرب  تیفیک  باب 1 :
هدش 1063  ادیپ  لام  مکح  باب 2 :

ناسنا 1079  قودنص  لزنم و  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  باب 3 :
هدش 1079  نفد  لام  ندرک  ادیپ  مکح  باب 4 :

ناویح 1081  مکش  رد  هدش  ادیپ  لام  مکح  باب 6 :
ایرد 1089  زا  هدش  قرغ  ياهیتشک  لاوما  نتفرگ  مکح  باب 7 :

دزادرپیمن 1091  شیوجتسج  هب  یسک  هک  ییاهزیچ  ندش  ادیپ  زاوج  باب 8 :
تسا 1093  هدرک  حابم  شبحاص  مینادیم  هچنآ  رتش و  اپراهچ ، دنفسوگ ، نتفای  مکح  باب 9 :

هار 1097  رد  اذغ  اب  هرفس  نتفای  مکح  باب 10 :
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 1215 ص : ج23 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ترجا 1103  نتفرگرب  لام  هدنبای  هدارا  مکح  باب 13 :

لام 1103  هدنبای  طسوت  ترجا  نتفرگ  میمصت  باب 14 :
هدش 1105  ادیپ  سنج  شورف  دیرخ و  مکح  باب 16 :

مالسلا 1107  هیلع  نانمؤم  ریما  طسوت  هدشمگ  تاناویح  يارب  ياهلیوط  نتخاس  باب 17 :
یهار 1107  رس  هچب  ندرب  ثرا  مکح  باب 18 :

هعیدو 1109  ياهباب  مهدراهچ : لصف 
نهر 1109  هعید و  ندوب و  یناما  باب 1 :

تناما 1115  زا  ندرک  ضرق  مکح  باب 2 :
دزد 1115  هلیسوهب  لام  نتشاذگ  تناما  شدوس و  اب  نآ  تخادرپ  نآ و  راکنا  زا  سپ  تناما  هب  فارتعا  مکح  باب 3 :

فلت 1117  زا  سپ  لام  ندوب  ماو  ندوب و  هعیدو  رد  فالتخا  مکح  باب 4 :
دمتعم 1119  ریغ  لام و  هدننکهابت  نئاخ و  نداد  رارق  نیما  مکح  باب 5 :

هیفس 1121  راوخبارش و  نداد  رارق  نیما  مکح  باب 6 :
تنایخ 1129  تمرح  راکهبت و  راکوکین و  هب  تناما  ّدر  بوجو  باب 7 :

تناما 1165  نداد  سپ  زاب  رد  فالتخا  مکح  باب 8 :
هدرب 1165  كدوک و  دزن  تناما  ندرپس  مکح  باب 9 :

قیقع 1167  يرتشگنا  اب  تناما  رب  ندز  رهم  مکح  باب 10 :
هعیش 1169  ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

راهچ تسیب و  دلج 

هراشا

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق 
.« یْتَیب
�

َلْهأ  یتَْرتِعَو 
�

ّللا 
�

ِه َبا�تِک  ْنیَلَقَّثلا  یف 
�

ُمُک ٌكِرا�ت  ّینإ  »
 294 / 1 یفوتم 329 ق ؛)  ) ینیلک خیش  یفاک ، لوصا 

 367 - 366 / 4 ، 14 / 3 یفوتم 241 ق ؛)  ) لبنح نب  دمحا  دنسم 
5 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

[ اهراتفگشیپ ]

رشان نخس 
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، خیرات نایرج  رد  هراومه  ناسنا  مهف  ندوب  لاّیـس  دراد . يریذـپانراکنا  ترورـض  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  يزاسرواب  تهج  گنهرف  رـشن 
ةزوح رد  نآ  نیون  ياهدرواتـسد  یناسنا و  فراعم  زگره  تسا و  يراج  دـیدج  میهافم  نتفرگ  ارف  یمیدـق و  فراـعم  لـیمکت  اـب  هارمه 

یمیهافم ددرگیمرب ، اهدیابن  اهدـیاب و  میهافم  هب  اهناسنا  فراعم  شخب  نیرتمهم  تسین . فقوتم  یناسنا  مولع  یبرجت و  یـضایر ، مولع 
ربمایپ نانخـس  گرزب و  يادخ  مالک  هب  ار  اهدیابنو  اهدیاب  ناناملـسم  دـنراد . یگتـسب  میهافم  نیا  ةدـننک  رابتعا  هب  دنتـسه و  يرابتعا  هک 

نآ مالسلا  مهیلع  موصعم  نادناخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نایعیـش  دننادیم و  طوبرم  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دننادیم یهلا  ةداتسرف 

رـشن تهج  رد  یمدـق  دنتـسه ، یهلا  لوسر  نآ  موصعم  نانیـشناج  هک  هعیـش  ناماما  مالک  ۀـمجرت  اـب  دراد  یعـس  زبس  گـنهرف  تاراـشتنا 
مالـسا ربمایپ  ياههزومآ  رـشن  قیرط  زا  مالـسا  گنهرف  جیورت  غیلبت و  درادرب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههشیدنا  ۀیاپ  رب  مالـسا  گنهرف 

رـشن هک  نآ  دـیما  تسا . تاراشتنا  فیاـظو  زا  مدرم  يرکف  لـیلحت  هشیدـنا و  داوم  روظنم  هب  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رهم و یعاجـش  زمره  جاح  نایاقآ  زبس  گنهرف  رـشن  ناراکردناتسد  زا  نایاپ  رد  دشاب . لوبقم  قفوم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زبس  گنهرف 

ياعد هب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشاب  میراد . ار  نانتما  ساپـس و  تیاهن  رابت  لیعامـسا  يدـهم  دـمحا و  ناردارب  یباراد و  اضردـمحم  جاح 
. دیامرف تیانع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ریخ  يازج  شاهداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زبس  گنهرف  تاراشتنا 
6 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراصتخا ياههناشن  دادعا و 

یفاکلا  اک 
هیقفلا  هرضحیال  نم  هیقف 

بیذهتلا  بی 
راصبتسالا  اص 

هعیشلا  لئاسو  لئ 
لئاسولا  كردتسم  ك 
مالسالا  مئاعد  مئاعدلا 
رابخالا  یناعم  یناعملا 

تاجردلا  رئاصب  رئاصبلا 
مجرتم  م 

یطخ  باتک )  ) هخسن خ 
ًارهاظ  ظ 

نایبلاعمجم  عمجم 
لوقعلا  تآرم  تآ 

لدب  هخسن  لخ 
عبط  ط 
دلج  ج 
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. دوشیم هتشاذگ  دراد  حیضوت  هب  زاین  هک  یثیدح  زا  دعب  هک  تسا  یتمالع  دینک - هاگن  ن 
. تسا كرتشم  قباس  ثیدح  اب  هک  قحال  دنس  زا  تمسق  نآ  فذح  انهیلا  قلعم -

دشاب  كرتشم  دنس  ردص  رد  ای  یلک  روطب  قباس  تیاور  اب  هک  یتروص  رد  قحال  تیاور  دنس  رارکت  مدعدانسالا  اذهب 
تسا  حیحصَّحص 

لوا  دلج  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  دادعت  هرامش   47241
باب  ره  تیاور  هب  طوبرم  هرامش  ( 1)

دلج  نیا  رد  تایاور  دادعت  هب  طوبرم  هرامش   1
7 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

[ رابتلیعامسا دمحا  مجرتم  ي   ] همدقم

هراشا

دلج رد  کلمت  بابسا  دوقع و  زا  يرامش  عیب و  دقع  دادرارق و  تخانـش  همرحم و  بساکم  دلج 22  رد  مارح  ياهبسک  تخانش  زا  دعب 
کلمت و بابسا  نیعم و  دوقع  زا  يرگید  رامش  دلج 24 ، رد  میسریم . هعیش  هقف  عبانم  دلج 24  رد  تالماعم  ثحابم  لوصف  همادا  هب   23

رارق هعلاطم  دروم  دـهع  رذـن و  نامیا و  رارقا و  تاقدـص و ،...  فقو و  هعفـش ، بصغ ، تلاکو و ...  هلاعج ، هراـجا ، هیراـع ، دـننام  دـهعت 
و 27 و و 26  ياهدـلج 25  رد  هداوناخ  حاـکن و  یهقف  ثحاـبم  و 24 و  ياهدـلج 23  رد  یندـم  قوقح  ثحابم  هیلک  نیارباـنب  دریگیم 

. دوشیم مرتحم  ناهوژپشناد  میدقت  دلج 29  رد  ثرا  ثحابم  دلج 28 و  رد  مارح  لالح و  ياهیندیشون  اهیندروخ و  ثحابم 

يدابع ریغ  يدابع و  يدهعت 

، هراجا زا  یشان  دهعت  دریگیم  رارق  صخش  هدهعرب  دهعت  اهنآ  بابسا  ققحت  بسح  هکلب  دنرادن  زاین  یهلا  تبرق  دصق  اهدهعت  زا  يرامش 
 ... هیامر و قبس و  تیصو ، هبه ، هعفش ، بصغ ،

یخرب اما  ددرگیم  دقعنم  هلدهعتم  دهعتم و  فرط  ود  نیبامیف  هکلب  درادن  يدابع  هبنج  يدهعت  نینچ  درادـن و  یهلا  تبرق  دـصق  هب  يزاین 
ریغ رد  دشاب  ندوب  ادخ  يارب  هدارا  تین و  یهلا و  تبرق  دصق  اب  هارمه  دیاب  دننکیم  ادیپ  ققحت  تاقدص  دهع و  رذـن و  زا  هک  اهدـهعت  زا 

. دنکیمن ادیپ  ققحت  يدابع  دهعت  بابسا  تروص  نیا 
8 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مرج يوعد و  تابثا  هلدا 

. دوشیم مهتم  مرج  یعدم و  ياعدا  تابثا  ببس  مرج  باکترا  هب  مهتم  هیلع و  یعدم  رارقا 
ساسا هیاپ و  هک  دنکیم  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تنـس  قباطم  ار  مرج  يوعد و  تابثا  هلدا  شریذـپ  هوحن  هعیـش  هقف  عبانم 

. تسا یئازج  یقوقح و  ياههدنورپ  یلک  روطب  تاید و  صاصق و  تاریزعت و  دودح و  باوبا  ءاضق و  باتک  رد  یئاضق  یگدیسر 
هعیش هقف  عبانم  دلج 24  نایاپ  رد  هک  تسا  يرفیک  یقوقح و  ياههدنورپ  هب  تبسن  یهقف  یئاضق  یگدیـسر  رد  مهم  لیلد  ود  مسق  رارقا و 

. تسا هدش  هتخادرپ  نادب 
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هقف شزرو و 

تکرـش يراوسرتش  یناودبسا و  هقباسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  سدقم  دوجو  دننادب  هک  دـنلیام  مدرم  زا  يرایـسب  دـیاش 
یئورهداشگ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دندشیم و  زوریپ  هقباسم  رد  ناشیا  ناهدنامرف  دراوم  زا  یـضعب  رد  یتح  تسجیم و 

رتش بسا و  اب  يراکراوس  هقباسم  اما  تسین  زیاج  تاقباسم  ریاس  رد  تخاب  درب و  دندومرفیم . لابقتـسا  نارگید  ندـش  زوریپ  هقباسم و  زا 
كرحت طاشن و  مالسا  هقف  تسا . لاکشا  الب  تسا  ینونک  رصع  رد  یشزرو  صخاش  ياهشیارگ  زا  هک  يزادناریت  هقباسم  رد  نینچمه  و 

هیامر قبـس و  لصف  رد  ار  ثحابم  نیا  دوشن و  یلوتـسم  هعماج  رب  يدومخ  یتسـس و  حور  اـت  دـهاوخیم  ناـناوج  هژیو  هب  هعماـج  يارب  ار 
. دیهد رارق  هعلاطم  دروم 

دلج 24 عبانم  اب  ییانشآ 

هراشا

لاح حرش  اب  رصتخم  ییانشآ  هک  تسا  هدش  نیودت  دعب  هب  يرجه  لوا  نرق  زا  یثیدح  ینآرق و  راثآ  هعومجم  زا  هعیش  هقف  عبانم  دلج 24 
. تسا يرورض  ردقنارگ ، ریاخذ  نآ  ناگدنسیون 

مهیلع تیب  لـها  ینارون  ياـهنایب  هژیو  هب  ربتعم ، دانـسا  قیرط  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  زا  هعیـش  هقف 
ثیدح و شیارگ  رانک  رد  لقتـسم  یملع  ناونع  هب  یفرع  ياهفیرعت  اهلیلحت و  اب  هارمه  هک  تسا  هتفای  دـشر  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا 

عبانم و  تسا . هدش  حرطم  ریسفت 
 9 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تسا لیذ  دراوم  حرش  هب  دلج 24  هعیشلا  ثیداحا  عماج  ذخآم 

لوا نرق 

میرک نآرق  - 1

مود نرق 

)؟-؟( . مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  اضرلاهقف . - 2

موس نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟( . دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا . - 3
283 ق) یفوک -؟( . یفقث  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . - 4

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟( . يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداونلا . - 5

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 947 

http://www.ghaemiyeh.com


مراهچ نرق 

دودح 320 ق) يدنقرمس -؟( . شایع  نب  دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا . ریسفت  - 6
329 ق) یمق -؟( . میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  - 7
329 ق) ینیلک -؟( . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا . - 8

دودح 340 ق) یّشک -؟( . زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشکلا . لاجر  - 9
346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  ۀیصولا . تابثا  - 10

363 ق) - 259 . ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالامئاعد . - 11
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحیال  نم  - 12

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  اضرلارابخا . نویع  - 13
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عنقملا . - 14

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  یلامالا . - 15
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لاصخلا . - 16

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لامعالا . باقع  لامعالا و  باوث  - 17
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عئارشلا . للع  - 18

 10 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  - 19

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  ۀیادهلا . - 20
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  هعیشلا . تافص  هعیشلا ، لئاضف  - 21

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامت  نیدلا و  لامک  - 22
)؟-؟( . يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  - 23

)؟-؟( . هبعش نبا  لوقعلا . فحت  - 24
)؟-؟( . ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . - 25

)؟-؟( . یفوک میهاربا  نب  تارف  ریسفتلا . - 26

مجنپ نرق 

406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  هغالبلاجهن . - 27
406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  - 28

413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلامالا . - 29
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  داشرالا . - 30
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ۀعنقملا . - 31
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413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  صاصتخالا . - 32
436 ق) - 355 . ) یضترم دیس  هباشتملاو . مکحملا  ۀلاسر  - 33

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  - 34
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  راصبتسالا . - 35

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  یلامالا . - 36
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  ۀبیغلا . - 37

مشش نرق 

548 ق) دودح 469 - . ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  - 38
548 ق) یسربط -؟( . لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  - 39

 11 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
550 ق) - 510 . ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  - 40

570 ق) يدنوار -؟( . هللا  لضف  دیس  تاوعدلا . - 41
588 ق) - 489 . ) بوشآرهش نبا  مالسلا . مهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  - 42

598 ق) - 543 . ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . - 43
)؟-؟( . یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . - 44
)؟-؟( . يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  - 45

متفه نرق 

( متفه نرق  لیاوا  . ) یسربط یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  - 46
605 ق) سارفیبا -؟( . نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  - 47

693 ق) یلبرا -؟( . یسیع  نب  یلع  ۀمغلا . فشک  - 48
رد 698 ق) هدنز  يربط -؟( . نیدلادامع  یضترملا . ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 49

مهن نرق 

841 ق) - 757 . ) یلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجن  یعادلا و  ةدع  - 50

مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 - . ) یئاسحا روهمجیبا  نبا  یلائللا . یلاوع  - 51
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مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033 . ) یلماع رح  خیش  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  - 52
1111 ق) - 1037 . ) یسلجم رقابدمحم  راونالاراحب . - 53

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254 . ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  لئاسولا . كردتسم  - 54
12 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دلج 24 هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  نافلوم  اب  ییانشآ 

هراشا

حرش ناگدنسیون و  لماک  تخانش  تسا . يرورض  عبانم  نآ  ییاور  تیمها  ظاحل  هب  هعیش  هقف  عبانم  ناگدننکنیودت  نافلؤم و  اب  ییانشآ 
ردق هب  لامجا و  روط  هب  اما  دجنگیمن  رصتخم  نیا  رد  دنکیم ، دییأت  ار  تیاور  باتک و  دنس  قیثوت  رابتعا  نازیم  هک  تایاور  نایوار  لاح 

. میوشیم انشآ  يرجه  مهدراهچ  نرق  ات  موس  نرق  زا  هعیش  هقف  لواتسد  عبانم  نافلؤم  اب  ناکما 

موس نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 1

راید نآ  رد  شناکاین  دوب و  یفوک  ًاتلاصا  هعیـش ، ثدحم  ملاع و  یلع . نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
نیـسح نب  یلع  نب  دیز  ناراداوه  زا  هک  ار  یقرب  يالعا  دـج  یلع  نب  دـمحم  قارع - یلاو  یلع - نب  فسوی  نوچ  دـندرکیم و  یگدـنز 

هناخدور ارهاظ   ) مق دور  هقرب  رد  دنتخیرگ و  ناریا  هب  دلاخ  شرسپ  نمحرلادبع و  راچان  هب  دناسر ، تداهش  هب  ریگتسد و  دوب ، مالسلا  هیلع 
. دندش ریگیاج  نوقریب )

هدرک كرد  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  زا  نت  دنچ  رصع  يو  تسا . هدش  هداز  مق  رد  الامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا 
. تسا هدروآ  ثیدح  ناشیا  زا  و 

ناشیا يو ، ناداتـسا  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هداد ؛ رارق  مالـسلا  امهیلع  يداه  داوج و  ماما  ناراـی  رامـش  رد  ار  يو  یـسوط  خـیش 
. دندوب

نب دمحا  مق  هیقف  سییر و  خیش ، اهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ  رارق  اهقف  نعط  دروم  يدنچ  درکیم ، تیاور  فیعض  لسرم و  ثیداحا  زا  نوچ 
. دنادرگزاب ار  يو  تساوخ و  شزوپ  دش و  نامیشپ  یتدم  زا  سپ  دنار و  مق  زا  ار  يو  هک  دوب  یسیع 

، یمق میهاربا  نب  یلع  هطب ، نب  رفعج  نب  دمحم  يدابآدعس ، نیسح  نب  یلع  رافص ، نسح  نب  دمحم  دندوب : شرـضحم  رد  هک  ینادرگاش 
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 ... يرعشا و هللادبع  نب  دعس 
هدرکیم و  يراذگمان  نساحملا  هب  زین  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتشاد  يرایسب  تافیلأت  يو 

 13 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یقاب نآ  موس  کی  اهنت  هک  مینادب  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  هک  تسین  فازگ  هدوب و  هقف  ثیدـح و  ینآرق ، مولع  زا  ياهعومجم  تقیقح  رد 

. تسا هدنام 
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  مق  رد  یقرب 

: يو تافیلأت  زا 
نساحملا  - 1

لاجرلا - 2

283 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 2

فورعم قاحسا  نب  دمحم  جرفلاوبا  تسا . يرجه  موس  نرق  فیلأت  بحاص  ملاع و  نایعیش  زا  یناهفـصا  یفوک  یفقث  میهاربا  قاحـسا  وبا 
. تسا هدرک  یفرعم  نیفنصم  املع و  تاقث  زا  ار  وا  تسرهفلا  باتک  رد  میدن  نبا  هب 

نب دیعس  دافحا  زا  یفقث  میهاربا  تسا . هدرک  لقن  يدایز  تافنصم  وا  يارب  هتسناد و  یفوک  ار  وا  لصا  تسرهفلا ، باتک  رد  یـسوط  خیش 
زین مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  دوب و  هدرک  نئادم  یلاو  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یفقث  راتخم  يومع  دوعـسم ،

. دوب یلاو 
دراو دوعـسم  نب  دیعـس  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، یمخز  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیادم  طاباس  ملظم  رد  نانـس  نب  حارج  هک  یماگنه 

. دنک اوادم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مخز  ات  دروآ  بیبط  وا  دش و 
: يو تافیلأت  زا 

يزاغملا  - 1
تاراغلا  - 2
هفرعملا  - 3

هقفلایف ریبکلا  عماجلا  - 4

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 3

رد وا  دشابیم . همئا  نارای  زا  يرجه و  موس  نرق  رد  هعیش  گرزب  نایوار  زا  یمق . يرعشا  هللادبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا 
تمدخ وا  تخادرپ . یمالـسا  فراعم  مولع و  يریگارف  هب  يرعـشا  یـسیع  نب  دمحم  دوخ  ردـپ  رظنریز  یناوجون  زا  دـمآ . ایند  هب  مق  رهش 

ماما 
 14 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یسوط خیش  تسا . هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  یناوارف  تایاور  دوب و  هدیـسر  زین  مالـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر ،
نب دواد  میهاربا ، نب  یلع  هللادبع ، نب  دعـس  رافـص ، نسح  نب  دمحم  هب  ناوتیم  يو  نادرگاش  هلمج  زا  تسا . هدـیمان  هقث  یثدـحم  ار  يو 

. درک هراشا  دیلو و ...  نب  نسح  نب  دمحم  سیردا ، نب  دمحا  هروک ،
. دناهدوب تایح  دیق  رد  ق  لاس 274 ه . رد  ناشیا  نکیل  تسین  تسد  رد  یعالطا  ًاقیقد  يو  تافو  خیرات  زا 
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: يو تافیلأت  زا 
رداونلا  - 1

دیحوتلا  - 2
یبنلا  لضف  - 3

هعتملا  - 4
خوسنملا  خسانلا و  - 5

ریبکلا  بط  - 6
ریغصلا  بط  - 7

بساکملا  - 8
 ... هلظالا و - 9

مراهچ نرق 

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 4

هیماـما و ۀعیـش  ياـهقف  ناـگرزب  زا  یـشایع ، هـب  فورعم  یفوـک  يدنقرمـس  یمَلـس  یـشایع  نـب  دـمحم  نـب  دوعـسم  نـب  دـمحم  رــصنوبا 
. دوب بیدا  ثدحم و  رسفم ، لضاف ، نوگانوگ ، مولع  رد  دوخ  راگزور  ۀناگی  یمالسا . روشیدنا  نازادرپهیرظن 

نادمآرـس زا  دروآ و  يور  عیـشت  هب  يرفعج  هقف  رب  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دوب  تنـس  لـها  زا  زاـغآ  رد  دـش و  دراو  قارع  هب  رد 260 ق  يو 
. درک عیشت  فقو  فرص و  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دش و  دوخ  راگزور 

 15 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نامز ياتکی  یملع ، عونت  رحبت و  بدا ، لضف ، ملع ، رد  یشایع  : » دیوگیم يو  هرابرد  بدالا  ۀناحیر  بحاص  يزیربت  سردم  یلع  دمحم 

تسا ». هدوب  دوخ 
. تسا هدنام  راگدای  هب  يو  زا  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . ینیلک  خیش  ةرودمه  یشایع 

داتـسا ار  يو  یهورگ  هک  دوب  يدـح  هب  يو  شـالت  تشاـگن . باـتک  تشاد و  تسد  یـسانشهفایق و ...  موـجن ، بط ، ریـسفت ، لاـجر ، رد 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دوب . يو  نادرگاش  زا  ّیشک  دناهتسناد . هعیش  گرزب  ملاع  ینیلک ،

: يو تافیلأت  زا 
ریسفتلا  باتک  - 1

رعشلا  ضیراعم  باتک  - 2
تاوعدلا  - 3

قالخالا  نساحم  باتک  - 4
 ... مالسلا و مهیلع  همئالا  ءایبنالا و  - 5

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 5

نرق رد  هعیش  گرزب  نارسفم  زا  هقف ، ثیدح و  نیقثوم  ناگرزب و  زا  مدقا  خیش  هب  روهـشم  یمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  خیش 
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ماما يداه و  ماما   ) موصعم ماما  ود  نامز  تسا و  هعیـش  گرزب  خـیاشم  املع و  زا  یمق  مشاه  نب  میهاربا  دـنزرف  وا  يرجه . مراهچ  موس و 
میهاربا نب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  دوـب . هدـنز  يرمق  لاس 307  ات  يو  تسا . هدرک  كرد  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  يرکـسع  نسح 

رخاوا رد  اهیـضعب  لقن  هب  اـی  رمع و  طـساوا  رد  وا  داد . جاور  مق  رد  ار  نییفوک  ثیداـحا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  تسا . هدرک  تیاور 
. دش انیبان  رمع 

: يو تافیلأت  زا 
ریسفتلا  - 1

خوسنملا  خسانلا و  - 2
دانسالا  برق  - 3

عئارشلا  - 4
 16 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ضیحلا  - 5
كرشلا  دیحوتلا و  - 6

يزاغملا  - 7
 ... ءایبنالا و - 8

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 6

. هعبرا بتک  ناّفلؤم  زا  یکی  هعیش ، گرزب  ثدحم  هیقف ، ینیلک . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا 
. دـش هداز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تبحم و  رون  هب  نشور  ياهناـخ  رد  ير و  يرتمولیک  رد 38  هیوفاـشف )  ) نیلک زا  یهد  رد  يو 

هاگمارآ تسارآ . لمع  ملع و  هب  تفرگ و  هدهعرب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  ینیلک  دوخ  دنزرف  شزومآ  قاحـسا ، نب  بوقعی  يو  ردـپ 
. تسا نایعیش  هاگترایز  هک  تساهتدم  يررهش - دابآ  نسح  کیدزن  نیلک - ياتسور  رد  يو  ردپ 

ییازـسب شقن  يو  تیبرت  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ینیلک  يداتـسا  ردپ  زا  سپ  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  ثدـحم و  دوخ  هک  ناّلع  يو  ییاد 
ير هب  شناد  بسک  يارب  ینیلک  یناوجون ، ندنارذگ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ادخ  ۀـناخ  ترایز  هار  رد  جـح و  رفـس  رد  ناّلع  تشاد .
اجنآ رد  دش . انشآ  امیقتسم  یعیش  یفنح و  یعفاش ، نوچ  یبهاذم  هیلیعامـسا و  نوچ  ییاههقرف  تارظن  اههشیدنا و  اب  اجنآ  دش و  راپـسهر 
لها كرابم  ياههدومرف  هب  تشگزاب  ار  نآ  نامرد  هدرک و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  عیشت  ییاهتکرح ، درب  یپ  لیـصحت  نمـض  هک  دوب 

نسحلاوبا اتسار  نیا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیداحا  طبـض  تبث و  يارب  دوب  یعورـش  نیا  تسناد . مالـسلا  مهیلع  تیب 
. دوب ثیداحا  يریگارف  رد  وا  داتسا  نیتسخن  یفوک  يدسا  نب  دمحم 

. دوب هدش  تایاور  ثیداحا و  نتشاگن  ندینش و  نتفای ، يارب  یشبنج  رگزاغآ  اریز  دیمان ؛ ثیدح » ةرود   » دیاب ار  ینیلک  ةرود 
سپ يرعشا و  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  شناد  لضفاب و  داتسا  رـضحم  رد  دش و  راپـسهر  مق  هب  تایاور  ثیداحا و  يروآدرگ  يارب  يو 

نب هللادـبع  ردـقنارگ  داتـسا  درک و  يدرگاش  ملعم »  » هب فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درگاش  نآ  زا 
رفعج 

 17 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تخادرپ شناد  بسک  هب  زین  اجنآ  تفر و  هفوک  هب  اجنآ  زا  درب و  هرهب  درک و  كرد  زین  ار  دانسالا  برق  بحاص  يریمح 

يو هب  اوتف  ذخا  رد  ینس  هعیـش و  هک  دش  دوخ  راگزور  دمآرـس  نانچنآ  ثیداحا  طبـض  ظفح و  تلیـضف و  اوقت ، تلادع ، تناما ، رد  يو 
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. تفرگ بقل  خیاشملا » خیش   » و مالسالا » ۀقث   » هک دوب  بهذم  ود  ره  قوثو  دروم  ياهزادنا  هب  دندرکیم و  هعجارم 
لوصا اهنت  يو ، مادـقا  زا  شیپ  تخادرپ . هعیـش  ثیداحا  بیترت  مظن و  يروآدرگ و  هب  هیماما  ناـیم  رد  هک  تسا  یثدـحم  نیتسخن  ینیلک 

رتابیز و ار  هعیـش  ياپدر  شقن و  هضور ،) عورف و  لوصا ،  ) یفاک دوخ ، رثا  اب  هک  دندرکیم  عوجر  اهنادـب  هعیـش  تشاد و  دوجو  هأمعبرا 
. درک رتراوتسا 

میهاربا نب  دـمحم  یمق ، هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  یفوـک ، بتاـک  دـمحا  نب  دـمحا  عـفار ، یبا  نبا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 
. دندوب بنیز و ...  نبا  هب  فورعم  ینامعن 

هعیش گرزب  ثدحم  نیا  ةزانج  رب  طاریقوبا  دادغب  یمان  دنمـشناد  تشذگرد . تخیر ، ورف  ناگراتـس  هک  یلاس  موجن » رثانت   » لاس رد  يو 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  ۀفوک » باب   » رد درازگ و  زامن 

: يو تافیلأت  زا 
( هعیش هعبرا  بتک  زا  باتک  نیلوا   ) یفاک - 1

لاجر  باتک  - 2
هطمارق  رب  در  - 3

مالسلا  مهیلع  همئا  لئاسر  - 4
( ایؤرلاریسفت  ) ایؤرلا ریبعت  - 5

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 7

. هعیش گرزب  ملاع  یلاجر و  هیقف ، ّیشک ، زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا 
رایـسب افعـض  زا  : » دیوگیم دنادیم و  دامتعا  دروم  هقث و  ار  يو  یـشاجن  ددرگیمرب . دنقرمـس  یحاون  زا  شک »  » ۀقطنم هب  ّیـشک  باستنا 

. دوب یشایع  نامزالم  زا  يو  تسا ». هدرک  تیاور 
 18 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یمیمص ناتسود  زا  هیامنارگ و  رایسب  لاجر و  رابخا و  هب  هاگآ  ّیـشک ، دش . لیـصحتلاغراف  دوب ، شناد  لها  رازتشک  هک  یـشایع  ۀناخ  رد 
. دندوب یکی  راوگرزب  ود  نآ  نادرگاش  ناداتسا و  ابیرقت  دوب و  ینیلک  خیش 

. دندوب و ...  شردارب )  ) یشک ریصن  نب  میهاربا  قاحساوبا  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  يدنقرمس ، یشایع  دوعسم  نب  دمحم  يو  دیتاسا 
، يربکعلت یـسوم  نب  نوراـه  تاراـیزلا ، لـماک  باـتک  بحاـص  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 

. دندوب يدنقرمس  میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  دمحاوبا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت  زا 
نیقداصلا ۀمئالا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  ای  لاجرلا  - 1

346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  - 8

. يدادغب درگناهج  دنمشناد و  ناد ، یفارغج  خروم ، دوعسم ، نب  هللادبع  هیرذ  زا  یعفاش ، یلزتعم  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا 
هب يدایز  ياهرفـس  يو  تفرگ . هشیپ  يدرگناهج  رفـس و  هار  یناوجون  رد  تفرگ . ارف  دوخ  هاگداز  رد  ار  مولع  دش و  هداز  دادـغب  رد  يو 

رـصم هیروس و  نیباـم  ار  شیوـخ  رمع  زا  لاـس  هد  وا  تسا . هتـشاد  ناـمع و ...  دـنه ، ناتـسنمرا ، نیطـسلف ، هلمج  زا  فـلتخم  ياـهروشک 
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. دنارذگ
. تسا هدش  دوبان  ای  مگ  اهنآ  رتشیب  هنافساتم  هک  تسا  هتشاد  ینوگانوگ  تافیلات  يدوعسم 

نآ زا  دـلج  کی  طقف  رـضاح  لاح  رد  هک  هدوب  دـلجم  یـس  رد  باتک  نیا  هدوب ، نامزلا  رابخا  مان  هب  یباتک  تافیلات  نیا  نیرتمهم  زا  یکی 
. تسا هدنام  یقاب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  رصم  طاطسف  رهش  رد  يدوعسم 
: يو تافیلات  زا 

بهذلا  جورم  - 1
ۀیصولا  تابثا  - 2

 19 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
فارشالا  هیبنتلا و  - 3

ۀمامالا  یف  راصبتسالا  - 4
 ... ةایحلارس و - 5

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 9

. هیلیعامسا گرزب  دنمشناد  یبرغم ، یمیمت  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  هفینحوبا 
هیلیعامسا بهذم  ناراذگناینب  زا  وا  دش . هیلیعامـسا  ۀعیـش  داد و  بهذم  رییغت  یلو  دوب  یکلام  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  دش . هداز  برغم  رد 
نیدـلارخف نارود  رد  و  هللااب ) روصنملا  هللارماب ، مئاقلا  هللااـب ، يدـهملا   ) درک تمدـخ  یمطاـف  ياـفلخ  زا  يرایـسب  هب  دوب . نآ  راذـگنوناق  و 

. دنیوگیم یعیش » ۀفینحوبا   » وا هب  هعیش  نافلؤم  دیسر . تاعدلایعاد  تاضقلایضاق و  ماقم  هب  مراهچ ، ۀفیلخ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسالا  مئاعد  - 1
رابخالا  حرش  - 2

لیواتلا  ساسا  - 3
هوعدلا  حاتتفا  - 4
همعنلا  حیتافم  - 5

حاضیالا  - 6
عوبنیلا  - 7

تارئاسملا سلاجملا و  - 8

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 10

زا هعیـش و  گرزب  روـشناد  ثدـحم  ردـقنارگ و  هیقف  قودـص . خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا 
. ینیلک خیش  ناورهلابند 

 20 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیرتهتـسجرب زا  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  يو ، ردـپ  دـش . هداز  مق  رد  شناد  اوقت و  لها  ياهداوناـخ  رد  يو 
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دادغب ناسارخ و  هب  قودص  خیـش  درک . ضیف  بسک  ردپ  رهم  رپ  ناماد  رد  تسخن  قودـص  خیـش  دوب و  دوخ  نامز  گرزب  ياهقف  املع و 
ثیداحا ظفاح  ردقلالیلج و  يدنمـشناد  يو  : » دیوگیم يو  ةرابرد  یـسوط  خیـش  دنارذگ . ير  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  نایاپ  درک و  رفس 

ثیداحا و ظفح  رظن  زا  مق  ناگرزب  نیب  دـمآیم . رامـش  هب  ماقم  یلاع  يداقن  ثیداحا ، ۀلـسلس  رد  هاـگآ و  ـالماک  لاـجر ، لاوحا  زا  دوب .
«. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رثا  دصیس  دودح  رد  تشادن و  دننام  تامولعم  ترثک 

دمحم نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هزمح  هیوباب ، نبا  شردپ  زا : دنترابع  درک ، ضیف  بسک  اهنآ  دزن  رد  قودص  خیـش  هک  یناداتـسا 
 ... دیلو و نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  يدابآرتسا ، دمحم  نب  مساق  دمحموبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دیز  نب 

نب یلع  مساقلاوبا  تاکربلاوبا ، خیـش  يرئاضغ ، نبا  دـیفم ، خیـش  یمق ، هیوباـب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسح  شردارب  زین  يو  نادرگاـش 
. دندوب زازخ و ...  یلع  نب  دمحم 

. تسا صاخ  ماع و  هاگترایز  ير ، رد  هعیش - گرزب  ملاع  نیا  قودص - خیش  ياجکاخ 
: يو تافیلأت  زا 

( هعیش ثیدح  ۀعبرا  بتک  زا  باتک  نیمود   ) هیقفلا هرضحیال  نم  - 1
ملعلا  ۀنیدم  - 2

همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  - 3
لاصخلا  - 4
دیحوتلا  - 5
یلامالا  - 6

 ... هقفلا و یف  عنقملا  - 7

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 11

. هعیش ۀقث  يوار  یفوک ، ثعشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا 
هعیش  گرزب  نایوار  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نادناخ  نارادتسود  نایعیش ، رهش  هفوک ، رد  يو 

 21 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب هک  دوب  اجنامه  رد  درک و  يدرگاـش  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم  رـضحم  رد  تفر و  رـصم  هب  دـش . هداز 

. تخادرپ ناراوگرزب  نآ  كاپ  ناکاین  لیعامسا و  نب  یسوم  قیرط  زا  تایاور  نتشاگن 
. تسا هدشن  هتفای  نونکات  هک  دراد ؛» جح  ماکحا  رد  یباتک  يو  : » دیوگیم لاجر  رد  یشاجن 

رد نم  يارب  ثعـشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا  زا  مردپ  : » دـیوگیم يربکعلت  هک  دـنکیم  لقن  كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  یجاح  موحرم 
دوب ». هتفرگ  هزاجا  يرجه  لاس 313 

: يو فیلأت 
(. تایثعشالا  ) تایرفعجلا - 1

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 12

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  ۀتسجرب  هیقف  يوار و  یمق ، يریمح  عماج  نب  کلام  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه سابعلاوبا 
. دنتفر هفوک  رهش  هب  مق  زا  يدنا  لاس 290 و  رد  هک  اهنآ  هتسجرب  تیصخش  مق و  ياملع  ِگرزب  يو  : » تسا دقتعم  ناشیا  هرابرد  یـشاجن 
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لاجر رد  یـسوط  خیـش  دـندرک ». فینـصت  يدایز  ياهباتک  دناهدینـش و  دایز  ار  همئا  تایاور  رابخا و  يریمح  زا  هفوک  ياملع  ناـگرزب 
. دنادیم مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحصا  زا  ار  ناشیا 

رصع ماما  اب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  قیرط  زا  ناشیا  زا  سپ  تشاد و  يراگنهمان  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  اب  يو 
. دوب طبترم  جع ) )

ترـضح هاـگراب  راـنک  رد  هتفر و  اـیند  زا  مق  رد  يو  دـسریم  رظن  هب  اـما  تسین  تسد  رد  یقیقد  عـالطا  وا  نفد  لـحم  تـلحر و  هراـبرد 
. دشاب هدش  نوفدم  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

: يو تافیلأت  زا 
دانسالا  برق  - 1

دیحوتلا  ۀمظعلا و  - 2
ۀمامالا  - 3

ۀفرعملا  ۀعاطتسالا و  - 4
 22 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بطلا  - 5
برعلا  لضف  - 6

تاعیقوت  دمحم و  یبا  لئاسم  - 7
لئالدلا  باتک  - 8

ةریحلا ۀبیغلا و  - 9

)؟-؟(  هبعش نبا  - 13

. هیماما ياملع  گرزب  خویش  زا  یلاجر و  هیقف ، ثدحم ، هبعش ، نبا  هب  فورعم  ینارح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
ماـش یملع  مهم  گرزب و  ياهرهـش  زا  یکی  هک  بلح  رد  دـش . هداز  هیروـس - رد  بلح  رهـش  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  نارح - رد  يو 

. دش عیشت  هژیو  هب  مالسا  ناهج  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هزاوآرپ و  دوب ،
دیفم خیـش  دیدرگ ، عیـشت  ناهج  ياههراتـس  نیرتغورفرپ  زا  هک  يو  نادرگاش  نیرتمهم  زا  يدادغب و  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  يو  داتـسا 

. دوب
«. دشابیم ناشیا  نأش  تمظع  شناد و  لضف و  رب  دهاش  نیرتهب  لوقعلا - فحت  ناشیا - باتک  : » دیوگیم يو  ةرابرد  یسلجم  همالع 

. تسین راکشآ  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت  زا 

لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
صیحمتلا - 2

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 14

ياهتیـصخش ثیدـح و  ناـیوار  زا  یگنهرف ، یعاـمتجا و  مولع  رد  سانـشراک  دنمـشیدنا ، لـضاف ، یفوـک . میهاربا  نب  تارف  مساـقلاوبا 
. دنتشاذگ تارف »  » ار وا  مان  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دش و  هداز  هفوک  رد  ینیلک . خیش  مالسالاۀقث  راگزورمه  يرغص و  تبیغ  نارود 
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 23 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوب اهنآ  هب  دنمهقالع  مکتسد  ای  بهذم  يدیز  ياهتیصخش  زا  يو 

ریثـک نب  دـیبع  يرازف و  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  يزاوـها ، دیعـس  نب  نیـسح  زا : دـنترابع  شریـسفت  تیاور  رد  يو  خـیاشم  زا  یخرب 
. يرماع

شریسفت يو و  یئوخ  هللاتیآ  یسلجم و  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  نوچ  یناثدحم  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  يو 
. دناهتسناد دمتعم  ار 

: يو تافیلأت  زا 
تارف ریسفت  - 1

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 15

فارشا رادمان و  نارعاش  اغلب ، هعیش ، ياملع  ناگرزب  زا  یـضر ، فیرـش  یـضر و  دیـس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا 
. دادغب

نامز رد  دسریم . مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  ردام  فرط  زا  مالسلا و  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  ردپ  زا  وا  بسن  دش . هداز  دادغب  رد 
شیب لاس  هدـفه  هک  یلاح  رد  ار  نایجاح  يریما  ملاظم و  رد  تواضق  نانآ ، ۀـمه  یتسرپرـس  دادـغب ، نایبلاط  تباقن  دـمحاوبا ، دوخ  ردـپ 

. تفرگ هدهع  رب  تشادن ،
زا سپ  يدنچ  داد . تعلخ  يو  هب  ار  لیلجلا » فیرـشلا   » بقل دیزگرب و  دادغب  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يو  هیوب  هلودـلاءاهب  يدـنچ 

. درک شکشیپ  يو  هب  ار  لجالا » فیرشلا   » نآ زا  سپ  و  نیبسحلاوذ » یضرلا   » بقل نآ ،
یگنهرف یخیرات - ظاحل  زا  هرود  نیا  هب  هک  تسا  نایـسابع  تفالخ  موس  ةرود  اب  نراقم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  اـب  یـضر  دیـس  راـگزور 

دیـس هب  تسا . يرعم  ءالعلاوبا  یـضر و  دیـس  یبنتم ، هناگهس : نارعاش  رـصع  برع ، تاـیبدا  خـیرات  تهج  زا  دـنیوگیم و  نیرز » رـصع  »
. دناهداد زین  نایبلاط  نیرترعاش  ینعی  نییبلاطلارعشا »  » بقل یضر 

يربط دـمحا  نب  میهاربا  قاحـساوبا  زا : دـنترابع  درب ، اههرهب  درک و  يدرگاش  ناشدزن  راگزور  نآ  نوگانوگ  مولع  رد  يو  هک  یناداتـسا 
یضاق  يوحن ، یسراف  یلعوبا  یکلام ، هیقف 

 24 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... دیفم و خیش  هتابن ، نبا  هب  روهشم  يرصم  بیطخ  یقراف  میحرلادبع  ییحیوبا  یلزتعم ، رابجلادبع  یضاق  نسحلاوبا  یفاریس ،

رد دوخ  ۀـناخ  کیدزن  ياهسردـم  دوخ ، شناد  تاکز  تخادرپ  تهج  شايزودـناشناد  ساپـس  هب  دوب . اوقتاـب  دوجلالذـب و  رایـسب  يو 
یگدنز يارب  ییاهقاتا  تاسلج ، ینارنخـس و  سیردت ، ياهرالات  رب  نوزفا  هک  دیمان  ملعلاراد »  » ار نآ  درک و  سیـسأت  دادـغب  خرک  يوک 

يرادـهگن نآ  رد  یمالـسا  یبرع و  عجارم  عبانم و  نیرتهب  نیرتدنمـشزرا و  هک  تشاد  یگرزب  ۀـناخباتک  دوب و  هدـمآ  مهارف  نایوجـشناد 
. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  تیریدم  دوخ  ًاصخش  دشیم و 

خیـش هللادبعوبا  یناولح ، دمحم  خیـش  هللادـبعوبا  یکیابک ، دـیزوبا  ردـقیلاع  هیقف  هلمج : زا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  يروآمان  نادرگاش 
. دندوب یضاق و ...  رادنب  نسحلاوبا  یتسیرود ، رفعج 

دیـس يو  رتهم  ردارب  یلوق ، هب  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذـگرد و  دوخ  يارـس  رد  یگلاس  نس 47  رد  دادغب  خرک  ۀـلحم  رد  يو 
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. درپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شفیرش  ياین  راوج  رد  نیمظاک و  هب  ار  يو  دعب  يدنچ  یضترم 
: يو تافیلأت  زا 

هغالبلا  جهن  - 1
نآرقلا  تازاجم  یف  نایبلا  صیخلت  - 2

ۀیوبنلا  راثآلا  تازاجم  - 3
لیزنتلا  هباشتم  یف  لیواتلا  قیاقح  - 4

ۀمئالا  صئاصخ  - 5
راعشا ناوید  - 6

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 16

. هعیش یمان  ثدحم  ملکتم و  هیقف ، ملاع ، دیفم . خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم 
اجنآ  رد  دش و  دادغب  راپسهر  يرکف ، دشر  غولب و  زا  سپ  دش . هداز  دادغب  یلاوح  رد  يو 

 25 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نتخومآ هب  یفاکـسا و ...  دینج  نبا  يرارز ، بلاغوبا  قودص ، خیـش  هلمج  زا  راگزور  نآ  گرزب  نادنمـشناد  مانب و  ناداتـسا  رـضحم  رد 

دیـس يو  نادرگاـش  دمآرـس  دـنکیم . داـی  ملعملا » نبا   » ناوـنع هب  يو  زا  تسرهفلا  رد  میدـن  نبا  تخادرپ . لوـصا  هقف و  مـالک ، شناد ،
هیماما ناملکتم  زا  يو  : » دیوگیم يو  هرابرد  یسوط  خیش  دندوب . یکجارک و ...  حتفلاوبا  یشاجن ، یسوط ، خیش  یـضر ، دیـس  یـضترم ،

، اهشـسرپ هب  خـساپ  رد  تشاد . قـیقد  ینهذ  بوـخ و  ۀـظفاح  ددرگیم . متخ  وا  هب  هعیـش  تیعجرم  تساـیر و  دوـخ ، راـگزور  رد  تسا .
«. دراد نالک  درخ و  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . باوج  رضاح 

یلبنح دامع  تشاد .» شناد  ملع و  رب  تموادم  دوب و  دجهت  عوشخ و  لها  دـهاز و  دـباع ، رایـسب  يو  : » دـیوگیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دیوگیم تنس ) لها  نادنمشناد  زا  یکی  )

يو تشاد . هیوب  لآ  تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  دوب . هثحابم  مالک و  هقف و  شخب  سییر  هیماـما و  ناـگرزب  زا  یگرزب  »
«. دادیم ناوارف  ۀقدص 

هیولوق نب  یسوم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا   ) یمق هیولوق  نبا  زا : دنترابع  تخومآ ، سرد  اهنآ  رضحم  رد  يو  هک  یناداتـسا 
 ... یفاکسا و دینج  نبا  قودص ، خیش  یمق ،)

كاخ هب  یمق  هیولوق  نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  دادغب و  رد  دـیفم ، رمع  لاس  زا 75  سپ  دیفم  خیش 
. دش هدرپس 

: يو تافیلأت  زا 
ۀعنقملا  - 1

ۀّیعرشلا  ضئارفلا  - 2
یلامالا  - 3

 ... داشرالا و - 4

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 17
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نینامثلاوذ باقلا  ياراد  رحبتم ، بیدا  ملکتم و  ملاع  زربم ، هیقف  يدهلا . ملع  یضترم  دیس  هب  روهشم  یسوم ، نب  نیسح  نب  یلع  مساقلاوبا 
. نیدجملاوذ و 

دیس  يو  ردارب  تشاد . فیرش  رایسب  یبسن  ردام ، ردپ و  يوس  زا  دش و  هداز  دادغب  رد  يو 
 26 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لجالا يدـهلاملع و  شبقل  مساـقلاوبا و  شاهینک  : » دـسیونیم شبـسن  ماـن و  رکذ  زا  سپ  شردـقیلاع  درگاـش  یـسوط  خیـش  دوب . یـضر 
، دیفم خیش  يو  دیتاسا  هلمج  زا  دش . یهقف  ياوشیپ  دیفم ، راوگرزب  خیـش  زا  سپ  دوب ». راگزور  هناگی  يرایـسب  مولع  رد  تسا . یـضترملا 
و قودص ) خیش  هب  فورعم  دمحم  نب  یلع  ردارب   ) یمق هیوباب  نب  نیـسح  یفوک ، دیعـس  نب  دمحا  هتابن ، نبا  يربکعلت ، یـسوم  نب  نوراه 

جنپ رد  يو  دوب . دوخ  راگزور  دمآرس  ریـسفت ، لوقنم و  لوقعم و  مولع  رد  تسا . هدناوخ  هیماما  ۀعیـش  ملعم  ار  يو  یّلح  همالع  دندوب . ... 
. دش نوفدم  شاهناخ  نامه  رد  دناوخ و  زامن  يو  رب  شاهناخ  رد  شرسپ  درک ، تلحر  دادغب  رد  لوالاعیبر  هام  زا  هدنام  زور 

: يو تافیلأت  زا 
ءایبنالا  هیزنت  - 1

ۀیهقفلا  لئاسملا  نم  ۀیمامالا  هب  تدرفنا  ام  یف  راصتنالا  - 2
هعیرشلا  لوصا  یف  هعیرذلا  - 3

هباشتملا  مکحملا و  - 4
رصتخملا  - 5

یلامالا  - 6
 ... دئاوفلا و ررد  - 7

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 18

ناشخرد و رایـسب  لاجرلا  ملاع  ملکتم و  رـسفم ، ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، هفیاـطلا .» خیـش   » هب فورعم  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا 
هب یگلاس  رد 23  دناهدوب . اهقف  املع و  زا  همه  لسن  دنچ  ات  خیـش  نادناخ  دـش . هداز  ناسارخ  رد  يو  عیـشت . هژیو  هب  مالـسا  ناهج  گرزب 

لقتنم وا  هب  هعیـش  ییاوتف  یملع و  تسایر  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  شداتـسا  زا  سپ  دنام و  قارع  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  چوک  دادـغب 
. دش

تلع هب  تخومآ . سرد  یضترم  دیس  دزن  رد  مه  یلاس  دنچ  درک و  يدرگاش  دیفم  خیـش  ریرحن  داتـسا  دزن  لاس  جنپ  تدم  راوگرزب  خیش 
زا  يو  دادغب ، راگزور  نآ  جرم  جره و  بوشآ و 

 27 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناینب ار  فجن  ۀـیملع  ةزوح  اجنآ  رد  ات  دـش  یقاـفتا  نسح  دوخ  تفرگ و  ياـج  اـجنآ  رد  دـش و  راپـسهر  فرـشا  فجن  هب  چوک و  اـجنآ 

. دراذگ
رد يو  ياوقت  دهز و  عرو ، ملع ، ةزاوآ  نانچنآ  دیسر و  يو  هب  هعیش  يرادمچرپ  يربهر و  يدهلاملع ، یضترم  دیـس  تشذگرد  زا  سپ 

تفالخ زکرم  رد  مالک  سیردـت  يارب  يو  زا  هیوب  لآ  يراکمه  اـب  یـسابع  ۀـفیلخ  هللارماـب  مئاـقلا  هک  دوب  هدـش  هدـیچیپ  کـیدزن  رود و 
ناـمه رد  دوب و  اـجنامه  رد  دوخ  رمع  ناـیاپ  اـت  درک و  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  اـجنآ  زا  يو  هیوب ، لآ  یـشاپورف  اـب  هک  دـندرک  توعد 

. دش نفد  كاپ ، كاخ 
: يو تافیلأت  زا 
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راصبتسالا  - 1
ماکحالا  بیذهت  - 2

هیاهنلا  - 3
طوسبملا  - 4
فالخلا  - 5
 ... نایبتلا و - 6

مشش نرق 

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 19

. مالسالانیما ای  نیدلا  نیما  هب  بقلم  وحن . هلباقم و  ربج ، باسح ، هب  ملاع  ثدحم ، هیقف ، رسفم ، یسربط . نسح  نب  لضفلاوبا  دیعس  ماما 
هلمج زا  تخادرپ . فینـصت  میلعت و  هـب  دـش و  ریگیاـج  راوزبـس  رد  رد 523 ق  تسا . هدوب  نطوتم  سوـط  دابانـس  دهـشم  رد  يو  دـنیوگ 

نب ناذاش  يدـنوار ، نیدـلا  بطق  نیدـلا ، بجتنم  خیـش  بوشآرهـش ، نبا  شرـسپ ،)  ) یـسربط لـضف  نب  نسح  هب  ناوتیم  يو  نادرگاـش 
تیاور هدوب ، هیماما  هیقف  ير  رد  هک  يزار  يراق  رابجلادبع ، خیش  یسوط و  خیش  رـسپ  یلعوبا  خیـش  زا  يو  درک . هراشا  یمق و ...  لیئربج 

. تسوا تایورم  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  هدومن و 
 28 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تشذگرد و راوزبس  رد  يو  دندوب . راوگرزب  ياهقف  راگزور و  رباکا  زا  یگمه  شناگداز  دنزرف  و  یـسربط ) لضف  نب  نسح   ) يو دنزرف 
. دندرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  همئالانماث  ترضح  مرح  راوج  رد  دندرک و  لقتنم  سدقم  دهشم  هب  ار  شکاپ  رکیپ 

: يو تافیلأت  زا 
( یعیش گرتس  ریسفت   ) نایبلا عمجم  - 1

( عماجلا عماوج  ریسفت  ای   ) طیسولا - 2
ۀینیعملا  ۀنازخلل  ۀینیدلا  بادآلا  - 3

یفاشلا  یفاکلا  ریسفت  - 4
یلائللا  رثن  - 5

همامالا  رارسا  - 6
 ... يدهلا و مالعاب  يرولا  مالعا  - 7

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 20

بحاص نسح  نب  لضف  شردپ  يرجه . مشـش  نرق  رد  هعیـش  ۀتـسراو  هیقف  قالخا و  ملاع  یـسربط ، لضف  نب  نسح  نیدلا  یـضر  رـصنوبا 
. رابخالا ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  باتک  ممتم  بحاص  یسربط  نسح  نب  یلع  شدنزرف  نایبلاعمجم و  ریسفت  باطتسم  باتک 

: يو تافیلأت  زا 
قالخالا مراکم  - 1
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550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 21

رب يرایـسب  طلـست  دـش . هداز  تارف - هلجد و  دور  یلاوح  رکب - راید  رد  ياهقطنم  دـُمآ  رهـش  رد  ماقم ، الاو  ثدـحم  هعیـش و  گرزب  ملاع 
. دوب بوشآ  رهش  نبا  عیشت  ناهج  راوگرزب  ثدحم  وا ، ةرهش  زاتمم و  درگاش  تشاد . یمالسا  مولع 

: يو تافیلأت  زا 
ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

مانالا  دیس  مالک  نم  ماکحالا  مکحلا و  - 2
29 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 22

نرق ۀـقث  يوار  رعاش و  بیدا ، بهذـم ، سییر  ملاع ، لضاف ، يدـنوار . ینیـسح  هللادـیبع  نب  یلع  نب  هللا  لضف  نیدلاءایـض  اضرلاوبا  دـیس 
. يرجه مشش 

. دش هداز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  رادتسود  ياهداوناخ  رد  دنوار و  مان  هب  ناشاک  فارطا  ياهرهش  زا  یکی  رد 
هللا لـضف  دیـس  : » دـیوگیم بتاـک  داـمع  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  داـی  یگرزب  هب  لاـجر  ملع  لاوحا و  مجارت  ياـهباتک  رد  هتـسویپ  يو  زا 

هدوب ناوارف  تافیلأت  شوخ و  یطخ  ياراد  گرزب و  یظعاو  دوب . راوگرزب  یقالخا  فیرـش و  یبسن  ياراد  ریظنمک و  یتیـصخش  يدنوار 
...« 

، یفوک هفاق  نب  دمحا  يروباشین ، یمیمت  دمحم  نب  دمـصلادبع  نب  یلع  نیدلانکر  خیـش  نوچ : یگرزب  ياملع  زا  يدنوار  هللا  لضف  دیس 
تاکربلاوبا دیـس  ینایور ، لیعامـسا  نب  دـحاولادبع  دیهـش  ماما  يو ، ناداتـسا  تشاد . تیاور  ةزاجا  يداـبآرتسا و ...  نیدـلادامع  یـضاق 

. دندوب يدادغب و ...  باهولادبع  عراب  خیش  يدهشم ،
خیـش یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  دـندوب : هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  یگلمج  دـنتخومآ ، دـنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  ینادرگاش 

نیدلاجات خیـش  ینارحب و  نیدلاماوق  خیـش  یـسوط ،) ریـصن  هجاوخ  ردـپ   ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  خیـش  یمق ، هیوباب  نب  نیدـلابجتنم 
. يریعش

. تشذگرد ناشاک  رد  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  فراعم  مولع و  مالسا و  هب  تمدخ  يرمع  زا  سپ  يو 
: يو تافیلأت  زا 

رداونلا  - 1
باهشلا  حرش  یف  باهشلا  ءوض  - 2

 ... ریسفتلا و - 3

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 23

. هعیش گرزب  ثدحم  رسفم و  هیقف ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیشر 
یمالسا  دالب  رد  هک  درکیم  یگدنز  ياهرود  رد  وا  دش . هداز  ناردنزام  يابیز  ۀطخ  رد  يو 

 30 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوب هتفرگ  يریگمشچ  قنور  شناد  افوکش و  ملع 

رد ار  نآرق  رتشیب  هک  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  يو  : » دیوگیم نینچ  يو  ةرابرد  تایفولاب  یفاولا  بحاص  يدفـص  لیلخ  نیدلا  حالص 
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دادغب هب  وا  رضحم  كرد  يارب  فلتخم  ياهرهش  زا  هک  يروط  هب  دیـسر  دوخ  يالعا  دح  هب  هعیـش  لوصا  رد  درک و  ظفح  یگلاس  تشه 
دوب و راد  هدـنز  بش  تداـبع و  عوشخ ، لـها  رایـسب  هدرتسگ و  ملع  اـب  برـشمشوخ ، راـتفگتسار ، وراـبیز ، يو  دـندرکیم ...  ترجه 

«. دربیم رس  هب  وضو  تراهطاب و  هشیمه 
باتک فلؤم  يزنطن  هللادـبعوبا  يرـشخمز ، هللاراج  ناوتیم : تسا ، هدرک  يدرگاش  اـهنآ  دزن  رد  يو  هک  يدـیتاسا  نیرتروآماـن  هلمج  زا 

حوتفلاوبا خیـش  یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدنوار ، بطق  جاجتحا ، بحاص  یـسربط  خیـش  يدـمآ ، دـحاولادبع  دیـس  هیولعلا ، صئاصخلا 
 ... يزار و

. درب مان  ار 
هوک رانک  رد  ار  شرکیپ  تسویپ و  ناناج  هب  هیروس  بلح  رهـش  رد  دوب ، هدرک  يرپس  ار  شرابرپ  یناگدـنز  زا  لاـس  هک 99  یلاح  رد  يو 

. دندرپس كاخ  هب  نشوج 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1
بصاونلا  بلاثم  - 2

نونفلا  نویع  یف  نونکملا  نوزخملا  - 3
( ةدئافلا  ) ةدئاعلا ةدئاملا  - 4

 ... لاثمالا و یف  لاثملا  - 5

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 24

. هعیش ياهقف  املع و  لوحف  زا  یّلح ، یلجع  سیردا  دمحا  نب  دمحم  هّللادبعوبا 
. تسا فورعم  رکف  تیرح  هب  يو  دیآیم . رامش  هب  يو  يردام  ياین  یسوط ، خیش  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

«. تسا رایسب  تافینصت  ياراد  مولع و  رد  نقتم  هّلح ، ياهقف  ياوشیپ  سیردا ، نبا  : » دیوگیم دوخ  لاجر  رد  دواد  نبا 
 31 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا هدوتس  بهذم  سییر  ءاملعلا ، خیش  همالع ، ماما ، خیش ، تارابع : اب  ار  وا  زین  لوا  دیهش 
نب نسح  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  دامع  خیـش  یـسوط ،) یلع  یبا   ) يو ییاد  زا : دـنترابع  تخومآ ، ناشرـضحم  رد  هک  يو  ناداتـسا 

 ... يراوس و هبطر 
 ... يوسوم و دعم  نب  راخف  نیدلاسمش  یّلح ، امن  نب  نیدلا  بیجن  خیش  شنادرگاش ،

. دندوب
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هّلح  رهش  رد  عیشت - ناهج  راوگرزب  ملاع  سیردا - نبا 

: يو تافیلأت  زا 
يواتفلا  ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 1

تاقیلعتلا  باتک  - 2
 ... لالدتسالا و ۀصالخ  - 3

)؟-؟(  يریعش نیدلاجات  - 25
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. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  يریعش . ردیح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  جات 
هللادـبع نب  یلع  روصنموبا  ماکحلادـجم  ماما  سییر و  مکاح ، لزنم  هب  راـگزور ، نآ  شناد  نتفرگارف  نتخومآ و  يارب  قهیب  رهـش  رد  يو 

خیـش هب  ناوتیم  ناشیا  نادرگاش  زا  تفرگیم . سرد  يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  رـضحم  رد  نینچمه  دربیم و  اههرهب  تفریم و  يدایز 
. درک هراشا  تسرهفلا  باتک  بحاص  يرجه و  مشش  نرق  ياملع  زا  نیدلا  بجتنم 

: يو فیلأت 
رابخالا عماج  - 1

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 26

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  ۀباسن  ملکتم و  هیقف ، لضاف ، ملاع ، یسربط . بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا 
 32 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بجتنم خیش  يو  نادرگاش  ینیسح و  برح  یبا  نب  يدهم  رفعجوبا  يو  داتـسا  مق . کیدزن  ياهقطنم  شرفت ) برعم   ) شیربط هب  بوسنم 
. دندوب یناردنزام  بوشآرهش  نبا  نیدلا و 

: يو تافیلأت  زا 
جاجللا  لها  یلع  جاجتحالا  - 1
مالسلا  مهیلع  همئالا  خیرات  - 2

مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  - 3
ۀیبلاطلا  رخافم  - 4

هقفلا یف  یفاکلا  - 5

متفه نرق 

( متفه نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  - 27

عمجم بحاص  نسح  نب  لضف  يرسپ  هداون  یسربط  نسح  نب  لضف  نب  نسح  نب  یلع  لیبن  ثدحم  لیلج و  هیقف  لضف ، نب  نسح  نب  یلع 
یسربط نسح   ) شردپ رثا  لیمکت  همادا و  رد  يو  تسا . هتفریم  رامش  هب  شیوخ  رصع  نالـضاف  نادنمـشناد و  زا  یفوتم 548 ق )  ) نایبلا

ءاملعلاضایر بحاص  تسا . هداهن  مان  رابخالاررغ » یف  راونالا  ةاکـشم   » ار نآ  هتـشون و  قالخالامراکم  باتک  رب  یمیمتت  یفوتم 548 ق )
. دنکیم تیاور  يوسوم  هزمح  نب  یلع  یبا  نیدلالالج  دیعسدیس  زا  يو  تسا . هدرک  دای  مالسالاۀقث  ناونع  اب  يو  زا 

يرجه متفه  نرق  لوا  همین  ای  يرجه  مشش  نرق  نایاپ  رد  وا  دسریم  رظن  هب  یلو  تسین  مولعم  یسربط  نسح  شردپ  دننامه  وا  توف  لاس 
يرجه متفه  نرق  لوا  همین  ات  مجنپ  نرق  مود  همین  زا  هعیش  ناثدحم  نارسفم و  زا  یـسربط  هداوناخ  نیاربانب  دشاب . هتـسبورف  ناهج  زا  مشچ 
بحاص یسربط  لضف  نب  نسح  نب  لضف  نب  نسح  ردپ ، نایبلا و  عمجم  بحاص  یسربط  لضف  نب  نسح  نب  لضف  گرزبردپ ، هک  دنتسه 

. تسا رابخالاررغ  یف  راونالاةاکشم  بحاص  یسربط  لضف  نب  نسح  نب  لضف  نب  نسح  نب  یلع  رسپ ، قالخالامراکم و 
: يو تافیلأت  زا 

رابخالاررغ  یف  راونالاةاکشم  - 1
33 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 28

. يرجه متفه  مشش و  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و 
ياـهقف زا  مارو  نادـناخ  تسا . یعخن  رتـشا  کـلام  لـسن  زا  سوواـط و  نب  نیدلایـضر  دیـس  يرداـم  ياـین  يو  دـش . هداز  هّلح  رهـش  رد 

هورگ رد  تخادرپ و  يوقت  دـهز و  هب  تفرگ و  هرانک  نآ  زا  اما  تشاد  یماـظن  لغـش  دوخ ، نادـناخ  دـننام  زاـغآ  رد  دـندوب . ردـقلالیلج 
. تسبورف ناهج  زا  مشچ  هّلح ، رهش  نامه  رد  يو  تفرگ . رارق  مانب  ناهیقف 

: يو تافیلأت  زا 
رظاونلا  ۀهزن  رطاوخلا و  هیبنت  - 1

ۀقیاضملاو ۀعساوملا  یف  ۀلاسم  - 2

693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 29

. يرجه متفه  نرق  ۀیماما  ملاع  ملکتم و  رعاش ، راگنخیرات ، سیونهریس ، یلبرا ، حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا 
دوخ نامز  يابدا  املع و  زا  همه  يو  ياههون  نادنزرف و  دوب . لبرا  مکاح  شردـپ  دـش . هداز  قارع  لامـش  ياهرهـش  زا  یکی  ِلبرا  رد  يو 

. دندوب
ياملع نیرتگرزب  زا  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  هک  دـناقفتم  هیماـما  : » دـیوگیم يو  ةراـبرد  ننـست  لـها  بصعتم  ملاـع  ناـهبزور  نب  لـضف 

«. تسا لقن  رد  قوثو  دروم  دامتعا و  لباق  وا  دوشیمن . هدیسوپ  هنهک و  هاگچیه  شراثآ  تساهنآ و 
درک و يدرگاش  يدادغب و ...  یعاس  نبا  راخف ، نب  یلع  لامعالا ، لابقا  باتک  بحاص  سوواط  نب  دیـس  نوچ : یمانب  دـیتاسا  دزن  رد  يو 

. درک تیبرت  و ...  یّلح ) همالع  ردارب   ) نیدلا یضر  خیش  یّلح ، همالع  نوچ : ار  ینادرگاش  تخومآ و 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  ینوکسم  ۀناخ  رد  تشذگرد و  دادغب  رد  یلبرا  یسیع 

: يو تافیلأت  زا 
مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  - 1

 34 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاماقملا  - 2

راعشا  ناوید  - 3
فیطلا باتک  - 4

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 30

متفه نرق  یعیـش  ماـنب  ثدـحم  یلاـجر و  ملاـع ، نیدـلادامع ، هب  بقلم  یحک ، یلمآ  يربـط  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
. يرجه

. دندرک تیاور  يو  زا  يدنوار  بطق  لیئربج و  نب  ناذاش  دوب و  یسوط  خیش  نب  یلعوبا  خیش  شداتسا 
. دشن هتفای  يزیچ  يو  یناگدنز  زا  نیا  زا  شیب 

: يو تافیلأت  زا 
یضترملا  ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 1
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يوقتلا  دهزلا و  - 2
تانیبلاب جرخملاو  تاقوالا  یف  جرفلا  - 3

مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  - 31

. ینطاب يرهاظ و  تالامک  عماج  هیماما ، ملاع  هیقف و  یّلح ، يدسا  دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلا  لامج 
 ... هبیرغ و مولع  مالک ، خیرات ، هلمج  زا  نوگانوگ  مولع  رد  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

. دراد یتافیلأت  تشاد و  تسد 
عیمج نایم  رد  تسوا و  ياوقت  دـهز و  كولـس و  ریـس و  ینافرع ، برـشم  دـنکیم ، زیامتم  اهقف  املع و  رگید  زا  ار  هیماما  ملاع  نیا  هچنآ 

. تسا روهشم  رطاخ  نیدب  زین  اهقف  املع و 
فیرعت فیـصوت و  زا  زاینیب  لئاضف ،...  رارـسا  فشاک  رارـسا ، زا  رپ  فراـع  ملاـع  : » دـسیونیم يو  ةراـبرد  تاـنجلا  تاـضور  بحاـص 

لوصا  عورف و  لوقنم ، لوقعم و  عماج  يو  دشابیم .
 35 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. تسا لمع  ملع و  ینطاب و  يرهاظ و 
تنس لها  ياملع  تیالو ، تماما و  ةرابرد  قارع  مکاح  روضح  اب  یثحب و  رد  تشاد . لامک  هب  یفارـشا  طلـست و  ثحب ، هرظانم و  رد  يو 

یلع و نینموملاریما  مان  هب  ار  دوخ  ياـههبطخ  درک و  راـیتخا  ار  عیـشت  بهذـم  قارع  مکاـح  هک  يوحن  هب  دـش ؛ هریچ  اـهنآرب  باـجم و  ار 
. دناوخیم مالسلا  مهیلع  ناشیا  كاپ  نادنزرف 

خیـش يرویـس ، دادقم  لضاف  نیققحملارخف ، لوا ، دیهـش  زا : دنترابع  تخومآ ، درک و  يدرگاش  اهنآ  دزن  رد  یّلح  دـهف  نبا  هک  یناداتـسا 
 ... يرئاح و هیقف  نزاخ  نب  یلع 

دمحم یلماع ، یناورک  ةرشعلا  نبا  هعیش  یمان  هیقف  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  دنتخومآ : سرد  يو  رـضحم  رد  هک  ینادرگاش  هلمج  زا 
 ... شخب و رون 

. دراد رارق  هاگهمیخ  رانک  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  ّیلعم  يالبرک  رد  یگلاس  رد 84  هعلاطم ، ةدهاجم و  يرمع  زا  سپ  دهف  نبا 
: يو تافیلأت  زا 

یعادلا  بادآ  - 1
ثداوحلا  جارختسا  - 2

ةالصلا  رارسا  - 3
نیفراعلا  تافص  یف  نیصحتلا  - 4
 ... یعاسلا و حاجنو  یعادلا  ةدع  - 5

مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 32
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. هعیش گرزب  فراع  ملکتم و  ثدحم ، هیقف ، ملاع ، روهمج . یبا  نب  نیدلاماسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلادیز  نب  دمحم  رفعجوبا 
ياین ردپ و  تخادرپ . یبدا  یعرش و  مولع  لیصحت  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  سرافجیلخ  رانک  رد  یقرش  ناتـسبرع  رد  عقاو  ءاسحا  رد  يو 

تفگ  ناوتیم  سپ  تفای ؛ شرورپ  روهمج  یبا  ییاضف  نینچ  رد  دندوب و  ءاسحا  گرزب 2  ياملع  زا  میهاربا ، يو  گرزب 
 36 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوب شردپ  يو  داتسا  نیتسخن 

تفر و قارع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ؛ رفس  لامک  هب  ندیسر  يارب  ات  دش  نآرب  دوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مولع  نیتسخن  ياهماگ  هک  يو 
ۀناخ هب  يدنچ  زا  سپ  تخومآ . سرد  درک و  يدرگاش  يروباشین  لاتف  میرکلادبع  خیـش  نوچ ، یگرزب  دزن  رد  دـش و  ریگیاج  فجن  رد 

زا سپ  تشگزاب . فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تفر و  اّلعم  يالبرک  هب  سپـس  دنام و  ءاسحا  رد  يدـنچ  درازگ و  جـح  دـش و  راپـسهر  ادـخ 
هب دوب  دهشم  راوگرزب  يالضف  زا  هک  يوضر  نسحم  دیس  دورو ، زا  سپ  دش و  هناور  سدقم  دهـشم  هب  همئالانماث  ترایز  دصق  هب  يدنچ 
دز نیمز  رب  بدا  يوناز  يداتـسا  نینچ  دزن  رد  يوضر  نسحم  دیـس  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و  شنامهم  دوخ  ۀناخ  رد  تفر و  يو  زاوشیپ 

. درک يدرگاش  و 
هک دوب  یتاره  تنـس  لها  ملاع  کی  دوخ و  ناـیم  تارظاـنم  نیمه  زا  یکی  رد  تسا و  فورعم  هرظاـنم  رد  یتسدهریچ  هب  روهمج  یبا  نبا 

يورهلا يورغلا و  نیب  ةرظانم  مان  هب  یباتک  روهمج ، یبا  نادرگاـش  تساوخرد  هب  دروخ و  تسکـش  یتاره  ملاـع  ماجنارـس  هسلج  هس  یط 
. دش هتشاگن  دوب ، هرظانم  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک 

فجن هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  ادخ  ۀناخ  هب  دوخ  مود  رفـس  سدقم ، دهـشم  رد  ندنام  لاس  هدزناپ  زا  سپ  روهمج  یبا  نبا 
. درک یگدنز  دنام و  اجنآ  رد  دوخ  راگزور  نایاپ  ات  تشگزاب و  سدقم  دهشم  هب  سپس  دوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  تفر و  فرشا 

حیش یئاسحا ، يوسوم  دمحم  نیدلاسمش  دیس  یئاسحا ، یلع  نیدلانیز  خیـش  شراوگرزب  ردپ  تخومآ ، اهنآ  دزن  رد  يو  هک  یناداتـسا 
. دندوب يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يورغ و  لاتف  میرکلادبع  نب  نسح 

 ... یناـث و قّقحم  هب  فورعم  یکرک  یلع  خیـش  یناـقلاط ، نیدلافرـش  دیـس  يرئازج ، هعیبر  خیـش  يوـضر ، نسحمدیـس  زین  شنادرگاـش 
. دندوب

، دنک داجیا  یگنهامه  دهد و  یتشآ  ار  مالک  هفسلف و  نافرع ، نایم  ات  دیشوکیم  درک و  طارفا  تیب  لها  تبحم  رد  روهمج  یبا  نبا  نوچ 
زا تسین . کش  هعیـش ، فراع و  تسا  یملاـع  يو  هک  نیا  رد  يور  ره  هب  تسا ! هدـش  زیگناربلاـجنج  اـهقف  اـملع و  زا  یهورگ  ناـیم  رد 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ 
 37 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت  زا 
[ یلائللا یلاوغ  یلائللا /[  یلاوع  - 1

ۀیمامالا  بهذم  یلع  ۀینیدلا  فیاظولاو  ۀیهقفلا  باطقالا  - 2
یلائللا  ررد  - 3

نیدلا  لوصا  یف  نیرفاسملا  داز  - 4
 ... یلجملا و - 5

مهدزاود نرق 
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1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 33

هقث و رعاش ، بیدا ، ثدحم ، هیقف ، مالـسالاخیش . هب  بقلم  یلماع و  ّرح  خیـش  هب  فورعم  نیـسح ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 
. هعیش گرزب  ملاع 

دش و هعیش  يرافغ  رذوبا  كرابم  تسد  هب  لماع  لبج  ۀقطنم  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  رد  هرغـشم  ياتـسور  رد  يو 
. تشگ اریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  لد ، ناج و  اب 

هعیش تفرعم  ملع و  ناگرزب  زا  همه  وا  ةداوناخ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زابناج  رای  یحایر  دیزی  نب  رح  ناگداون  زا  یلماع  ّرح 
يدنچ دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  همئالانماث  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک و  تایلاع  تابتع  هب  يددعتم  ياهرفـس  يو  دندوب .

. دش راگدنام  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد 
ةزاجا رگیدکی  هب  ود  ره  دیسر و  یسلجم  همالع  رادید  هب  دش و  راپسهر  ناهفصا  هب  سپـس  تفر و  تایلاع  تابتع  ادخ و  ۀناخ  هب  اجنآ  زا 

رد يو  ریثأت  هبذج و  ذوفن ، یلماع و  رح  خیش  اب  هاش  دنداد و  يوفص  نامیلس  هاش  اب  ار  يو  رادید  بیترت  رهـش  نآ  ياملع  دنداد و  تیاور 
زا سپ  بوصنم و  یتاضقلا  یـضاق  هب  ناریا  هاش  يوس  زا  تشگزاب ، سدقم  دهـشم  هب  یتقو  هک  دش  نینچ  دـش و  انـشآ  هعیـش  ياملع  دزن 

. تشگ راید  نآ  گرزب  ياملع  زا  يدنچ 
مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  يارب  رعش  ندورس  رد  هک  تسا  یناسک  كدنا  زا  یلماع  رح  خیش 

 38 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا و رایسب  ناراوگرزب  نآ  شیاتس  رد  يو  دیاصق ) ياههماکچ /(  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا  زیگناتفگـش ، ییاناوت  یگریچ و  اب 

. دوشیم لماش  ار  تیب  رازه  تسیب 
شايردام ياین  یلع ، نب  دمحم  خیش  شیومع  یلع ، نب  نسح  شراوگرزب  ردپ  زا : دنترابع  درک ، يدرگاش  ناشدزن  رد  يو  هک  یناداتسا 

بحاص نیدلانیز  خیـش  دندوب ؛ رغـشم  ياتـسور  زا  همه  هک  یلماع  دومحم  نب  یلع  خیـش  شردپ  ییاد  رح ، دـمحم  نب  مالـسلادبع  خـیش 
نیـسح اـقآ  یفجن ، يریازج  ازریم  دیـس  لـثم : طاـقن ، رگید  رد  و  عـبج ؛ ياتـسور  رد  يریهظ  نیـسح  خیـش  یناـث ، دیهـش  دـنزرف  ملاـعم و 

 ... ینارحب و یلبوت  مشاه  دیس  يراسناوخ ،
اضردمحم و خیش  زبوح ، رایس  نب  دحاولادبع  نب  یفطـصم  خیـش  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  شرورپ  زین  ار  يرایـسب  نادرگاش  يو 

 ... ینیوزق و یناقراوخهد  یقتدمحم  یلوم  یفطصم ، خیش  نادنزرف  نسح 
. دش هدرپس  كاخ  هب  رفعج  ازریم  ۀسردم  رانک  رد  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوج  رد  یگلاس و  رد 72  یلماع  رح  خیش 

: يو تافیلأت  زا 
هب 180 نآ  عبانم  هک  یئاور  ياهباتک  ریاـس  هعبرا و  بتک  ثیداـحا  لـماش  هک  ۀعیرـشلا  لـئاسم  لیـصحت  یلا  ۀعیـشلالئاسو  لیـصفت  - 1

. دسریم باتک 
. دشابیم بط  ملع  لوصا  هقف و  عورف  هقف ، لوصا  نید ، لوصا  یلک  دعاوق  لماش  هک  همئالا  لوصا  یف  هّمهملا  لوصفلا  - 2

 ... رعش و ناوید  - 3

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 34

. هعیش گرزب  یلقع  ملاع  یلاجر و  ثدحم ، هیقف ، یناث ، یسلجم  هب  فورعم  دوصقم ، نب  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 
، يو ردپ  ءایلوالا و  ۀـیلح  بحاص  یناهفـصا  میعنوبا  رادـمان  ملاع  يو ، گرزب  ردـپ  دـندوب . لضف  ملع و  ناگرزب  زا  یگمه  يو  نادـناخ 

، لوا یسلجم  هب  فورعم  یسلجم  یقت  دمحم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 968 

http://www.ghaemiyeh.com


 39 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دید شزومآ  تفای و  شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  یسلجم ، رقابدمحم  دندوب و  تامارک  داهتجا و  بحاص 

، موجن بط ، تایـضایر ، قطنم ، هفـسلف ، دـننام  یلقع  مولع  تیارد ، لوصا و  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یـسلجم ، همـالع 
. دوب تسدهریچ  دمآرس و  تایبدا و ... 

یـسلجم شردپ  يو  دیتاسا  تسناد . تفرعم  كالم  ار  نآ  تخادرپ و  زین  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  هب  یملع ، جرادم  ياپمه  يو 
یلماع رح  خیـش  یندم و  ناخیلع  دیـس  یناشاک ، ضیف  یناردنزام ، حلاص  دمحم  انالوم  يو  لقن  خـیاشم  يراسناوخ و  نیـسح  اقآ  لوا و 

، ینارحب يروخام  یناهفصا ، ياهرمک  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  هلمج : زا  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  مه  ینادرگاش  دندوب .
. دندوب یکنابایب و ...  رقاب  دمحم 

نامیلس هاش  يوس  زا  درک و  تفایرد  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچ  یناگرزب  زا  ار  همالع »  » بقل یـسلجم 
مامتها ًامیقتسم  ًاصخش و  يو  دوب و  راگزور  نآ  رد  ییارجا  ینید و  بصنم  نیرتالاب  هک  دش  بوصنم  ناهفـصا  مالـسالاخیش »  » هب يوفص 

. درکیم ناناملسم  یعرش  روما  ةرادا  هب 
ناهفصا قیتع  دجـسم  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  تسا . یـسراف  هب  نآ  رثا  یبرع و 53  هـب  رثا  هک 13  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  يو  زا  رثا   66

. دش هدرپس  كاخ  هب  رابرپ ، رمع  لاس  زا 74  سپ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  راهطالا  ۀمئالا  رابخا  رردل  ۀعماجلا  راونالاراحب  - 1
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

39 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
لوقعلا  تآرم  - 2

نیقیلا  قح  - 3
داعملا  داز  - 4

 ... ةایحلا و نیع  - 5

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 35

. یعیش هیقف  گرزب و  یلاجر  ثدحم ، یسربط . يرون  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم 
 40 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ ياملع  زا  هک  شراوگرزب  ردپ  ۀیاس  هک  تشادن  رتشیب  لاس  تشه  دش . هداز  رون  ناتسرهش  فارطا  ياهاتسور  زا  ولای  ياتـسور  رد  يو 
یناوج ةرود  رد  تفریم . یتالحم  یلعدمحم  ردقلالیلج  داتسا  دزن  هقف  نتخومآ  هب  یکدوک  نامه  رد  دش . هدیچرب  شرس  زا  دوب ، ناماس 
رـضاح يدرجورب  میحرلادبع  خیـش  ریرحن ، ملاع  سرد  رد  هک  دش  نیا  دوش و  ضیفتـسم  اجنآ  گرزب  ياملع  زا  ات  دش  راپـسهر  نارهت  هب 
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شناد بسک  يارب  درک و  رفـس  قارع  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزون  رد  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  زین  ار  داتـسا  نامه  رتخد  درب و  اههرهب  دش و 
هب هرابود  دـنامن و  اجنآ  رد  لاس  کی  زا  شیب  اما  تشگزاب  ناریا  هب  سپـس  تخومآ و  دـنام و  فرـشا  فجن  ۀـیملع  ةزوح  رد  لاس  راهچ 

. دنام نیمظاک  رد  زین  لاس  ود  يو  لابند  هب  درک و  يدرگاش  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دزن  اّلعم  يالبرک  رد  تشگرب و  قارع 
هنازرف دنمـشناد  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فرـشم  هنیدم  ترایز  جح و  رفـس  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد 

دعب لاس  ود  دش و  راپسهر  سدقم  دهشم  هب  زین  يو  تفاتش و  یقاب  راید  هب  ملاع  نآ  هک  دییاپن  يرید  دش و  رضاح  يراصنا  یـضترم  خیش 
تیاور ةزاجا  يو  هب  هک  نامه  داد ؛ تسد  زا  زین  ار  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دوخ  گرزب  داتـسا  عقوم  نامه  رد  تشگزاب و  قارع  هب  زاب 

. دوب هداد 
ار فـلتخم  ثیداـحا  دروآدرگ و  ار  نوگاـنوگ  تاـیاور  راـبخا و  هـک  تـسا  یعیـش  یملع  ياـههرهچ  نیرتسانـشرس  زا  يروـن  ثدـحم 

. دیشخب ناماس  ار  هدنکارپ  راثآ  تخاس و  گنهامه 
« انخیش  » ار يو  دوخ ، ۀعیرذلا  رد  ینارهط  گرزب  اقآ  هک  دناسانش  هعیـش  ناهج  هب  ار  ینارهط ) گرزباقآ  خیـش   ) ياهتـسجرب درگاش  ناشیا 

. دنکیم یفرعم 
: يو تافیلأت  زا 

لئاسولا  كردتسم  - 1
نامحرلا  سفن  - 2

مالسلاراد  - 3
 ... يوأملا و ۀّنج  - 4
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1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 36

. هعیش گرزب  عجارم  املع و  مظاعا  زا  يدرجورب ، ییابطابط  نیسح  دیس  جاح  هللا  تیآ 
دـندوب و درجورب  مانب  ياملع  زا  همه  يو  ناکاین  ردـپ و  دـش . هداز  درجورب  رهـش  رد  هعیـش  بسن  لصا و  اـب  ياهنادـناخ  زا  یکی  رد  يو 

دیـس همالع  ییابطابط ، مولعلارحب  يدهمدیـس  همالع  هلمج : زا  دنتـشاد ؛ هدهعرب  ار  یبهذـم  يربهر  تیعجرم و  يالاو  ماقم  نانآ  زا  یخرب 
دیـس یقثولا و  ةورعلا  فلؤم  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  دهاجم ، دـمحم  دیـس  وا  دـنزرف  لئاسملا و  ضایر  فلؤم  ییابطابط  یلع 

. میکح ییابطابط  نسحم 
ارف ار  قطنم  تاـیبدا و  نآرق ، تئارق  دـش و  هداتـسرف  بتکم  هب  هک  دوب  شلاـس  تفه  تفاـی . شرورپ  اوقت  ملع و  زا  ییاـضف  رد  يدرجورب 

یسرد ةزوح  رد  دش و  راپـسهر  دوب ، هرود  نآ  یملع  مهم  زکرم  هک  ناهفـصا  هب  شناد  بسک  يارب  دیـسر ، هک  یگلاس  هدجه  هب  تفرگ .
، سردـم یقت  دـمحم  ازریم  ياهچرد ، رقاب  دـمحم  دیـس  یـسابلک ، یلاعملاوبا  ازریم  هلمج : زا  تخومآ ؛ سرد  ناـماس  نآ  گرزب  ناداتـسا 

. ییاقشق ناخ  ریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  دنوخآ 
داهتجا ةزاجا  داتـسا ، نت  هس  يوس  زا  یگلاس  رد 28  ماجنارـس  نتخومآ ، ندرک و  يدرگاش  ناهفـصا و  رد  ندش  ریگیاج  لاس  هد  یط  رد 

. دندش رضاح  يو  سرد  تاسلج  رد  الضف  زا  یعمج  تشامگ و  تمه  لوصا ، هقف و  سیردت  هب  هک  دوب  خیرات  نآ  زا  دش . رداص  شیارب 
ۀعیرـشلا خیـش  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  نوچمه  اجنآ  ملع  نیطاسا  سرد  هب  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هاـتوک ، یتدـم  زا  سپ 

، بالط ناداتسا و  نایم  رد  فرشا و  فجن  ةزوح  رد  هک  تشذگن  يزیچ  تفای و  روضح  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  یناهفـصا و 
. دیچیپ شاهزاوآ 
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شندنام تشگرب و  درجورب  دوخ  راید  رهش و  هب  یلع  دیس  جاح  دوخ  راوگرزب  ردپ  رارـصا  هب  فرـشا  فجن  رد  رابرپ  لاس  تشه  زا  سپ 
سرد و ياهسالک  لیکـشت  نآ : ۀـلمج  زا  هک  داد  ماجنا  ياهدـنزرا  رایـسب  تامدـخ  نارود  نیا  رد  دیـشک و  ازارد  هب  لاـس  شـش  یس و 

هیلع يدج  یقطنم و  ةزرابم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  رثا  یقثولا  ةورعلا  رب  ياهیـشاح  میظنت  لضاف ، بالط  يروآعمج 
. دوب هطخ  نآ  زا  اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاهب و  ّۀلاض  هقرف 
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درکیم غیردیب  ششوک  هیماما  بان  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هتسویپ  تشاد و  دوخ  زور  نآ  ناهج  هب  تبسن  هدرتسگ  يدید  يدرجورب 

يارب ار  يزربم  رحبتم و  ناگدـنیامن  درکیم و  یجراخ  نادنمـشیدنا  راـثآ  ۀـمجرت  رگید و  ناـبز  نتخومآ  هب  قیوشت  ار  بـالط  ًادـکوم  و 
ندناسانـش رـصم و  هب  یمق  یقتدمحم  خیـش  مازعا  هلمج  نآ  زا  هک  تشادیم  لیـسگ  یعیـش  ریغ  نیـشنناملسم  ياهروشک  هب  هعیـش  غیلبت 

، رصم رهزالا  هاگشناد  سییر  توتلش  دمحم  خیش  ات  دش  ثعاب  مه  رما  نیمه  دوب و  ناماس  نآ  تنس  لها  ياملع  هب  هعیـش  بهذم  تسرد 
ریثأت دش و  رشتنم  رصم  رد  هعیش  مانب  راثآ  زا  ییاهباتک  لصا ، نیمه  يور  دیامن و  رداص  هعیش  بهذم  زا  يوریپ  تحـص  رب  ینبم  ییاوتف 

موحرم ناشخرد  ياههمانراک  زا  یکی  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  يرتلدتعم  شور  نانآ  هک  يروط  تشاذـگ  اجنآ  ناداتـسا  املع و  رب  يرایـسب 
هـفقویب و یــشالت  اـب  هـک  دوـب  نیــشیپ  ياـملع  ياـهباتک  رب  تشوناـپ  حیحــصت و  ءاـیحا ، دراد ، ییـالاو  رایــسب  شزرا  هـک  يدرجورب 

: تسا ریز  رارق  هب  بتک  نآ  هک  دیسر  کین  یماجنارس  هب  ریذپانیگتسخ 
رفعج نب  هللادبع  فیلأت  دانـسالا ، برق  يرئاح ؛ یلیبدرا  یلع  نب  دمحم  خیـش  فیلأت  ةاورلا ، عماج  یـسوط ؛ هفئاطلا  خیـش  فیلأت  فالخلا ،

دیس فیلأت  ۀمارکلا ، حاتفم  زا  دلج  دنچ  مالـسلا ؛ هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  لیعامـسا  هب  بوسنم  تایثعـشالا ،)  ) تایرفعجلا يریمح ؛
. یلماع نیدلا  نیز  نب  نسح  خیش  فیلأت  ناسحلا ، حاحصلا و  ثیداحالا  یف  نامجلا  یقتنم  یلماع ؛ داوج 

یهجوت نایاش  تاقیقحت  نانآ ، زا  کی  ره  تاور  دادعت  تاقبط و  تخانـش  ثیدح ، نایوار  لاوحا  رد  دوب و  شوکتخـس  ياهدـنهوژپ  يو 
- یقداص يدهم  ازریم  جاح  تمه  هب  باتک  نیا   ) یفاکلا دیناسا  دـیرجت  عیـشت : دنمـشزرا  بتک  رب  تسوا  تادرجم  هلمج ، نآ  زا  هک  درک 

دیرجت یلامالا ؛ دیناسا  دیرجت  هیقفلا ؛ دـیناسا  دـیرجت  تسا ؛) هدیـسر  پاچ  هب  مق  رد  یگزات  هب  هحفـص  رد 714  يو - نادرگاـش  زا  یکی 
. یشاجنلا لاجر  دیناسا  دیرجت  تسرهفلا ؛ دیناسا  دیرجت  بیذهتلا ؛ دیناسا  دیرجت  لاصخلا ؛ دیناسا 

یلع ۀیشاح  یقثولا ؛ ةورعلا  یلع  ۀیشاح  زا : دنترابع  هک  تشاگن  لوصا  هقف و  رد  مهم  راثآ  رب  زین  ییاههقیلعت  یشاوح و  يدرجورب  موحرم 
(. یناسارخ دنوخآ  يو  داتسا   ) لوصالا ۀیافکلا  ۀیشاح  یسوطلا ؛ خیشلا  فالخ 
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زا شنتفر  زا  شیپ  هک  يوحن  هب  تسنادیم ؛ دوخ  ياـهراک  لـضفا  ار  مدرم  هب  تمدـخ  نآ ، میلعت  شناد و  بسک  زجب  يدرجورب  موـحرم 

: تشاذگ ياج  هب  تاحلاصلاتایقاب  دوخ  يارب  یکاخ ، يارس  نیا 
زا یکی  هک  فجن  ۀـیملع  ۀـسردم  مظعا ، دجـسم  ۀـناخباتک  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  ۀناتـسآ  راـنک  رد  مق  مظعا  دجـسم  سیـسأت 

يزاسزاب ناملآ ، گروبماه  دجسم  ارماس ، مامح  هینیسح و  تسا ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سرادم  نیرتکیدزن 
نس 88 رد  يدرجورب  هللا  تیآ  مق و ....  ییوکن  ناتسرامیب  فلتخم ، ياهروشک  اهرهش و  رد  هناخباتک  دجسم و  هسردم ، نیدنچ  تمرم  و 

. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  مق ، رهش  رد  یگلاس 
رد هقف و  باوبا  بیترت  هب  هک  تسا  ۀعیـشلا  ثیداحا  عماج  يدلج  باطتـسم 31  باتک  يدرجورب  موحرم  رثا  نیرتراگدنام  نیرتگرزب و 

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دنتسه ، مامت  يداتسا  مادک  ره  هک  يو  دعتسم  نادرگاش  طسوت  هناگادج  تادلجم 
44 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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راذتعا رکشت و 

، لیمج یعاسم  یملع و  داهج  نیا  رد  منادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رادماو  ار  دوخ  هک  تسا  نیرتمک  ةدنب  كدنا  تعاضب  نیا 
تراظن يراتساریو و  رما  رد  هک  ینیسح  اضر  دمحا  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  مزیزع  نارورـس  الـضف و  زا  منادیم  مزال 

لوذبم غیلب  یعـس  دلجم  نیا  ۀمجرت  رد  هک  يروهم  نیـسح  دـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  دـندرک و  يرای  ار  هدـنب  یملع 
یبدا يراتساریو  شهوژپ و  رد  هک  يدابآنیسح  یلعرظن  نیملسملاو  مالسالاتجح  زا  نینچمه  منک . ار  رکشت  ساپـس و  تیاهن  دنتـشاد ،

ار دـلجم  نیا  بلاطم  قیبطت  نیودـت و  هک  هدازبیرغ  زانلگ  مناخ  راکرـس  ییارآهحفـص و  پیات و  هک  ینابرق  یلع  ياقآ  دـندوب و  راکمه 
ّللا

�
ه ۀیآ  ترضح  یعیش ، نادواج  رثا  نیا  نیودت  رد  هک  یناهیقف  ناثدحم و  ۀمه  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  مرازگساپس . رایـسب  دنداد ، ماجنا 

ۀیآ ترـضح  موحرم  هژیو  هب  میامن ، ریدقت  دای و  دندرک  يرای  یملع  تدهاجم  تسرامم و  اهلاس  یط  ار  يدرجورب  نیـسحدیس  یمظعلا 
مامتا هب  ار  راک  ناوارف ، سفن  بعت  هب  هوتسن  مواقم و  یگنهرف  تکرح  نیا  رارمتسا  همادا و  رد  هک  يریالم  يزعم  لیعامسا  خیش  جاح  ّللا 

�
ه

تلاسم نایملاع  ترـضح  یبوبر  ناتـسآ  زا  ءادفلا  هل  یحور  مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ياعد  هب  ار  نازیزع  ۀـمه  شاداپ  رجا و  دـندناسر .
. دنیامرف لوبق  تنم ، ةدید  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شالت  تیاده ، تیالو و  ناهنپ  دیشروخ  نآ  مراد  دیما  مراد و 

، داشرا وفع و  ةدید  اب  مراد  اضاقت  اههاگـشناد  ناگتخیهرف  هیملع و  ياههزوح  ناگنازرف  یمالـسا و  مولع  ماقمیلاع  ناداتـسا  زا  نایاپ ، رد 
هئارا روصق  فعض و  رد  ار  نیرتمک  نیا  رذع  میوش و  عفتنم  نازیزع  ياهرکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  اهصقن  اهاطخ و 

. اهیدهم ردق  یلع  ۀیدهلا  نا  هک  ارچ  دنشاب ؛ اریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  نادواج  راثآ  رتهب 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

رابت  لیعامسا  دمحا 
 1388 / 3 خیرات 24 / هب  نارهت -

يرمق   1430 مالسلا - اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تدالو  اب  ربارب 
45 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قیقحت ذخآم  عبانم و 

1348 ش. ناریا ، دهشم ، هاگشناد  یسوط ، یلع  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  یّشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 1
1403 ق. توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  نسحم ، دیس  همالع  نیما ، هعیشلا . نایعا  . 2

1396 ق. يردیحلا ، ۀعبطم  دمحا ، ینیما ، ریدغلا . . 3
1380 ش. مق ، لوا ، پاچ  نینمؤم ، تاراشتنا  سابع ، خیش  یمق ، یهتنملا . همتت  . 4

1424 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  ّللادبع ،
�

ه یناقمام ، لاجرلا . ملع  یف  لاقملا  حیقنت  . 5
1403 ق. ناریا ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ۀبتکم  یلع ، نب  دمحم  يرئاح ، يورغ  یلیبدرا  ةاورلا . عماج  . 6

1417 ق. ناریا ، ۀهاقفلا ، رشن  یّلح ، ۀماّلع  لاجرلا . ۀفرعم  یف  لاوقألا  ۀصالخ  . 7
1374 ش. نارهت ، یمالسا ، فراعملاةریاد  داینب  لداع . دادح  رظن  ریز  مالسا . ناهج  ۀمانشناد  . 8

1381 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یمالسا ، گرزب  فراعملاةریاد  زکرم  یمالسا . گرزب  فراعملا  ةریاد  . 9
1380 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  عیشت . فراعملا  ةریاد  . 10

1380 ش. نارهت ، مود ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  نیسحمالغ ، بحاصم ، بحاصم . فراعملا  ةریاد  . 11
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1403 ق. موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالا ، راد  گرزب ، اقآ  ینارهط ، هعیشلا . فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 12
1363 ش. ناریا ، قداصلا ، ۀبتکم  يدهم ، دمحم  دیس  یئابطابط ، مولعلارحب  ۀّیلاجرلا . دئاوفلا  هب  فورعم  مولعلا  رحب  دّیسلا  لاجر  . 13

1418 ق. مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  سابع ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  یشاجن ، یشاجنلا . لاجر  . 14
1401 ق. ناریا ، ماّیخ ، هعبطم  ّللادبع ،

�
ه ازریم  یناهبصا ، يدنفا  ءالضفلا . ضایحو  ءاملعلا  ضایر  . 15

2003 م. 1423 ق / 1381 ش / مق ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  ّللاۀیآ 
�

ه ۀبتکم  ینیئان ، نیسح  نب  یلع  دّمحم  نیثّدحملا . ضایر  . 16
1374 ش. مایخ ، یشورفباتک  تاراشتنا  یلعدمحم ، يزیربت ، سردم  بدالا . ۀناحیر  . 17

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه ، نبا  ۀیوبنلا . ةریسلا  . 18
 46 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، اـضرمالغ دـجم ، ییاـبطابط  ححـصم  دـمحا ، نب  دـمحم  يوره ، یفوتـسم  مجرتـم  یلع ، نب  دـمحا  یفوک ، مثعا  یفوک . مثعا  حوتفلا  . 19
1380 ش. نارهت ، موس ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 

1373 ش. نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  ۀسسوم  ربکایلع ، ادخهد ، ادخهد . ۀمانگنهرف  . 20
1380 ش. نارهت ، مهدجه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  دمحم ، نیعم ، نیعم . ۀمانگنهرف  . 21
1420 ق. مق ، یئابطابطلا ، ققحملا  ۀبتکم  یسوط ، خیش  مهلوصاو . ۀعیشلا  بتک  تسرهف  . 22

1410 ق. ناریا ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  یقتدمحم ، يرتست ، لاجرلا . سوماق  . 23
. اتیب ناریا ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یئاپهقلا ، یلع  لاجرلا . عمجم  . 24

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  اضر ، رمع  هلاحک ، نیفلؤملا . مجعم  . 25
1409 ق. مق ، هعیشلاراثآ ، رشن  مساقلاوبا ، ییوخ ، يوسوم  ثیدحلا . لاجر  مجعم  . 26

1405 ق. ناریا ، یمالسا ، داشرا  ترازو  یفجن ، ینئاق  لضاف  یلع  ۀعیشلا . یّفلؤم  مجعم  . 27
1418 ق. توریب ، یملعالا ، ۀسسوم  دمحم ، یمیکح ، ۀعیشلا . ءامظعلا  ۀعوسوم  . 28
. اتیب ناریا ، یفطصملا ، لآ  تاراشتنا  یفطصم ، یشیرفت ، ینیسح  لاجرلا . دقن  . 29

49 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیراع باوبا  مهدزناپ : لصف 

رفاک زا  نتفرگ  هیراع  مکح  نآ و  ندوب  یناما  هیراع و  بابحتسا  باب 1 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 1  » تسانیب امش  لامعا  هب  دنوادخ  ًاعطق  دینکن ، شومارف  دوخ  نایم  رد  ار  ناسحا  ششخب و  و 

«. 2  » دننکیم يریگولج  نارگید  زا  ار  یگدنز  زاین  دروم  لیاسو  دننکیم و  ایر  ناشیا  هک  یناسک 
لثم دنهدیم ؛ هیراع  رگیدکی  هب  مدرم  هک  تسا  ییاهزیچ  نوعام ، زا  دوصقم  : » دـنیوگ ریبج  نب  دیعـس  سابع و  نبا  دوعـسم ، نبا  ( 1 - ) 1

کمن ». بآ و  لثم  دوشیمن ؛ يریگولج  نارگید  زا  هچنآ  گید و  ساد ، ولد ،
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  تسا و  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  دنس  رکذ  نودب  بلطم  نیا 

زین تاکز  یهدیم و  هیراع  هک  تسا  هناخ  لیاسو  یهدیم و  ماجنا  هک  تسا  یکین  راک  يزادرپیم و  هک  تسا  یماو  نوعام ، زا  دوصقم  »
. تسا نآ  زا 
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دراد یلاکشا  ایآ  دننکیم ، شدوبان  دننکشیم و  ار  نآ  میهدیم ، هیراع  اهنآ  هب  ار  يزیچ  یتقو  هک  میراد  یناگیاسمه  ام  تفگ : ریـصبوبا 
؟ میرادزاب اهنآ  زا 

دیرادزاب ». نانآ  زا  درادن  لاکشا  دنتسه ، هنوگنیا  هک  یتروص  رد  هن ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تـسا ییاهزیچ  هدمآ ، هیآ  رد  هک  نوعام  زا  دوصقم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  ( 2 - ) 2

وزارت ». گید و  ولد ، دننام  دوشیم ؛ هداد  هیراع  هک 
نآ تمایق  زور  درواین ، اجهب  ار  نآ  ّقح  يرتش  بحاص  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رباـج  ( 3 - ) 3

. دنکیم لامیاپ  لامدگل و  تدش  هب  ار  وا  دیآیم و  راومه  عیسو و  ینابایب  رد  تلاح  نیرتگرزب  رد  رتش 
؟ تسیچ رتش  قح  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : باحصا  زا  یکی 

______________________________

.237 هرقب 2 / (. 1)
.6 - 7 نوعام 107 / (. 2)

 51 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
شرن ». نداد  هیراع  و  نآ ) ولد   ) نآ ۀچب  نداد  هیراع  و  « 1  » بآ رانک  رد  نآ  ندیشود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هدـمآ نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا  زا  ار  تیاور  نیا  هرکذـتلا  هیراع  باـتک  رد  یلح  همـالع 
؟ تسیچ رتش  قح  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  : » تسا

نتخیر ماـگنه  نآ  ریــش  ندیــشخب  هداـم و  نارتـش  اـب  شرن  ندرک  تـفج  نآ و  وـلد  نداد  هیراـع  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ 
شیاهنادند ».

زا نامهم ، زا  ییاریذـپ  نداد و  هیراع  ضرق و  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 4
تسا ». تنس 

هیراع دوش و  فلت  هیراع  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاوس  هیراع  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نبا  ( 5 - ) 5
تسین ». وا  ةدهع  رب  یتمارغ  دشاب ، نیما  دامتعا و  دروم  هدنریگ 

هدنریگ هیراع  دوش و  مگ  ای  هدیدزد  فلت ، هیراع  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  ةدعـسم  ( 6 - ) 6
تسین ». وا  ةدهع  رب  یتمارغ  دشاب ، نیما  دامتعا و  دروم 

هدـیدزد ای  فلت  زیچ  نآ  دریگیم و  هیراع  ار  يزیچ  یـصخش  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 7 - ) 7
. دوشیم

. تسین وا  ةدهع  رب  یتمارغ  دشاب ، نیما  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسوا ةدهع  رب  ینامض  ایآ  دوشیم  هدیدزد  ای  فلت  نآ  یلو  دریگیم  تراجت  يارب  ار  یلام  یصخش  مدرک : لاوس  و 

تسین ». شاهدهع  رب  یتمارغ  تسا ، نیما  يو  هکنآ  زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
( يزیچ ای   ) يزینک مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 8 - ) 8

نیا رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دشاب . هدش  نآ  تکاله  ببـس  هک  دشاب  هدرک  يراک  هکنآ  نودـب  دـش  فلت  هدـنریگهیراع  دزن  داد و  هیراع  ار 
تقـشم هب  ار  نآ  هک  یتقو  اـت  تسین  ناویح  هدـننکهراجا  ةدـهع  رب  یتمارغ  تسین و  هدـنریگهیراع  هدـهع  رب  یتـمارغ  هک  درک  مکح  هراـب 

دهدن ». ماجنا  تسا  نآ  تکاله  ببس  هک  يراک  دزادنین و 
______________________________
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يانعم هک  دوب  ءاملا » یلع  اهبلح   » باتک لصا  رد  تسا . لئاسولا  كردتـسم  هخـسن  ساسا  رب  همجرت  نیا  دـسرب . مدرم  هب  نآ  ریـش  ات  (. 1)
. دشن نشور  نآ 

 53 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدرمـش نیما  رادتناما  هدنریگهیراع و  تسین و  نماض  هدنریگهیراع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 9 - ) 9

دناهدش ».
نب ناوفص  دزن  ار  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 10 - ) 10

هب ار  اهنآ  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  تفگ : ناوفـص  دومن . دوخهالک  هارمه  هرز  داتفه  هیراع  تساوخرد  يو  زا  داتـسرف و  هیما 
تسا ». هنومضم  ۀیراع  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يریگیم ؟ روز 

دزن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هملـس  ( 11 - ) 11
؟ يریگیم روز  هب  ای  تسا  هنومضم  ۀیراع  ایآ  تفگ : ناوفص  درک . تساوخرد  هرز  داتشه  يو  زا  تفر و  هیما  نب  ناوفص 

؟ تسا هنومضم  ۀیراع  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دشاب ». تفگ : ناوفص 

هدنریگهیراع ریصقت  هانگ و  نودب  هک  ياهیراع  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 12 - ) 12
شتمارغ دشاب ، هدش  نماض  نتفرگ  هیراع  ماگنه  دوخ  وا  ای  دشاب  هدرک  نماض  ار  هدـنریگهیراع  هدـنهدهیراع ، رگا  : » دومرف دوشیم ، فلت 

. تسین نماض  دشاب ، هدرکن  زواجت  هدنهدهیراع  روتسد  زا  دشاب و  هدرکن  تیانج  نآ  دروم  رد  هدشن و  نماض  رگا  یلو  تسوا  ةدهع  رب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ناوفص  تفرگ . هیراع  هیما  نب  ناوفص  زا  هرز  داتشه  نینح ، دربن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و 

. تسا هنومضم  ۀیراع  تفگ :
تسا ». هنومضم  ۀیراع  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زا یحمج  هیما  نب  ناوفص  ندروآ  مالسا  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 13 - ) 13
؟ يریگیم روز  هب  ای  تسا  هیراع  ایآ  مساقلاوبا ! يا  تفگ : ناوفص  درک . تساوخرد  هیراع  تروص  هب  هیمطح  هرز  داتفه  يو 

. تسا ینادرگزاب  هیراع  هکلب  هن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هدیباوخ دجسم  رد  مالسا  زا  سپ  هیما  نب  ناوفص  دوش و  هدنادرگزاب  طرش ، تروص  رد  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  تنـس  هیراع  رد  ور  نیا  زا 

دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  وا  هاگنآ  تفرگ . يو  زا  ار  شیابع  درک و  بیقعت  ار  دزد  يو  درب ، دزد  ار  شیاـبع  هک  دوب 
ناوفـص دومرف . رداص  ار  دزد  تسار  تسد  ندـیرب  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  درک . هماقا  نآ  رب  لداـع  دـهاش  ود  و 

. مدیشخب يو  هب  ار  نآ  نم  ینکیم ؟ عطق  ار  يو  تسد  نم  يابع  رطاخ  هب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :
؟ يدادن ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دزن  تموصخ  عفر  زا  شیپ  ارچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لیطعت ّدـح  هنیب  هماـقا  ماـما و  هب  تموصخ  عـفر  زا  سپ  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  تنـس  دـح  رد  ور  نیا  زا  درک ، عـطق  ار  يو  تسد  هاـگنآ 
دوشیم ». ارجا  دوشیمن و 
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؛ دش يراج  تنس  هس  یحمج  هیما  نب  ناوفـص  ةرابرد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  لاصخلا  باتک  رد  ( 14 - ) 14
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : ناوفـص  درک . تساوخرد  هیراع  تروص  هب  هیمطح  هرز  داتفه  يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؟ يریگیم روز  اب  هنابصاغ و  ایآ  هلآ !
. تسا ینداد  سپ  هیراع  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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! ریذپب ارم  ترجه  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ناوفص 
. دوب دهاوخن  یترجه  هکم  حتف  زا  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یصخش لاح  نیا  رد  تفر . نوریب  راردا  عفد  يارب  سپس  دوب . هدیباوخ  دجسم  رد  دوب و  هتشاذگ  شرس  ریز  ار  شیابع  ناوفص  نینچمه  و 
دیدزد »...  ار  شیابع  دمآ و 

. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  درک » عطق  ار  شتسد  : » ات تیاور  نیا  همادا 
دنزرف زا  دـش و  راوس  درک و  هیراع  یبسا  هحلط  وبا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دـنکیم  تیاور  کـلام  نب  سنا  ( 15 - ) 15

؟ يریگیم روز  اب  هنابصاغ و  ایآ  دّمحم ! يا  تفگ : ناوفص  درک . هیراع  یهرز  نینح  دربن  رد  هیما 
تسا ». یندادسپ  هنومضم  ۀیراع  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسا هدش  نیمضت  هیراع  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 16 - ) 16
تـسا مزال  ود  نیا  هک  هرقن  الط و  رگم  تسین  وت  ةدـهع  رب  نآ  فلت  دـش ، فلت  یتفرگ و  هیراع  هک  ار  يزیچ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دشابن وت  ةدهع  رب  اهنآ  فلت  فلت ، تروص  رد  هک  دوش  طرش  هک  یتروص  رد  رگم 
دنکن ». طرش  وت  هیلع  دنچره  تسوت ، دهعت  هب  هرقن  الط و  یلو  تسوت  ةدهع  رب  دوش ، طرش  وت  هیلع  یتفرگ و  هیراع  ار  هچ  ره  نینچمه  و 

دهعت هب  دوش ، طرـش  وت  هیلع  یتـفرگ و  هیراـع  ار  هچره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هرارز  يرگید  دنـس  اـب 
دوشن ». طرش  وت  هیلع  دنچره  تسوت  ةدهع  رب  الط  تسوت و 

: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 17 - ) 17
. دناهدش نیمضت  طرش  اب  ای  تنامض  طرش  نودب  ود  نیا  هک  هرقن  الط و  رد  رگم  تسین ، نماض  طرش ) نودب   ) هدنریگهیراع »

تسا ». نماض  هدنریگهیراع  سپ  دوش  فلت  هاگنآ  دوش و  هتفرگ  هیراع  شبحاص  هزاجا  نودب  يزیچ  هاگره  دندومرف : و 
. تسا هدمآ  تیاور  تسخن  شخب  عنقملا  باتک  رد 
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طرـش هکنآ  رگم  درادـن  تنامـض  هیراع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم ) نبا  ای   ) نانـس نبا  ( 18 - ) 18

تسا ». نامض  نآ  رد  زین  تنامض  طرش  نودب  هک  رانید  زج  هب  دوش ، نآ  رد  نامض 
شبحاص هکنآ  رگم  تسین  نماض  هدنریگهیراع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ورمع  نب  کلملادبع  ( 19 - ) 19

دنکن ». طرش  ای  دنک  طرش  شبحاص  هاوخ  تسا ؛ هدش  تنامض  هک  مهرد  زج  هب  دنک ، تنامض  طرش 
بکترم هیراع  دروم  رد  هدـنریگهیراع  رگا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 20 - ) 20

دـساف فالتا و  هک  تسا  يزیچ  نماض  زواجت - يورهدایز و  تروص  رد  دنک - دساف  ای  فلت  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  مامت  دوش و  یفالخ  راک 
تسا ». هدرک 

ار یهورگ  كولمم  هدرب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو  ( 21 - ) 21
تسا ». نآ  نماض  دوش ، بویعم  دنک و  هیراع  ار  يدازآ  كدوک  سکره  تسا و  نآ  نماض  دوش ، دراو  نآ  رب  یبیع  هاگنآ  دنک ، هیراع 

. تسا هدمآ  دریگ » کمک  «، » دنک هیراع   » ياج هب  يرگید  شرازگ  رد  تیاور  نیا 
: دراد دوجو  یتالامتحا  تیاور  نیا  رد  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

. تسا نآ  نماض  شکلام ، ریغ  زا  نتفرگ  هیراع  تروص  رد  يو  هکنیا  - 1
. تسا هدش  فلت  ات  تسا  هدرک  يورهدایز  نآ ] زا  يرادربهرهب  رد   ] ای یهاتوک  نآ  زا  يرادهگن  رد  يو  هکنیا  - 2

دشاب ». هدرک  تنامض  طرش  يو  هیلع  هکنیا  - 3
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دنک اعدا  ار  هیراع  فلت  هدنریگهیراع  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 22 - ) 22
دوشیم ». نآ  نماض  دوشیمن و  قیدصت  شنخس  دراد ، رارق  ماهتا  دروم  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دشاب ، هتشادن  نآ  رب  ياهنّیب  و 

تاعاجرا
یکین راک  نآ  تسین . تاکز  زا  نوعام  و  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  بحتـسم  قوقح  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  تشذگ :

یهدیم ». هیراع  هک  تسا  هناخ  لیاسو  یهدیم و  ماجنا  هک  تسا 
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یهدیم ». هیراع  هک  تسا  یلیاسو  يزادرپیم و  هک  تسا  یماو  نینچمه  نوعام  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مشش  تیاور  رد 
یهدیم ». هیراع  هک  تسا  هناخ  لیاسو  يزادرپیم و  هک  تسا  یماو  نوعام  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  متشه  تیاور  رد 

مدرم و ياذغ  هک  اهنیا  همه  هب  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد 
نیزگیاج يرگید  زیچ  هک  یعفانم  مامت  رد  تسا ، زیاج  اهنآ  نتفرگ  راک  هب  و  تسا ...  هدش  هداد  روتـسد  تساهنآ - هب  ناشیاهراک  ناماس 

، نتفرگ راک  هب  يرادـهگن ، شورف ، دـیرخ و  اهنیا  همه  سپ  تسا ، نآ  رد  تاهج  زا  یتهج  رد  نانآ  حالـص  هچنآ  ره  زا  دوشیمن  اـهنآ 
. تسا لالح  شنداد  هیراع  ندیشخب و 

ای دـمآرد  ای  ندروخ  تهج  زا  تسا ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  تسا  داـسف  نآ  رد  هچ  ره  سپ  شورف ، دـیرخ و  ِمارح  تاـهج  و 
. تسا هدش  مارح  مارح و  اهنیا  همه  سپ  نداد ...  هیراع  ای  ندیشخب  ای  يرادهگن  ای  جاودزا 

دنتسه ». بجاو  مزال و  تنس  رد  اهنیا  نامهم  زا  ییاریذپ  ماو و  تخادرپ  نداد ، هیراع  یهدب ، تخادرپ  هناگراهچ : هوجو  و 
. درکیم تلالد  ادخ  باتک  اب  فلاخم  ریغ  طیارش  تیاعر  موزل  رب  هک  تسه  یبلاطم  رایخ  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد 

هک ار  ییالط  دیوگیم : هدنریگورگ  هب  هدنهدورگ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا   » هک هتفگ  نیا  نهر  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
؟ تسا راکهدب  يزیچ  راکبلط  هب  ایآ  دوشیم ، فلت  يو  دزن  نآ  دهدیم و  هیراع  يو  هب  زین  وا  هدب . هیراع  نم  هب  متشاذگ  ورگ  وت  دزن 

دوشیمن ». دراو  راکبلط  لام  رب  یتراسخ  تسا و  هدرک  دوبان  ار  نآ  وا  تسا و  هدنهدورگ  ةدهع  رب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، تسین نآ  نماض  دوش ، فلت  هدنریگهیراع  دزن  هیراع  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

تسین ». وا  ةدهع  رب  یتنامض  دشاب ، یلداع  ِناملسم  هاگره  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دشاب » هدرک  طرش  يو  هیلع  هکنآ  رگم 
: دیآیم

: تفگ يو  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  هک  هتفگ  نیا  تقرس  دح  باوبا  زا  متسیب  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
نم هب  ار  نآ  مراد  تسود  نم  تسوت و  رایتخا  رد  نآ  هک  تسا  يدـیراورم  دـنبندرگ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لاملاتیب  رد  هک  ماهدینـش  »

. میارایب ار  دوخ  نآ  اب  نابرق  دیع  مایا  رد  هک  یهد  هیراع 
تسا ». یندادسپ  هدش  تنامض  هیراع  نیا  مالسلا ! هیلع  نانمؤمریما  رتخد  يا  داتسرف : مایپ  يو  هب  عفاروبا  نبا 

تسا ». ینداد  سپ  هدش  تنامض  هیراع  يرآ ! تفگ : يو 
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کلام هزاجا  نودب  نتفرگ  هیراع  مکح  باب 2 

تاعاجرا
دوبان دوش و  هتفرگ  هیراع  شبحاص  نذا  نودب  يزیچ  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  نیشیپ  باب  زا  مهدفه  تیاور  رد  تشذگ :

تسا ». نآ  نماض  هدنریگهیراع  دوش ،
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. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  يدعب  باب  تایاور  رد 

شکلام هزاجا  نودب  هیراع  نتشاذگ  نهر  مکح  باب 3 

ار نآ  درک و  هیراع  ار  یسابل  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  نامثع  نب  نابا  ( 1 - ) 23
دنریگیم ». ار  دوخ  يالاک  نانآ  : » دومرف دندمآ ، شنتفرگ  يارب  شنابحاص  سپس  تشاذگ ، ورگ  يرگید  دزن 

. تسا هدش  تیاور  زین  زیرح  زا  نابا  زا  هفیذح و  زا  نابا  زا  تیاور  نیا 
نودب دنکیم و  هیراع  ار  يزیچ  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 24

. دریمیم ای  دوشیم  دیدپان  ای  هتسکشرو  سپس  دراذگیم ، ورگ  یلام  ربارب  رد  ار  نآ  شبحاص  هزاجا 
دوریم ». راکهدب  لابند  هب  شبلط  نتفرگ  يارب  راکبلط  درادیمرب و  ار  شاهیراع  هیراع ، بحاص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
ناشورف سابل  رازاـب  هب  نآ  اـب  درک و  هیارک  یغـالا  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  نهر  باوبا  زا  مهدراـهچ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :

. تفر تشاذگ و  نهر  ار  غالا  دیرخ ، هیسن  سابل  تسد  ود  یکی  تفر .
عطق مکح  یلو  دریگیم  رارق  بیقعت  تحت  هدرب  ار  اهسابل  هک  یـسک  دوشیم و  هداد  لیوحت  شبحاص  هب  غالا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسا ». تنایخ  نآ  اریز  دوشیمن ، ارجا  يو  ةرابرد  تسد 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  بصغ  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
يو دزن  نم  داتـسرف و  نم  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هاگنآ  : » هک هتفگ  نیا  تقرـس  دح  باوبا  زا  متـسیب  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

؟ ینکیم تنایخ  ناناملسم  هب  ایآ  عفار ! وبا  دنزرف  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدمآ .
. منک تنایخ  ناناملسم  هب  هکنیا  زا  ادخ  رب  هانپ  متفگ :

 63 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نانمؤمریما رتخد  هب  تسا ، نانآ  لاملاتیب  هب  قلعتم  هک  يدنبندرگ  ناناملسم  تیاضر  نم و  هزاجا  نودب  هنوگچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

»... ؟ یهدیم هیراع  مالسلا  هیلع 

هیراع تیکلام  باب 4 

تسا و هدـنهدهیراع  هـب  قـلعتم  هیراـع  : » دوـمرف هـک  دوـشیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 25
بحاص تیکلام  زا  نداد  هیراع  اب  دنک و  حابم  وا  يارب  کیلمت و  يو  هب  هدنهدهیراع  هچنآ  رگم  تسین ، نآ  زا  يزیچ  کلام  هدـننکهیراع 

.« دوشیمن هتساک  يزیچ  نآ 

کلام طسوت  هیراع  نتفرگ  سپ  مکح  باب 5 

هک دهدیم  هزاجا  دوخ  هیاسمه  هب  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 26
؟ دنک هیلخت  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  ایآ  دراذگب . يزیچ  يو  راوید  يور  رب 

نیا ّقح  درادن ، ندناسر  نایز  دصق  هتفرگ و  نآ  هیلخت  هب  میمصت  هدرک  دماشیپ  يو  يارب  هک  يزاین  رطاخ  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هیلخت ار  نآ  هک  منادیمن  حالـص  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دهاوخیم  ندـناسر  نایز  دـصق  هب  اهنت  نآ  هب  زاین  نودـب  رگا  یلو  دراد  ار  راک 
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دنک ».
65 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هراجا باوبا  مهدزناش : لصف 

هراجا دقع  عوضوم  باب 1 

هک یتروص  رد  ار  تعنـص  شزومآ  يارب  نتفرگ  ترجا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 27
. دومرف هزاجا  دشاب ، لالح 

هیلع ماما  دـسیونیم . نآرق  ترجا ، نتفرگ  ربارب  رد  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  : » دـیوگ یطنزب  ( 2 - ) 28
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا 

ياهدـیزگرام يدوبهب  يارب  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 29
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تخادرپ . يو  هب  یترجا  هدیزگرام  هاگنآ  تفای . افش  يو  نآ ، رثا  رب  درک و  توالت  ار  نآرق  زا  ياهروس 

داد ». هزاجا  يو  هب  ار  ترجا  نتفرگ 
درادن لاکشا  لاملاتیب  زا  قوقح  نتفرگ  وگناذا  يارب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 30

تسین ». زیاج  دیوگیم ، ناذا  ناشیارب  هک  یناسک  زا  نتفرگ  دزم  یلو 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  جح  رد  تباین  باوبا  تایاور  رتشیب  اضق و  زامن  باوبا  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد  تشذگ :
ناسنا ندـش  ریجا  اههراجا - حیـضوت  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزناـش  تیاور  رد  و 

ياههویش زا  لالح  تروص  هب  ار  شسابل  ای  شناویح  ای  شرایتخا  تحت  نادنواشیوخ  ای  شاهدرب  نداد  هراجا  ای  ًاصخـش  يراک  ماجنا  يارب 
يراک ماجنا  اـی  عفاـنم  رد  يرادربهرهب  يارب  ار  شرگید  ياـهزیچ  اـی  نیمز  اـی  هناـخ  اـی  شدوخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هراـجا - فلتخم 

ای  ًاصخش 
 67 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشاب و ریجا  هک  درادن  لاکـشا  سپ  دشاب ، يو  رازگراک  ای  اورنامرف  لیکو  هکنآ  نودب  دهد ، هراجا  شرگراک  ای  هدرب  ای  دـنزرف  هلیـسو  هب 
ریجا يالکو  اهنیا  اریز  دـهد ، هراجا  ار  وا  يو  نداد  هراجا  رد  لیکو  ای  دـهد  هراجا  ار  شاهدرب  ای  شدـنواشیوخ  ای  شدـنزرف  اـی  شدوخ 

دنتسه »... 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  نایاپ  ات  ار  تیاور  نیا 

هک ار  ینوگانوگ  ياههفرح  اهتراهم و  دنک - تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک  نادب - : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدزون  تیاور  باتک  رد 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  نآ  نایاپ  ات  یناگرزاب »...  يرادباسح و  یگدنسیون ، دننامه  دنزومآیم ، مدرم 

باوبا زا  مهن  لهچ و  متـشه و  لهچ و  متفه ، لهچ و  مشـش ، لهچ و  متـشه ، یـس و  مجنپ ، یـس و  مراهچ ، یـس و  مهن ، باب  تایاور  رد 
. رگنب زین  ار  يدعب  باب  تسه و  ثحب  نیا  باب  بسانم  هعرازم  باوبا  زا  مهدزون  باب  اوران و  اور و  ياهبسک 

ناسنا ندش  ریجا  تهارک  باب 2 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
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امـش رب  یلاکـشا  دینک ، قفاوت  رگیدـکی  اب  هنوگره  هیرهم  نییعت  زا  سپ  دـیزادرپب و  دـیاهدرک ، هعتم  هک  ار  ینانز  هیرهم  تسا  بجاو  سپ 
«. 1  » تسا تمکح  اب  ياناد  دنوادخ  اریز  تسین ؛

«. 2  » تفرگ میهاوخ  شاداپ  ًامتح  میوش ، زوریپ  ام  رگا  دنتفگ : دندمآ ، نوعرف  دزن  نارگوداج  و 
يراددوخ نانآ  ییاریذپ  زا  هیرق  نآ  لها  یلو  دندرک  اذـغ  تساوخرد  نانآ  زا  دندیـسر ، ياهیرق  لها  هب  هک  هاگنآ  ات  دـنتفر  ود  نآ  سپ 

نیا يارب  یتساوخیم  رگا  تفگ : یسوم  درک . راوتسا  ار  نآ  سپ  دوب ، نتخیر  ورف  کیدزن  هک  دنتفای  ار  يراوید  اجنآ  رد  هاگنآ  دندرک .
«. 3  » یتفرگیم دزم  راک 

: تفگ دمآ ، یسوم  دزن  تفریم - هار  ایح  مرش و  اب  هک  یلاح  رد  نز - ود  نآ  زا  یکی  سپ 
، درک وگزاب  ار  دوخ  تشذگرس  دمآ و  يو  دزن  یسوم  یتقو  سپ  دناوخیم . ارف  ار  وت  ام - يارب  تندیشک  بآ  دزم  تخادرپ  يارب  مردپ -

. یتفای تاجن  ناراکمتس  هورگ  زا  سرتن ! تفگ :
. تسا رادتناما  دنمورین و  ینکیم  ریجا  هک  یسک  نیرتهب  اریز  نک ؛ ریجا  ار  وا  ناج ! ردپ  تفگ : رتخد  ود  نآ  زا  یکی 

سپ یشاب ، نم  ریجا  لاس  تشه  ماجنا  تدم  هب  هکنیا  طرش  هب  مروایب ، رد  وت  جاودزا  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخیم  نم  تفگ :
«. 4  » دوب دهاوخ  تدوخ  بناج  زا  يدناسر  هد  هب  ار  نآ  رگا 

______________________________

24 ءاسن 4 / (. 1)
.113 فارعا 7 / (. 2)
.77 فهک 18 / (. 3)

.25 - 27 صصق 28 / (. 4)
 69 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قفاوت هب  رگا  دـینک و  تروشم  یبوخ  هب  دوـخ  ناـیم  رد  دـیزادرپب و  ناـنآ  هب  ار  ناـشدزم  دـنداد ، ریـش  ار  هچب  ناـتیارب  ناـنز  نآ  رگا  سپ 
«. 1  » دهد ریش  كدوک  هب  يرگید  نز  دیدیسرن ،

هتشادزاب دوخ  زا  ار  يزور  دهد ، هراجا  ار  دوخ  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  ( 1 - ) 31
تسا ».

تسا یسک  هب  قلعتم  دروآیم ، تسد  هب  ار  هچنآ  هکنآ  لاح  دنکیمن و  عنم  دوخ  رب  ار  يزور  هنوگچ  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
تسا ». هدرک  هراجا  ار  وا  هک 

دوخ زا  ار  يزور  دـهد ، هراجا  ار  دوخ  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  دـمحم  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 2 - ) 32
.« دهدیم دزم  يو  هب  هک  تسا  یسک  يارب  دروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  هک  یلاحرد  دنک ، یمن  عنم  دوخ  رب  ار  يزور  هنوگچ  تسا و  هتشادزاب 
زا رتـشیب  دوش ، نارگید  ریجا  رگا  یلو  دـنکیم  تراـجت  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یطاـباس  راـمع  ( 3 - ) 33

. دوشیم هداد  يو  هب  تراجت  هار  زا  شدمآرد 
، دـنکیم ریجا  ار  دوخ  یتـقو  اریز  دـنک ؛ تراـجت  دـنک و  بلط  يزور  دـنوادخ  زا  هکلب  دـنکن ؛ ریجا  ار  شدوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ددنبیم ». دوخ  رب  ار  يزور 
. تمرح هن  تسا ، هدرک  لمح  تهارک  رب  ار  نآ  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

رد دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ندـش  ریجا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  دـمحم  ( 4 - ) 34
قیقحت هب  درادـن . لاکـشا  ینک ، یهاوخریخ  ناـنآ  يارب  تردـق  ناوت و  هزادـنا  هب  ینک و  راـتفر  شزاـس  یبوخ و  اـب  مدرم  اـب  هک  یتروص 
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زع دنوادخ  لاس ، هد  یتساوخ  رگا  لاس و  تشه  یتساوخ  رگا  تفگ : تسب و  دادرارق  يو  اب  بیعـش  ریجا و  ار  شدوخ  نارمع  نب  یـسوم 
تدوخ بناج  زا  یناسرب ، لاس  هد  هب  ار  نآ  رگا  یـشاب و  نم  ریجا  لاس  تشه  تدـم  هب  هکنیا  طرـش  هب  دـیامرفیم : هراـب  نیا  رد  لـج  و 

دوب ». دهاوخ 
نخس نیا  هراجا ، لیلد  و  : » دومرف مدرم  تشیعم  ياههار  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ینامعن  ریسفت  باتک  رد  ( 5 - ) 35

ار رگیدکی  ات  میدوزفا  یتاجرد  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  میدرک و  میـسقت  ار  ناشياهيزور  ایند  یگدنز  رد  ام  دومرف : هک  تسا  دنوادخ 
. دننکیم هتشابنا  هچنآ  زا  تسا  رتهب  تراگدرورپ  تمحر  دنرامگ و  راک  هب 

______________________________

.6 قالط 65 / ( 1)
 71 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تمکح ساـسا  رب  دـنوادخ  اریز  تسا  مدرم  يارب  يزور  ندروآ  تسد  هب  ياـههار  زا  یکی  ندـش  ریجا  هک  داد  ربـخ  اـم  هب  دـنوادخ  سپ 
نیا هـب  نآ  داد و  رارق  مدرم  یگدـنز  شخبناـماس  ار  نآ  تشاذـگ و  تواـفت  مدرم  تاـیحور  ریاـس  اـههدارا و  اـهتمه و  ناـیم  شیوـخ 

ام زا  کی  ره  رگا  دـنکیم ، ریجا  شکالما  تافرـصت و  ییاورناـمرف ، اـهراک ، هعرزم ، رد  ار  يرگید  صخـش  یـصخش ، هک  تسا  تروص 
- دوش شیاهزاین  همه  عفر  رادهدهع  ییاهنت  هب  دزومایب و  دوخ  ياهراک  يارب  ار  اههفرح  اهتعنـص و  همه  يراجن و  ییاّنب و  هک  دوب  راچان 
تردـق و مدرم  تفاییمن و  ناماس  هنوگنیا  ناهج  عاضوا  رتکچوک - ياهزاین  ات  دراد  زاین  نآ  هب  كـالما  هچنآ  ساـبل و  نتخود  دـننام 

. دندنامیمرد نآ  ماجنا  زا  دنتشادن و  ار  نآ  ناوت 
ره دـیرفآ و  نوگانوگ  ياهتمه  اب  ار  مدرم  درک و  راکـشآ  ار  شتمکح  راثآ  راوتـسا و  ار  شریبدـت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ور  نیا  زا 
نآ رادهدـهع  نارگید  يارب  مدرم  زا  کی  ره  هک  يروما  زا  دـناشکیم  نآ  يوس  هب  ار  وا  شتمه  هک  تسا  يراک  لاـبند  هب  ناـنآ  زا  کـی 

دباییم ». ناماس  ناشياهراک  نآ  هلیسو  هب  هک  دننکیم  يرای )  ) زاینیب یگدنز  ياهزاین  رد  ار  رگیدکی  دنوشیم و 
ربارب رد  دوب و  هدش  يدوهی  کی  ریجا  بآ ، ندیشک  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » هک دوشیم  تیاور  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  ( 6 - ) 36

یلص ربمایپ  دزن  ار  اهنآ  هاگنآ  درک ، عمج  ار  اهامرخ  دیشک و  بآ  یتدم  ترضح  تفرگیم . دزم  امرخ  هناد  کی  بآ ، ولد  ره  ندیـشک 
دروخ ». اهنآ  زا  يو  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

اب تاکز  ناگدـننکتخادرپ  زا  هک  یناسک  مدرک : لاؤس  هیآ  نیا  ریـسفت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دوراج  وبا  ( 7 - ) 37
 ... دننکیم ییوجبیع  تبغر  لیم و 

بآ ولد  ره  ندیشک  ربارب  رد  هک  تشاذگ  رارق  درک و  ریجا  بآ  ندیشک  يارب  ار  شدوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دزن ار  اهنآ  هاگنآ  درک . عمج  امرخ  ّدـم  کی  ات  دیـشک  بآ  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگب . دزم  شدوخ - باختنا  اب  اـمرخ - هناد  کـی 

. درک هرخسم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هنحـص  نیا  دهاش  دجـسم  ِرد  رانک  زا  هک  فوع  نب  نامحرلادبع  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دش ». لزان  هراب  نیا  رد  نکن ...  شزرمآ  تساوخرد  ای  نک  شزرمآ  تساوخرد  نانآ  يارب   » هلمج ات  هیآ  نیا  هاگنآ 

تاعاجرا
: هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  شطورش  شورف و  دیرخ و  باوبا  زا  مراهچ  لهچ و  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  تشذگ :

دزادرپیم »...  یکاروخ  داوم  يو  هب  دهد و  ماجنا  يرگید  راک  ای  دزاسب  يو  يارب  ینامتخاس  ات  دنکیم  ریجا  ار  يرگید  یصخش  »
. نآ اب  بسانم  متفه  لهچ و  باب  رد  و 

 73 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نداد هراجا  سپ  اههراجا : حیضوت  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد 
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هراجانوگانوگ »...  ياههویش  زا  لالح  تروص  هب  ار  شسابل  ای  شناویح  ای  شرایتخا  تحت  نادنواشیوخ  ای  شاهدرب  ای  شدوخ  ناسنا ،
. رگنب ار  نیشیپ  باب 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هراجا  باوبا  ریاس  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد  و 

ار يزینک  ای  هدرب  ای  ناویح  ای  نز  ای  درم  ناسنا  تسا  زیاج  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هدومرف  مشـش  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
دنک ». ریجا  ینیعم  راک  ماجنا  يارب 

دتسرفیم دوخ  هعرزم  هب  ار  وا  دنکیم و  ریجا  ینیعم  ترجا  ربارب  رد  ار  يرگید  یـصخش ، : » هک هتفگ  نیا  مهد  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
...«

هعمج زامن  رد  يو  روضح  زا  يریگولج  ترجا و  نییعت  نودب  ریجا  نتفرگ  راک  هب  تهارک  باب 3 

. مدوب يو  هارمه  دـهد ، ماجنا  تساوخیم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ییاـهراک  زا  یکی  رد  : » دـیوگ يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 38
ماما هارمه  نک . يرپس  نم  اب  ار  بشما  ایب و  نم  اـب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  مورب  ملزنم  هب  متـساوخیم  راـک  نآ  ناـیاپ  زا  سپ 

تسرد لِگ  لوغشم  يو  نامالغ  میدش ، مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  دراو  یتقو  مدش  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  دراو  بتعم  اب  متفر و  مالـسلا  هیلع 
. دوبن نانآ  زا  هک  دید  ار  یهایـس  مالغ  ناشنایم  رد  درک ، هاگن  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دندوب  نایاپراچ  هلیوط  نتخاس  يارب  ندرک 

؟ تسیک تسامش ، اب  هکنیا  دیسرپ : يو  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
. میهدیم يو  هب  يزیچ  نایاپ  رد  دنکیم و  کمک  ام  هب  وا  دنتفگ :
؟ دیاهدرک قفاوت  شترجا  رس  رب  يو  اب  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا یضار  وا  میهدب  يو  هب  هچ  ره  هن ، دنتفگ :
ناتدوخ ارچ  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نم  دنزب . ار  اهنآ  هنایزات  اب  درک  عورـش  دش و  نیگمـشخ  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ دینکیم تحاران  ار 
نودب هک  تسین  سکچیه  نادـب ! ماهدرک . یهن  دـنریگ  راک  هب  ترجا  نییعت  نودـب  ار  یـسک  هکنیا  زا  اهراب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

ياهتـشاذگ مک  شدزم  زا  وت  درادنپیم  هکنآ  رگم  يزادرپب ، يو  هب  شدزم  ربارب  هس  نایاپ  رد  دـهد و  ماجنا  يراک  وت  يارب  ترجا  نییعت 
هب یتح  رگا  دـنک و  یم  شیاتـس  ار  وت  دادرارق ، هب  يافو  رطاـخ  هب  يزادرپب ، يو  هب  رادـقم  ناـمه  هب  سپـس  ینک  یط  يو  اـب  هاـگره  یلو 

هب  هناد  کی  هزادنا 
 75 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار يریجا  دراد ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 2 - ) 39
، دـنک يریگولج  هعمج  زامن  رد  يو  تکرـش  زا  سپـس  دـنک و  هراجا  ار  يرگراک  سکره  دـیوگب و  يو  هب  ار  شترجا  ات  درامگن  راک  هب 

دوب ». دهاوخ  کیرش  يو  شاداپ  رد  دنکن ، يریگولج  هعمج  زامن  رد  يو  روضح  زا  رگا  دوب و  دهاوخ  يو  ندرگ  هب  شهانگ 
زا ترضح  نآ  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهیهن  تیاور  رد  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 40

درک ». یهن  شترجا  مالعا  زا  شیپ  رگراک  ندرامگ  راک  هب 
راـک هب  ار  يرگراـک  سکره  دوـمرف : هک  دـننکیم  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هریرهوـبا  يردـخ و  دیعـسوبا  ( 4 - ) 41

دنک ». مالعا  يو  هب  ار  شترجا  دیاب  درامگیم ،
تاعاجرا
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. درک لالدتسا  ثحب  نیا  رب  ناوتیم  هک  تسه  یبلاطم  هعمج  زامن  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  تشذگ :
زاب هعمج  زامن  رد  روضح  زا  ار  وا  تفرگ  راک  هب  ار  يرگراک  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مشـش  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دنهاوخ کیرـش  يو  شاداپ  رد  ود  ره  دنکن ، يریگولج  هعمج  زامن  رد  يو  روضح  زا  رگا  تسا و  هدرک  هانگ  تروص  نیا  رد  هک  درادـن 
دوب ».

. تسه نآ  دننام  زین  يدنوار  رداون  رد  و 

راک ماجنا  زا  شیپ  ترجا  نتفرگ  هراجا و  رد  ندرک  طرش  شقرع و  ندش  کشخ  زا  شیپ  رگراک  دزم  تخادرپ  بابحتسا  باب 4 

شترجا هکنیا  ات  دکشخن  شقرع  : » دومرف رگراک  َربراب و  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  ( 1 - ) 42
يزادرپب ». ار 

دوب رصع  ات  نانآ  رارق  میدرک و  ریجا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهناتسب  زا  یکی  رد  ندرکراک  يارب  ار  یهورگ  : » دیوگ بیعش  ( 2 - ) 43
زادرپب ». ار  ناشدزم  ناشقرع  ندش  کشخ  زا  شیپ  دومرف : بتعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندیشک ، تسد  راک  زا  یتقو 

 77 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زادرپب »! شقرع  ندش  کشخ  زا  شیپ  ار  رگراک  دزم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هریرهوبا  ( 3 - ) 44

هراجا هلاس  ود  ار  ياهناخ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 45
؟ تسا لالح  راک  نیا  ایآ  دنک . حالصا  ار  شیاهرد  لِگهاک و  ار  نآ  تدم ، نایاپ  زا  سپ  هک  طرش  نیا  هب  دنکیم ،

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هدـمآ نیعم » یترجا  هب  «، » هلاس ود   » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  هدـش  تیاور  رفعج  نب  یلع  باتک  زا  ثیدـح  نیا  هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد 

. تسا
تاعاجرا

. تسه دوصقم  زا  یشخب  اب  بسانم  یبلاطم  رایخ  باوبا  زا  مشش  باب  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دسیونب يو  يارب  يزیچ  مهرد  دنچ  نتفرگ  ربارب  رد  هک  دهاوخیم  يرگید  زا  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهدزیـس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. مسیونیم تربارب  رد  مریگیم و  ار  مترجا  تسخن  دیوگ : وا 

.« درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لاملاتیب يروآعمج  يارب  نتفرگ  دزم  زاوج  باب 5 

، رازه ره  زا  هک  طرـش  نیا  هب  مربیم  لاملاتیب  هب  ار  لاوما  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ هجراـخ  نب  نوراـه  ( 1 - ) 46
. دشاب نم  يارب  ات  شش 

«1 .« » تسا ریجا ) ای   ) راک بحاص  ةدهع  هب  دزم  باسح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رگراک دزم  نتخادرپن  تمرح  باب 6 

: دومرف شیاهیهن  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 47
يوب هکنیا  اب  دنکیم  مارح  يو  رب  ار  تشهب  يوب  دـنکیم و  دوبان  ار  شکین ]  ] ياهراک دـنوادخ  دـنک ، متـس  يرگراک  دزم  رد  سکره  »
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دسریم ». ماشم  هب  لاس  دصناپ  هلصاف  زا  تشهب 
. دناهدرک تیاور  تلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینارنخس  زا  یشخب  رد  ار  تیاور  نیا  سابع  نبا  هریرهوبا و 

______________________________

.143 - 142 رایخالا 11 / ذالم  ك : ر . تسا . هدرک  رکذ  یتالامتحا  تیاور  نیا  يارب  هرس  سدق  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
 79 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شیاهشرافـس  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 2 - ) 48
«. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزادرپن ، ار  يرگراک  دزم  سکره  مالسلا )! هیلع  یلع  يا  )

! دیشاب هاگآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هتابن  نب  غبـصا  ( 3 - ) 49
، دزیرگب شنابحاص  دزن  زا  سکره  دیـشاب ! هاگآ  داب ، وا  رب  ادخ  تنعل  دـنک ، یـسانشانقح  یـساپسان و  شردام  ردـپ و  هب  تبـسن  سکره 

داب ». وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، متس  شرگراک  دزم  رد  سکره  هک  دینک  هجوت  داب . وا  رب  ادخ  تنعل 
نم داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلم - نبا  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ندروخ  تبرض  زا  سپ  : » دیوگ يدبع  هتابن  نب  غبـصا  ( 4 - ) 50

. میتسـشن راوید  رانک  رد ، تشپ  میتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  دوز ، حبـص  هلفغ  نب  دـیوس  ثراح و  دـننامه  مناتـسود  زا  یهورگ  اـب 
نیا رد  میدرک . نتـسیرگ  هب  عورـش  مه  ام  ور  نیا  زا  مدینـش ، هیرگ  يادـص  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  لخاد  زا  میدوب  هتـسشن  هک  روطنیمه 

! دیورب ناتياههناخ  يوس  هب  دیوگیم ، امش  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرف : دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ماگنه 
. مدنام نم  اهنت  دنتفر و  همه  مایپ  نیا  ندینش  اب  دندوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  تشپ  هک  یناسک 

هیلع نسح  ماما  زین  راب  نیا  مدرک . نتسیرگ  هب  عورـش  ادص  نآ  ندینـش  اب  نم  دش و  دنلب  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  هیرگ  يادص  رگید  راب 
. دیورب متفگن  امش  هب  رگم  دومرف : دمآ و  نوریب  مالسلا 

ات درادن  ار  اجنیا  زا  نتفر  ناوت  میاپ  دنکیمن و  یهارمه  ارم  ملد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : نم 
. منک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنیا 

دمآ و نوریب  هک  دیـشکن  یلوط  دـش . هناخ  دراو  سپـس  درک و  گنرد  یتخل  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مدرک . نتـسیرگ  هب  عورـش  هاگنآ 
! وش هناخ  دراو  دومرف :

. دوب هتسب  يدرز  همامع  اب  ار  شرس  دوب و  هداد  هیکت  ترضح  نآ  متفر . مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  نم 
دراو درجم  هب  شاهمامع . ای  دوب  رتدرز  شتروص  منادیمن  هک  دوب  هدش  درز  يدح  هب  يزیرنوخ  ترثک  رثا  رب  ترـضح  نآ  راسخر  گنر 

هب نکن . هیرگ  غبصا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مدرک . نتسیرگ  ترضح و  نآ  ندیسوب  هب  عورش  متخادنا و  يو  رب  ار  دوخ  ندش 
. موریم تشهب  يوس  هب  نم  دنگوس ! ادخ 

تسد زا  رطاخ  هب  نم  یلو  دیوریم  تشهب  يوس  هب  امش  هک  منادیم  نم  دنگوس ! ادخ  هب  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
اریز نک ؛ وگزاب  نم  يارب  ياهدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  موش ! تیادف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  میرگیم . وت  نداد 

. مونشب امش  زا  یثیدح  مناوتیمن  زگره  زورما ، زا  سپ  هک  منیبیم  هنوگنیا 
ربنم زا  هتفر و  دجسم  هب  دومرف : نم  هب  دناوخارف و  شیوخ  دزن  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

نم  رب  روآ و  اجهب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  هاگنآ  ناوخارف . دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ورب و  الاب  نم 
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هک رادشه ! دیامرفیم : يو  متسه  امش  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداتسرف  نم  مدرم ! يا  وگب : سپـس  تسرفب . دورد  رایـسب 
ریغ هب  ار  دوخ  ای  دهد  تبـسن  شردپ  ریغ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  رب  نم  تنعل  شلـسرم و  ناربمایپ  شبرقم و  ناگتـشرف  تنعل  ادـخ و  تنعل 
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. دنک متس  يریجا  ترجا  رد  ای  دنک  هتسباو  شنابحاص  ناتسرپرس و 
میوس هب  دـندید  ارم  دجـسم  رد  نارـضاح  رگید  شیرق و  یتقو  متفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربنم  زارف  رب  مدـمآ و  دجـسم  هب  نم 

! مدرم يا  متفگ : سپس  مداتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  ناوارف  دورد  مدروآ و  اجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  نم  هاگنآ  دندمآ .
ناگتـشرف تنعل  دنوادخ و  تنعل  هک  رادشه ! دیامرفیم : امـش  هب  وا  متـسه . امـش  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداتـسرف  نم 

ناتـسرپرس و ریغ  هب  ار  دوخ  اـی  دـهد  تبـسن  شردـپ  ریغ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  رب  نم  تنعل  شاهداتـسرف و  ناربماـیپ  شهاـگرد و  برقم 
. دنک متس  يریجا  دزم  رد  ای  دنادرگ  هتسباو  دوخ  نابحاص 

لمجم و نخس  یلو  يدناسر ، ار  دوخ  مایپ  نسحلاوبا ! يا  تفگ : وا  تفگن . ینخـس  باطخ  نب  رمع  زج  هب  هورگ  نآ  نایم  زا  یـسک  سپ 
. تفگ یمهبم 

. تفگ مهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نیا  متفگ : نم 
زارف رب  درگزاب و  نم  دجسم  هب  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک . وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  متـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هاگنآ 
امـش يارب  ار  يزیچ  اـم  هک  تسین  نینچ  مدرم ! يا  وـگب : سپـس  تسرفب و  دورد  نم  رب  روآ و  اـجب  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  ورب و  نم  ربـنم 

دینادب متسه ! امش  تسرپرس  یلوم و  دوخ  نم  هک  دینادب  متسه ! امش  ردپ  دوخ ، نم  هک  دینادب  دشابن . ام  دزن  نآ  ریسفت  لیوات و  میروایب و 
متسه ». امش  ریجا  دوخ  نم  هک 

هارمه هجیدخوبا  هینک  اب  هلیجب  زا  یصخش  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  هفوک  دجـسم  رد  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 5 - ) 51
يا تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هجیدـخوبا  سپـس  دنتـسشن . دـندرک و  مالـس  دـندمآ ، مالـسلا  هـیلع  ماـما  دزن  هـلیجب  هلیبـق  زا  رفن  تـصش 

؟ ینک وگزاب  ام  يارب  ار  نآ  هک  تسه  امش  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهزار  زا  يزار  ایآ  مالسلا ! هیلع  نانمؤمریما 
! روایب ار  هتشون  نآ  دومرف : ربنق  هب  هاگنآ  يرآ . دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  دوب و  یکزان  دلج  نآ  نییاپ  رد  درک . زاب  ار  نآ  تسکش و  ار  شرهم  مالسلا  هیلع  ماما  دروآ ، ار  هتـشون  ربنق  یتقو 
هک یـسک  رب  مدرم  همه  شناگتـشرف و  ادـخ ، تنعل  ًاعطق  ناهج ، ود  رد  نانمؤم  هب  ایند و  رد  تادوجوم  همه  هب  رتسگرهم  دـنوادخ  ماـن  هب 

دهد  تبسن  شناتسرپرس  یلاوم و  ریغ  هب  ار  دوخ 
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بجو کی  ای   ) يدجسم هرانم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  دنک و  متس  يریجا  ترجا  رد  هک  یسک  رب  مدرم  همه  شناگتشرف و  ادخ و  تنعل  و 
درواـیب و نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  اـت  ار  نآ  هک  دوشیم  روـبجم  تماـیق  رد  يو  دـنک  تقرـس  ار  نآ  هدودـحم  اـی  يدجـسم ) نیمز  زا 

تادوجوم همه  ةدهع  رب  هفیظو  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : و  دـنکیم ) ور  مدرم  هب  ای   ) دوشیم هتـشاد  هگن  شتآ  کیدزن  هاگنآ 
. دنتشادن ار  نآ  تردق  نانآ  دشیم ، هداهن  نیمز 

رارقرب طابترا  دوخ  نایلاوم  ریغ  اب  یسک  هچ  سپ  دنتسه  یناملسم  ره  ناگتسب  نارادتسود و  سکره  نادناخ  هداوناخ و  تفگ : هجیدخوبا 
؟ دنکیم

اب سکره  سپ  میتسه  یناملـسم  ره  نایلاوم  تیب  لها  ام  هکلب  هجیدـخوبا ! يا  يدرک  نامگ  هک  تسین  هنوگنیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. تسوا رب  یتازاجم  نینچ  دنک ، رارقرب  طابترا  ام  ریغ 

دزم و هب  هک  تسا  یـسک  ره  هکلب  « 1  » تسین مهرد  ود  مهرد و  کی  رانید و  ود  راـنید و  کـی  ریجا ] هب  ملظ  زا  دوصقم  ! ] هجیدـخوبا يا 
مهاوخیمن یشاداپ  نآ  يارب  وگب  : » دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  دنک . ملظ  شنادنواشیوخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شاداپ 

شناگتـشرف و ادـخ و  تنعل  دـنک ، متـس  شناکیدزن  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شاداپ  هب  سکره  سپ  مناـکیدزن » یتسود  رگم 
داب ». وا  رب  مدرم  همه 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 52
هدرب و ناویح و  نز و  درم و  ینیعم ، راک  ماجنا  يارب  ناسنا  تسا  زیاج  سپ  دـنک . متـس  يریجا  ترجا  رد  هک  یـسک  تسا  نوعلم  : » دومرف

دنک ». هراجا  ار  يزینک 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  ۀفیحـص  باـتک  رد  ( 7 - ) 53

درم ای  دنک  بصغ  ار  يرگراک  ترجا  ای  دنک ) راکنا   ) دزادـنا ریخأت  هب  ار  ینز  هیرهم  هک  یـسک  رگم  تسا  یهانگ  ره  هدـنزرمآ  دـنوادخ 
دشورفب ». ار  يدازآ 

ره هدـنزرمآ  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باـتک  رد  ( 8 - ) 54
دنک ». بصغ  ار  ینز  هیرهم  ای  رگراک  دزم  هک  یسک  رگم  تسا  یهانگ 

هگن ناویح  نتشک  تسا ؛ هانگ  هس  ناهانگ  نیرتدیلپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحملا  باتک  رد  ( 9 - ) 55
ریجا ». ترجا  نتشادزاب  نز و  هیرهم  نتشاد 

______________________________

.526 / 349 تارف 2 / ریسفت  دش . همجرت  تارف  ریسفت  دیدج  پاچ  ساسا  رب  تسا و  شوشم  تمسق  نیا  رد  تیاور  نتم  (. 1)
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مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  میهاربا  نب  یـسوم  ( 10 - ) 56
تسا ». هریبک  ناهانگ  زا  ریجا  ترجا  هب  ندرک  ملظ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تیاکش اهنآ  زا  نم  تمایق  رد  هک  دنتسه  هورگ  هس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رمع  دنزرف  ( 11 - ) 57
راک لماک  روط  هب  يو  زا  درامگ و  راـک  هب  ار  يریجا  هک  یـصخش  دروخب  ار  شیاـهب  دـشورفب و  ار  يدازآ  ناـسنا  هک  یـصخش  منکیم ،

دنک ». تنایخ  سپس  ددنبب و  نامیپ  نم  اب  هک  یصخش  دزادرپن و  ار  شترجا  یلو  دشکب 
تاعاجرا

ار یـصخش  نم  هک  ینادیم  وت  نیقی  هب  ایادـخ ! : » هک هتفگ  نیا  سفن  اب  داهج  باوبا  زا  متـصش  باب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد  تشذـگ :
تـشک ار  جـنرب  نآ  نم  تفر و  شترجا  نتفرگ  نودـب  راک  ماجنا  زا  سپ  وا  یلو  مدرک  هراجا  جـنرب  يرادـقم  ربارب  رد  يراک  ماجنا  يارب 

نآ يوس  هب  متفگ : وا  هب  نم  درک . تساوخ  رد  ار  شدزم  دمآ و  درم  نآ  سپـس  مدـیرخ ؛ يواگ  جـنرب  نآ  اب  هک  دیـسر  ییاج  هب  ات  مدرک 
! ربب رادرب و  ار  نآ  ورب و  واگ 

. متسه راکبلط  وت  زا  جنرب  يرادقم  نم  انامه  تفگ : يو 
نم هک  ینادیم  وت  رگا  درب . ار  واگ  نآ  درم  نآ  سپ  تسا . جـنرب  نامه  زا  واگ  نآ  اریز  ربب  دوخ  اب  ار  نآ  ورب و  واـگ  نآ  يوس  هب  متفگ :

تفر ». رانک  نانآ  يور  زا  هرخص  نآ  هاگنآ  نک . داجیا  شیاشگ  ام  يارب  سپ  مداد ، ماجنا  ار  راک  نآ  وت  سرت  زا 
هک یـسک  رگم  تسا ، یهانگ  ره  هدـنزرمآ  دـنوادخ  ًاعطق  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  مهن  داـتفه و  باـب  زا  مود  تیاور  رد 

دنک ». بصغ  ار  يریجا  ترجا  ای  دروآ  دوجو  هب  یْنید 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  يدعب  باب  هراجا و  باوبا  زا  مراهچ  باب  یهدب و  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم
ار یهاـنگ  ره  تماـیق  رد  دـنوادخ  ًاـعطق  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  هیرهم  باوبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 

.« دنک بصغ  ار  يریجا  ترجا  هک  ار  یسک  نز و  هیرهم  بصغ ]  ] رگم دزرمآیم 

ار ریجا  ترجا  رجأتسم  تنامض  باب 7 
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هب نانآ  زا  کیچـیه  دـنکیم و  ریجا  ار  يرگید  یـصخش ، مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هزمح  نب  نوراـه  ( 1 - ) 58
دوشیم و دوبان  رگراک  نآ  دزم  دریمیم و  صخـش  نآ  یلو  دنراپـسیم  یموس  صخـش  هب  ار  يو  دزم  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛ دامتعا  يرگید 

. دوش تخادرپ  رگراک  دزم  نآ ، اب  ات  دراذگیمن  یقاب  دوخ  زا  يزیچ  درم  نآ 
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نآ هب  دشاب و  هدرک  تساوخرد  وا  زا  ریجا  هکنآ  رگم  دنک  تخادرپ  ار  نآ  ات  تسا  ریجا  ترجا  نماض  رجأتـسم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دش ». یضار  نآ  هب  داد و  رارق  ار  نآ  هک  تسا  ییاج  رد  يو  قح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  یضار  درم 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  مهن  باب  مشش و  باب  مراهچ ، باب  تایاور  رد  تشذگ :

ناویح هراجا  رد  دوجوم  هب  رجأتسم  دهعت  باب 8 

لحم نالف  ات  ار  نآ  دـیوگیم : دـنکیم و  هیارک  ار  یناویح  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ هزمحوبا  ( 1 - ) 59
. دنکیم نیعم  ار  نآ  مهدیم و  وت  هب  رتدایز  غلبم  نالف  متشذگ ، اجنآ  زا  رگا  منکیم و  هیارک 

.« درادن لاکشا  اهنیا  زا  کیچیه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هراجا دقع  موزل  باب 9 

ای هلاس  کی  یتشک ، کی  ای  هناخ  کی  يرگید  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ لهـس  ( 1 - ) 60
. دنکیم هراجا  رتمک  ای  رتشیب 

، دـهاوخب رگا  دریگیم و  دـهاوخب ، رگا  تسا  نآ  بحاص  رایتخا  رد  هیارک  نتفرگ  مزال و  تدـم  نایاپ  ات  هراجا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دراذگ ». یماو 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  نیطقی  نب  یلع  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  زا  ثیدح  نیا 
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تاعاجرا
. دنکیم تلالد  فرط  ود  تیاضر  اب  دقع  خسف  رب  هچنآ  رجات  تابحتسم  باوبا  زا  متفه  تسیب و  باب  تایاور  تشذگ :

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدجه  مهدزناپ و  مهدزاود ، باب  رد  و 

وا هزاجا  اب  رجأتسم  ریغ  يارب  ریجا  ندرک  تراجت  زاوج  باب 10 

دنکیم هراجا  نیعم  ترجا  اب  ار  يرگید  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 61
نم يارب  ار  سنج  نالف  اهمهرد  نیا  اب  دیوگیم : دهدیم و  يو  هب  مهرد  يرادقم  یموس  درف  اجنآ  رد  دتسرفیم . دوخ  هعرزم  هب  ار  وا  و 

. ام يود  ره  هب  قلعتم  نآ  دوس  رخب و 
.« درادن لاکشا  رجأتسم ، هزاجا  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ریجا مامح  سابل و  هنیزه  رگید و  صخش  طسوت  ریجا  هنیزه  تخادرپ  مکح  باب 11 
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يو هنیزه  نیعم و  ترجا  اب  ار  يرگید  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ ملاـس  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 62
، دسریم لحم  نآ  هب  ریجا  یتقو  یلو  دتسرفب  یلحم  هب  راک  ماجنا  يارب  ار  وا  ات  دنکیم  ریجا 
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هنیزه تخادرپ  زا  هک  يروط  هب  دنکیم ؛ ییاریذـپ  يو  زا  شاهناخ  رد  هام  ود  یکی ، تدـم  هب  دـنکیم و  توعد  وا  زا  شناتـسود  زا  یکی 

نآ اب  دشیم و  ردقچ  شاهناهام  هنیزه  درکیمن ، توعد  ار  وا  شتسود  رگا  هک  دنکیم  هبساحم  زین  ریجا  دوشیم . زاینیب  رجأتـسم  طسوت 
؟ هدننک ریجا  ای  ریجا  ةدهع  رب  تسیک ؛ ةدهع  رب  هتخادرپ  يو  هب  هک  یغلبم  نآ  دنکیم . ناربج  ار  شنابزیم  تسود  تامحز  غلبم 

. تسا ریجا  ةدهع  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  دهاوخ  وا  ةدهع  رب  تسا ، هدننکریجا  تحلصم  هب  غلبم  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سابل و نتسش  دننام  ریجا  هنیزه  دتسرفب . یلحم  هب  ات  دنکیم  هراجا  نآ  حیضوت  نودب  نیعم  ترجا  اب  ار  يرگید  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

؟ تسیک ةدهع  رب  مامح 
.« رجأتسم ةدهع  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ریجا طسوت  هراجا  تدم  رد  راک  ماجنا  مدع  ياهیارک و  بکرم  ندنام  هار  رد  مکح  باب 12 

. دندمآ رفن  ود  هک  مدوب  هنیدم  نایـضاق  زا  یکی  دزن  نم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 63
دصقم هب  ارم  يو  یلو  دناسرب  يرگید  لحم  هب  لحم  نالف  زا  ارم  ات  مدرک  هراجا  یبکرم  صخش  نیا  زا  نم  تفگ : یضاق  هب  نانآ  زا  یکی 

. دناسرن
؟ يدناسر دصقم  هب  ار  وا  وت  ایآ  دیسرپ : بکرم  بحاص  زا  یضاق 

. تفرن دش و  زجاع  مناویح  هن ، تفگ : وا 
. یتسین راکبلط  يو  زا  ياهیارک  ياهدناسرن  هدرک ، هیارک  ار  تناویح  هک  يدصقم  هب  ار  يو  وت  هک  یتروص  رد  تفگ : يو  هب  یضاق 

! ادخ هدنب  يا  متفگ : دوب  هدرک  هیارک  هک  یسک  هب  مدناوخارف و  دوخ  دزن  ار  ود  نآ  نم  یضاق ، مکح  زا  سپ  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماما 
. ینک تفایرد  ار  تناویح  هیارک  مامت  يرادـن  قح  وت  ادـخ ! هدـنب  يا  متفگ : يرگید  هب  يزادرپن و  ار  درم  نآ  هیارک  ماـمت  يرادـن  قح  وت 

دندرک ». نینچ  زین  نانآ  دینک . هحلاصم  نآ  رب  مه  اب  رگنب و  ار  هدش  هدومیپ  ریسم  هدنامیقاب و  ریسم  هکلب 
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اب ات  دنک  هیارک  ار  ینیعم  یتشک  ای  ناویح  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 64
خسف هیارک  دنکشب ، مه  رد  یتشک  نآ  ای  دوش  كاله  ناویح  نآ  هاگنآ  دنک ، لمح  یصخشم  لحم  ات  ار  ینیعم  زیچ  ناویح  ای  یتشک  نآ 

. تسا هدننک  هیارک  ةدهع  رب  هیارک  زا  هدش ، هدومیپ  ریسم  تبسن  هب  دهد ، يور  هثداح  نیا  ریسم ، زا  یشخب  ندومیپ  زا  سپ  رگا  دوشیم و 
دـصقم هب  ار  نآ  هک  تسا  هدـنهدهیارک  يارب  دربـن  ماـن  دادرارق  رد  ینیعم  یتـشک  ناویح و  زا  دـنک و  هیارک  راـب ، ندـناسر  يارب  رگا  یلو 

تسا ». هدنریگ  هیارک  يارب  لماک  هیارک  دناسرب و 
. دندمآ رفن  ود  هک  مدوب  هتسشن  هنیدم  نایضاق  زا  یکی  دزن  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 65

. دادن ماجنا  ار  راک  نیا  وا  دناسرب و  رازاب  هب  ارم  زور  نالف  هک  متساوخ  وا  زا  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی 
. دریگیمن قلعت  وا  هب  ياهیارک  تفگ : یضاق 

: متفگ يرگید  هب  يزادرپن و  ار  وا  قح  تسین  زیاج  وت  يارب  ادخ ! هدـنب  يا  متفگ : يو  هب  مدـناوخ و  ارف  ار  وا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دینک ». لدب  ّدر و  ناتدوخ  نایم  سپ  يرادن . ار  قفاوت  دروم  غلبم  مامت  نتفرگ  قح  وت 

ات دنکیم  هیارک  یتشک  ای  ناویح  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 66
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. دشاب دادرارق  زا  رتمک  وا  هیارک  دناسرن ، دصقم  هب  زور  نآ  رد  ار  وا  رگا  دناسرب و  یصخشم  لحم  هب  ینیعم  زور  رد  ار  وا 
تسا ». راکهدب  ار  نآ  لثملاترجا  هدننکهیارک  تسا و  لطاب  تروص  نیا  رد  هیارک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا یکی  دندمآ . رفن  ود  هک  تشاد  روضح  اجنآ  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب . هتـسشن  نایـضاق  زا  یکی  دزن  : » دیوگ یبلح  دمحم  ( 5 - ) 67
ارم زور  نالف  رد  هک  مدرک  طرـش  وا  اب  دـناسرب و  نداعم  زا  یکی  هب  ارم  يالاک  ات  مدرک  هیارک  رتش  درم  نیا  زا  نم  تفگ : یـضاق  هب  ناـنآ 
زا غلبم  نالف  مدیسر ، رازاب  هب  رترید  هک  زور  ره  ربارب  رد  مسرن و  نآ  هب  مراد  میب  نم  تسا و  رازگرب  رازاب  اجنآ  رد  اریز  دنک ؛ ندعم  دراو 

. دناسر رترید  ارم  زور  دادعت  نالف  زین  وا  مهاکیم . شاهیارک 
. زادرپب لماک  روط  هب  ار  وا  هیارک  تسا ، یلطاب  طرش  نیا  تفگ : یضاق 

حیحـص يو  طرـش  دوشن ، هتـساک  هیارک  مامت  هک  یتقو  ات  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  درم ، نآ  نتفر  زا  سپ  دـیوگ : یبلح 
تسا ».
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هدرب فالتا  تنامض  ریجا و  هدرب  طرش  باب 13 

نم يارب  مهرد  دنچ  نتفرگ  لباقم  رد  دیوگیم : يرگید  هب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 1 - ) 68
. سیونب

. مسیونیم تربارب  رد  مریگیم و  ار  مترجا  تسخن  دهدیم : خساپ  وا  و 
. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زین نم  يارب  نک و  یـضار  یتساوخ  هک  یغلبم  ره  هب  ارم  بحاـص  دـیوگیم : هدرب  نآ  دـنکیم . ریجا  ار  ياهدرب  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 
؟ تسا لالح  هدرب  يارب  ایآ  و  تسا ؟ مزال  رجأتسم  يارب  ایآ  تسه . زین  مهرد  نیعم  دادعت  نالف 

تسین ». لالح  هدرب  يارب  تسین و  مزال  رجأتسم  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرگرز ریغ  ای  رگرز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هرارز و  ( 2 - ) 69

دنتسه ». نماض  شنابحاص  تخیرگ ، يو  دزن  زا  ای  درب  نایم  زا  ار  يزیچ  رگا  دومرف : داد و  مکح  درک ، هراجا  ار  يرگید  هدرب  هک 
زا ار  یناوارف  لام  درک و  هراجا  ار  ياهدرب  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 3 - ) 70
زا رگا  دـنک و  راـک  نآ ] تـخادرپ  يارب   ] دـیاب هـکلب  دـنرادن ، ار  يو  شورف  قـح  ناـنآ  تـسین و  يزیچ  شبحاـص  رب  : » دوـمرف درب ، ناـیم 

.« تسین هدرب  ةدهع  رب  يزیچ  شبحاص و  ةدهع  رب  يزیچ  دش ، ناوتان  نآ  تخادرپ 

ناوراک يارب  ظفاحم  ندرک  هراجا  مکح  باب 14 

رد تموکح  يوس  زا  ناـمرف  نتـشاد  نودـب  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هب  : » دـیوگ رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 1 - ) 71
ینیعم غلبم  نما  لحم  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  دندنبیم  دادرارق  وا  اب  اهنآ  دنکیم و  يرادساپ  تظفاحم و  اهناوراک  زا  كانـسرت  ياهلحم 

؟ تسا زیاج  يو  يارب  غلبم  نآ  نتفرگ  ایآ  دنک . تفایرد 
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.« هللاءاشنا دریگب . دناوتیم  ار  دوخ  قح  دنک ، ریجا  فراعتم  غلبم  ربارب  رد  ار  شدوخ  هاگره  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نیعم ترجا  ربارب  رد  نیعم  تدم  يارب  دنزرف  نداد  هراجا  مکح  باب 15 
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يرگید هب  نیعم  ترجا  اب  لاس  کی  ار  شدنزرف  یصخش  : » تشون مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  ینیطقی  دیبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  ( 1 - ) 72
دنزرف نآ  ردـپ  ایآ  راپـسب . نم  هب  لاس  کی  رتشیب  دزمتـسد  اب  ار  تدـنزرف  تفگ : يو  هب  یموس  درف  هاگنآ  دـنک ، یطایخ  شیارب  ات  درپس 

؟ هن ای  دنک  خسف  صخش  نآ  اب  ار  دوخ  دادرارق  دناوتیم  ایآ  و  دراد ؟ يرایتخا  نینچ 
لمع لوا  صخـش  اب  شدادرارق  هب  تسا  بجاو  تسا  هدشن  رامیب  ناوتان و  شدنزرف  هک  یتقو  ات  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنک ».
تاعاجرا

؛ دشاب ریجا  درادن  لاکـشا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد  تشذـگ :
 ...« دهد هراجا  دراد ، تلاکو  شنداد  هراجا  رد  هک  ار  یسک  ای  شاهدرب  ای  شنادنواشیوخ  ای  شدنزرف  ای  شدوخ 

اهراک رد  يراکمکحم  نارگید و  هب  نآ  ندرک  راذگاو  راک و  نتفریذپ  مکح  باب 16 

دوس يرادقم  اب  نآ  رد  يراک  ماجنا  نودب  دریذپیم و  ار  يراک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمحوبا  ( 1 - ) 73
. دنکیم راذگاو  يرگید  هب 
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نیا هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ریظن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم 
دهد ». ماجنا  نآ  رد  يراک  هکنآ  رگم  هن  : » تسا هدرک  شرازگ  تروص 
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منکیم راذگاو  رتمک  غلبم  هب  مریذپیم و  مهرد  کی  هب  ار  سابل  نتخود  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ طایخ  مَکَح  ( 2 - ) 74

. مهدیم شرب  ار  نآ  طقف  و 
، ینکیم راذگاو  رتمک  يرادقم  هب  يریذپیم و  هک  ار  ییاهراک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  درادن . لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن ». لاکشا 
شرب زا  سپ  دریذپیم و  راک  یطایخ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 75

. دنکیم راذگاو  نارگید  هب  يرتمک  غلبم  هب  ار  اهنآ  تخود  هچراپ ،
تسا ». هداد  ماجنا  يراک  نآ  رد  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رتمک غلبم  هب  دریذپیم و  ار  يراک  رگتعنص  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 76
. دنکیم راذگاو  يرگید  هب 

هنوگره ای  دهد  شرب  ار  نآ  تسا  هچراپ  رگا  ای  دنک  ریبدت  يزیرهمانرب و  نآ  رد  ای  دهد  ماجنا  نآ  رد  يراک  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درادن ». يریخ  يو  يارب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  لالح  كاپ و  يو  يارب  هدوزفا  غلبم  دهد ، ماجنا  نآ  رد  يراک 

موس ود  هب  دننکیم  راک  نم  اب  هک  یناناوج  هب  مریذپیم و  ار  راک  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رگرز ]  ] غئاص یلع  ( 5 - ) 77
. منکیم راذگاو  غلبم  نآ 

. ینک راک  نانآ  هارمه  هکنآ  رگم  تسین ، هتسیاش  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
(. منکیم کیدزن  ای   ) منکیم بوذ  نانآ  يارب  نم  متفگ :

درادن ». لاکشا  تسا ، يراک  مه  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دراد يرگرز  يراکهدنک و  هب  جایتحا  هک  مریذپیم  ار  يراک  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رگرز  نومیم  نب  یلع  ( 6 - ) 78
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. مراذگیم مک  يرادقم  دادرارق  غلبم  زا  باسح  هیوست  ماگنه  یلو  منکیم  راذگاو  یصخش  هب  یغلبم  اب  ار  نآ  يراکهدنک 
؟ دوشیم ماجنا  يو  لماک  تیاضر  اب  راک  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرآ متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ور نیا  زا  دراد ، يراکهدنک  يرگرز و  هب  زاین  هک  مریذپیم  ار  يراک  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ دارکالاوبا  یلع  ( 7 - ) 79
هب باسح  هیوست  ماگنه  یلو  مهرد  هد  هب  تفج  تسیب  ای  مهرد  جـنپ  هب  تفج  هد  اًلثم  منکیم  قفاوت  نامدوخ  نایم  یغلبم  رب  راکهدـنک  اـب 

. مهدیم يو  هب  دادرارق  زا  رتمک  یغلبم  و  نک ! یکین  میوگیم : يو 
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؟ دوشیم ماجنا  يو  لماک  تیاضر  اب  راک  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راذگاو منادرگاش  هب  غلبم  موسود  هب  ار  نآ  مریذپب و  ار  سابل  یگدـنزود  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ عمجم  ( 8 - ) 80

؟ منک
؟ یهدیمن ماجنا  نآ  رد  يراک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. مرخیم خن  شیارب  مهدیم و  شرب  ار  نآ  متفگ :
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
ماجنا يراک  امش  زا  یکی  هاگره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  نفد  باوبا  زا  متـشه  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :

دنک ». مکحم  ار  نآ  دیاب  دهد 
ار نآ  دهد  ماجنا  يراک  هاگره  هک  دراد  تسود  ار  ياهدنب  هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  یلو ، : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مود  تیاور  رد 

.« دنک مکحم 

هدش هراجا  غلبم  زا  رتشیب  هب  رگراک  ياهراجا و  یتشک  نیمز ، هناخ ، بایسآ ، نداد  هراجا  مکح  باب 17 

منک و هراجا  ار  یبایـسآ  طقف  هک  تسا  دـنیاشوخان  نم  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصبوبا  ( 1 - ) 81
دوش ». تخادرپ  نآ  يارب  یتمارغ  ای  دوش و  ماجنا  نآ  رد  يراک  هکنآ  رگم  مهد  هراجا  يرتشیب  ترجا  اب  سپس 

هراجا ار  بایـسآ  طقف  هک  تسا  دنیاشوخان  نم  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 2 - ) 82
مزادرپب ». نآ  يارب  یتمارغ  ای  مهد  ماجنا  يراک  نآ  رد  هکنآ  رگم  مهد  هراجا  يرتشیب  ترجا  اب  منک و 

يرتشیب غلبم  هب  دنکیم و  هراجا  ار  ینیمز  هک  یسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ازعم )  ) ارغم وبا  ( 3 - ) 83
تسا ». مارح  هزاغم  ریجا و  ترجا  زا  هدنامیقاب  انامه  تسین . ریجا  هزاغم و  لثم  نیا  درادن . لاکشا  : » دومرف دهدیم ، هراجا 

. تسا هدش  تیاور  لوا  ریجا »  » هژاو نودب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  عنقملا  باتک  رد 
 103 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

غلبم هب  دنکیم و  هراجا  ار  ياهناخ  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 84
. دهدیم هراجا  يرتشیب 
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دهد و هراجا  هدرک ، هراجا  هک  یغلبم  نامه  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  دـهد و  ماجنا  نآ  رد  يراک  هکنآ  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  دنک ، تنوکس  نآ  رگید  تمسق  رد 

دنکیم و هراجا  يزرواشک  يارب  ار  ینیمز  ناناقهد  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یماش  عیبروبا  ( 5 - ) 85
. دریگیم هدهع  رب  دوخ  ار  تموکح  مهس  دهدیم و  هراجا  يرتشیب  رادقم  هب 

تسا ». مارح  هناخ  ریجا و  ترجا  زا  هدنامیقاب  انامه  تسین . هناخ  ریجا و  لثم  نیمز  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ موسود  رد  دـنک و  هراجا  مهرد  هد  هب  ار  ياهناخ  یـصخش  رگا  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  همادا  رد  يرگید  شرازگ  رد 

دهدن ». هراجا  هدرک ، هراجا  هک  یغلبم  زا  شیب  هب  یلو  درادن  یلاکشا  دهد ، هراجا  مهرد  هد  هب  ار  نآ  ثلث  دنک و  تنوکس 
دنکیم هراجا  ار  ینیمز  یصخش  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّنثم  نب  میهاربا  هک  مدینـش  : » دیوگ نومیم  نب  میهاربا  ( 6 - ) 86

. دهدیم هراجا  يرتشیب  غلبم  هب  سپس  و 
تسا ». مارح  رگراک ، قاتا و  ترجا  هدنامیقاب  انامه  تسین . ریجا  قاتا و  ناسب  نیمز  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ربارب رد  منکیم و  هراجا  نآ  لوصحم  مراهچکی  اـی  ثلث  ربارب  رد  ار  نیمز  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یبلح  ( 7 - ) 87
. منکیم راذگاو  نآ  لوصحم  فصن 

. درادن لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. منکیم راذگاو  مهرد  رازهود  هب  مریذپیم و  مهرد  رازه  هب  ار  نآ  متفگ :

. تسین زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسین زیاج  مود  تسا و  زیاج  لوا  تروص  هنوگچ  متفگ :

تسا ». هدشن  تنامض  نآ  یلو  هدش  تنامض  نیا  اریز  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 105 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ار  نآ  يدرک  هراجا  هرقن  الط و  اب  ار  ینیمز  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 8 - ) 88
اریز ینک  راذگاو  يرگید  هب  رتشیب  رادقم  هب  ار  نآ  یناوتیم  يدرک  هراجا  ثلث  ای  فصن  هب  رگا  یلو  نکن  راذـگاو  يرگید  هب  رتشیب  غلبم 

دناهدش ». تنامض  هرقن  الط و 
هراجا هرقن  الط و  هب  ار  ینیمز  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  زا  رامع  نب  قاحسا  يرگید  تیاور  رد 

دناهدش ». تنامض  هرقن  الط و  اریز  نکن ؛ راذگاو  يرگید  هب  رتشیب  غلبم  هب  يدرک ،
تسین زیاج  یکاروخ  داوم  ربارب  رد  نیمز  نداد  هراجا  و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 9 - ) 89

دهد ». هراجا  ثلث  فصن و  هب  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتفرگ  نآ  زا  يزیچ  و 
وج و مدنگ و  ربارب  رد  نیمز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 10 - ) 90

ربارب رد  هاگره  دوشیم و  هداد  هراجا  هرقن  الط و  ربارب  رد  نیمز  هکلب  دوشیمن ، هداد  هراجا  زاین ، رب  نوزفا  ياهبآ  هعرزم و  هب  نداد  بآ 
نآ هکلب  تسین  هدش  تنامـض  نیا  دناهدش و  تنامـض  هرقن  الط و  هکنیا  يارب  دوشیمن ؛ هداد  هراجا  رتشیب  غلبم  هب  درک  هراجا  هرقن  الط و 

تسا ». نیمز  لوصحم  زا 
هراجا يرتشیب  ترجا  هب  دـنکیم و  هراجا  ار  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 11 - ) 91

. دهدیم
تسا ». مارح  ریجا  هناخ و  انامه  تسین . ریجا  هناخ و  دننامه  نیمز  درادن . لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ای مهرد  ینیعم  دادعت  ربارب  رد  ار  جارخ  ياهنیمز  زا  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  ماما  زا  : » دیوگ یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  ( 12 - ) 92
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فصن تبسن  هب  ار  نآ  لوصحم  هک  دنکیم  طرش  نآ  زرواشک  اب  دهدیم و  هراجا  ار  نآ  سپـس  دنکیم ، هراجا  تابوبح  زا  ینیعم  رادقم 
راک نیا  ایآ  دنامیم ، یقاب  يو  يارب  لوصحم  زا  يرادـقم  تموکح  مهـس  تخادرپ  زا  سپ  دـنک و  میـسقت  يو  اب  رتشیب  ای  نآ  زا  رتمک  ای 

؟ تسا هتسیاش  يو  يارب 
 107 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یّقح نینچ  دـنک ، کمک  نانآ  هب  هک  دـهد  ماجنا  ناشيارب  يراک  ای  دـنک  رفح  نانآ  يارب  يرهن  هاـگره  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دراد

هعطق ار  نآ  دنکیم و  هراجا  تابوبح  ینیعم  رادقم  ای  مهرد  ینیعم  دادـعت  ربارب  رد  ار  جارخ  ياهنیمز  زا  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 
رد دـنامیم  یقاب  يرادـقم  يو  يارب  تموکح  مهـس  تخادرپ  زا  سپ  هاگنآ  دـهدیم ؛ هراجا  ینیعم  زیچ  ربارب  رد  بیرج  بیرج  ای  هعطق 

، لباقم رد  دزادرپب و  ار  هنیزه  رذب و  هکنیا  طرـش  هب  دهدیم  هراجا  هعطق  هعطق  ار  نیمز  نآ  هکنیا  ای  تسا  هدرکن  هنیزه  يزیچ  هک  یلاح 
؟ دراد یقح  نینچ  ایآ  تسوا . لام  زین  نیمز  لصا  دشاب و  يو  يارب  تموکح  هراجا  زا  شیب  يرادقم 

درادن ». لاکشا  یتفگ  هچنآ  يدرک ، تمرم  ار  يزیچ  ای  هنیزه  نآ  رد  هراجا و  ار  ینیمز  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دنک هراجا  رانید  دـص  هب  ار  ینیمز  یـصخش  هک  درادـن  لاکـشا  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  همادا  رد  يرگید  شرازگ  رد  و 

دنک ». تشک  شدوخ  ار  نآ  هیقب  دهد و  هراجا  رانید  جنپ  دون و  هب  ار  نآ  زا  یشخب  هاگنآ 
: دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  ( 13 - ) 93

نآ رد  یحالصا  هک  یتروص  رد  دهد ، هراجا  ار  نآ  رتشیب  تمیق  هب  سپس  دنک و  هراجا  ار  یتشک  ای  نیمز  ای  هناخ  یصخش  درادن  لاکشا  »
دشاب ». هداد  ماجنا 

موس ود  رد  دـنک و  هراجا  مهرد  هد  هب  ار  ياهناخ  یـصخش  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 14 - ) 94
رد رگم  دهدن ، هراجا  ار  نآ  هدرک ، هراجا  هک  یتمیق  زا  شیب  هب  یلو  درادن  لاکشا  دهد ، هراجا  مهرد  هد  هب  ار  نآ  ثلث  دوش و  نکاس  نآ 

دهد ». ماجنا  نآ  رد  يراک  هک  یتروص 
هراجا ار  نآ  یصخش  هک  دش  لاؤس  ياهناخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 15 - ) 95

. دهدیم هراجا  يرگید  هب  رتشیب  تمیق  هب  دنکیم و 
رد دـهد و  هراجا  هدرک ، هراجا  هک  یتمیق  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  دـهد و  ماـجنا  نآ  رد  يراـک  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

درادن ». لاکشا  دنک ، تنوکس  نآ  هدنامیقاب 
 109 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرتشیب تمیق  هب  دنکیم و  هراجا  ار  ياهناخ  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 16 - ) 96
دهد ». ماجنا  نآ  رد  يراک  هکنآ  رگم  تسین  هتسیاش  راک  نیا  : » دومرف دهدیم ، هراجا 

طایخ هاگنآ  دنکیم ، هراجا  یقاتا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 17 - ) 97
نآ مدرک  دوس  هچ  ره  میزادرپیم و  ود  ره  ار  نآ  هراجا  منکیم و  راک  نآ  رد  نم  دیوگیم : دـیآیم و  يو  دزن  يرگید  هفرح  بحاص  ای 

؟ تسا لالح  نیا  هدننکهراجا  صخش  يارب  ایآ  دنکیم ، دوس  قاتا  هراجا  زا  شیب  سپس  مینکیم . میسقت  مه  اب  زین  ار 
درادن ». لاکشا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هراجا مهرد  ود  هب  ار  ینیمز  ای  یتشک  یـصخش  مدرک : لاؤس  و  : » تسا هدـمآ  نیـشیپ  تیاور  همادا  رد  راونالا  راـحب  باـتک  رد  ( 18 - ) 98
؟ تسا هتسیاش  راک  نیا  ایآ  دنکیم ، هدافتسا  شدوخ  نآ  هیقب  زا  دهدیم و  هراجا  مهرد  مین  کی و  هب  ار  نآ  زا  یشخب  هاگنآ  دنکیم ،

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هراجا رانید  دص  ار  ینیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 19 - ) 99
. دنکیم تشک  ار  نآ  هدنامیقاب  دوخ ، دهدیم و  هراجا  رانید  جنپ  دون و  هب  ار  نآ  فصن  هاگنآ  دنکیم ،

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ای رتمک  ای  مهرد  هاجنپ  هب  ندـینارچ  يارب  ار  یهاگارچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 20 - ) 100

. دریگب نانآ  زا  ار  نیمز  هراجا  دنک و  کیرش  نآ  رد  زین  ار  يرگید  دارفا  دریگیم  میمصت  هاگنآ  درخیم ، رتشیب 
هن لهچ و  هب  دـنچره  دـنک ، هاگارچ  دراو  شدوخ  هارمه  اـهب  هراـجا  زا  یـشخب  ربارب  رد  دـهاوخیم ، ار  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دننک هدافتسا  هاگارچ  زا  مهرد  کی  ربارب  رد  شدوخ  نادنفسوگ  دشاب و  مهرد 
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تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هعرازم  باوبا  زا  مهدزای  باب  رد  تشذگ :

دادرارق رادقم  هب  هاچ  رفح  زا  ریجا  ندش  ناوتان  مکح  باب 18 

هب ار  تماق  هد  هزادنا  هب  هاچ  کی  ندنک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یعافر  یلماحم  بیعـشوبا  ( 1 - ) 101
. دنامرد نآ  هیقب  ندنک  زا  تماق ، کی  رفح  زا  سپ  يو  درک  راذگاو  يدرف  هب  مهرد  هد  غلبم 

تسوا ». هب  قلعتم  مهرد ، هد  زا  مجنپ  هاجنپ و  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب ار  تماق  هد  هزادنا  هب  هاچ  کی  ندنک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یعافر  یلماحم  بیعـشوبا  ( 2 - ) 102

. دنامیمرد نآ  هیقب  ندنک  زا  سپس  دنکیم و  رفح  ار  نآ  زا  تماق  کی  هزادنا  هب  صخش  نآ  دنکیم  راذگاو  يرگید  هب  مهرد  هد 
يارب نآ  زا  ات  ود  لوا و  تماق  يارب  یکی  دمآ ، تسد  هب  هچره  هاگ  نآ  دوشیم ، جنپ  هاجنپ و  رب  میسقت  مهرد  هد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.« هد ات  بیترت  نیمه  هب  موس و  يارب  ات  هس  مود و  تماق 

نامز فالتخا  ساسا  رب  ترجا  فالتخا  باب 19 

حیحـص هنوگچ  بایـسآ  هراجا  هک  زوماـیب  نم  هب  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  : » دـیوگ یمق  ّللادـبع 
�

ه نب  سیردا  ( 1 - ) 103
. دوشیم عطق  یهاگ  دراد و  نایرج  هتسویپ  یهاگ  بآ ، ام  لحم  رد  اریز  تسا ؟

 113 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بآ هک  هدـب  رارق  ییاههام  رد  ار  نآ  هیقب  دوشیمن و  عطق  بآ  اهنآ  رد  هک  هدـب  رارق  ییاههام  رد  ار  هراجا  رتشیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

.« دشاب مهرد  کی  دنچره  دوشیم ، عطق 

يرگید ندشن  راوس  طرش  هب  ناویح  هراجا  مکح  باب 20 

هب دـنکیم و  هراـجا  ار  یبـکرم  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 104
؟ تسوا ةدهع  رب  يزیچ  هچ  دریمیم . ناویح  نآ  هاگنآ  دهدیم ، يرگید 

يزیچ تسا ، هتفگن  هرابنیا  رد  ینخس  رگا  تسا و  نآ  نماض  يو  دوشن ، نآ  راوس  يرگید  هک  هدرک  طرـش  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». وا  ةدهع  رب 

تاعاجرا
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: دیآیم
. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  يدعب  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

رجأتسم کلام و  فالتخا  هراجا و  ریسم  ریغ  رد  بکرم  زا  هدافتسا  مکح  باب 21 

زا یکی  يوجتـسج  هب  مدرک و  هیارک  یغلبم  هب  هریبـه  نبا  رـصق  هب  تـشگرب  تـفر و  يارب  ار  يرطاـق  : » دـیوگ طاـنح  دـالووبا  ( 1 - ) 105
، متفر لـین  فرط  هب  زین  نم  تسا . هتفر  لـین  يوس  هب  يو  هک  دـش  هداد  ربخ  نم  هب  مدیـسر  هفوک  لـپ  کـیدزن  یتقو  متخادرپ  مناراکهدـب 

هاگنآ مدیسر . يو  هب  ماجنارـس  ات  مدرک  تکرح  يو  لابند  هب  زین  نم  تسا . هتفر  دادغب  فرط  هب  يو  دنتفگ : نم  هب  مدیـسر  لین  هب  یتقو 
. متشگزاب هفوک  هب  مداد و  ماجنا  وا  اب  ار  مراک 

یضار ار  وا  دنک و  لالح  ارم  يو  هکنیا  يارب  مدرک و  نایب  ار  مرذع  رتسا  بحاص  يارب  هاگنآ  دیشک . لوط  زور  هدزناپ  متشگرب  تفر و 
يارجاـم میتـفر و  وا  دزن  ور  نیا  زا  دـنک . تواـضق  اـم  ناـیم  هفینحوبا  هک  میدرک  قفاوت  تفریذـپن و  وا  یلو  مداد  وا  هب  مهرد  هدزناـپ  منک 

. میتفگزاب ار  نامدوخ 
؟ يدرک هچ  رتسا  اب  تفگ : نم  هب  هفینحوبا 

. مداد لیوحت  ملاس  ار  نآ  متفگ :
. زور هدزناپ  زا  سپ  یلو  داد  لیوحت  يرآ  تفگ : رتسا  بحاص 

؟ یهاوخیم هچ  وا  زا  تفگ : يو  هب  هفینحوبا 
. تسا هدرک  ادج  نم  زا  ار  نآ  زور  هدزناپ  مهاوخیم ، ار  مرتسا  هیارک  تفگ : وا 
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دادـغب لین و  هب  درک و  فلخت  هاـگنآ  درک ؛ هیارک  وت  زا  هریبه  نبا  رـصق  اـت  يو  اریز  منادیمن ؛ وت  يارب  یّقح  نم  تفگ : يو  هب  هفینحوبا 
یتفرگ لیوحت  وت  داد و  لیوحت  ملاـس  ار  رتسا  هک  یتقو  دـش و  طـقاس  وا  ةدـهع  زا  هیارک  دـش و  رتسا  تمیق  نماـض  لـیلد  نیمه  هب  تفر ،

. تسین وا  ةدهع  رب  ياهیارک 
هیلا اناو  انا هللا   » نتفگ هب  عورـش  هفینحوبا  ياوتف  زا  یتحاران  یتفگـش و  زا  رتسا  بحاص  میدش  جراخ  هفینحوبا  دزن  زا  یتقو  دیوگ : دالووبا 
مداد ماجنا  جح  لاس  نامه  رد  سپـس  متـساوخ . تیلالح  وا  زا  مداد و  يو  هب  یغلبم  دمآ و  محر  هب  يو  يارب  ملد  زین  نم  دومن . نوعجار »

نامسآ نآ  هب  هیبش  تواضق و  نیا  لثم  رطاخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  هفینحوبا  ياوتف  و 
! درادیمزاب ار  شیاهتکرب  نیمز  دنکیم و  يراددوخ  ناراب  شراب  زا 

؟ تسیچ امش  رظن  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 
يو هب  ار  هفوک  هب  دادـغب  زا  دادـغب و  هب  اجنآ  زا  لین و  هب  هفوک  زا  رتسا  نتفر  هیارک  لثم  وت  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. يزادرپیم يو  هب  يراکهدب و 
؟ مراکبلط يو  زا  ار  شفلع  ایآ  مداد ، هفولع  نآ  هب  مهرد  دنچ  نم  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 

. یبصاغ وت  اریز  هن ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دوب نم  ةدهع  رب  ایآ  دشیم ، كاله  رتسا  رگا  هک  نک  هاگآ  ارم  متفگ :

. يدرک تفلاخم  وا  اب  هک  يزور  رد  رتسا  تمیق  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
]؟ تسیک ةدهع  هب   ] دور رد  شیاپ  ای  دوش  حورجم  شتشپ  ای  دنکشب  رتسا  ياپ  رگا  متفگ :

. تسوت ةدهع  رب  يو  هب  ندنادرگزاب  زور  رد  بویعم  ملاس و  تمیق  فالتخا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ تسیک ةدهع  هب  نآ  صیخشت  متفگ :
رب وت  دـنادرگزاب و  وت  هب  ار  دـنگوس  رگا  دوشیم و  مزال  وت  رب  دـنکیم و  داـی  دـنگوس  تمیق ، رب  وا  اـی  وا . وت و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
يو نداد  هیارک  ماگنه  رتسا  تمیق  دـنهد  یهاوگ  هک  دروآیم  یناهاوگ  رتسا  بحاص  اـی  دوشیم  مزـال  وا  رب  يدرک  داـی  دـنگوس  تمیق ،

. دوشیم مزال  وت  رب  سپ  تسا ، هدوب  غلبم  نالف 
. درک لالح  ارم  دش و  یضار  وا  مداد و  يو  هب  مهرد  دنچ  نم  متفگ :

ورب و يو  دزن  ور  نیا  زا  درک ، تلالح  دش و  یـضار  وت  زا  يو  درک ، مکح  وا  هیلع  ملظ  روج و  اب  هفینحوبا  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. تسین وت  ةدهع  رب  يزیچ  هاگنآ  درک ، لالح  ار  وت  نآ  زا  یهاگآ  زا  سپ  رگا  وگب ، وا  هب  ارم  ياوتف 

هچ ره  متفگ : وا  هب  مدرک و  وگزاب  يو  يارب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياوتف  رجوم  اب  رادید  رد  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  دیوگ : دالووبا 
. مهدیم وت  هب  ییوگب 

يراد تسود  رگا  مدرک و  لالح  ار  وت  داتفا و  نم  لد  هب  يو  يرترب  يدرک و  نم  بوبحم  ار  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  وت  تفگ : يو 
منکیم ». ار  راک  نیا  منادرگزاب ، ماهتفرگ  وت  زا  ار  هچنآ 
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اجنآ زا  هدرک و  هراجا  ینیعم  لحم  ات  ار  یناویح  هک  یـسک  ةرابرد  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ لقیـص  نسح  ( 2 - ) 106

؟ تسیچ ناترظن  درذگیم 
تسا ». نماض  وا  دریمب ، غالا  رگا  دوشیم و  هبساحم  يو  يارب  ترجا  هتشذگ  هک  ياهزادنا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هراجا یلحم  ات  ار  یبکرم  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لقیـص  داـیز  نب  نسح  ( 3 - ) 107
تسوا ». ةدهع  رب  هیارک  ریسم  نآ  رادقم  هب  تسا و  نماض  وا  : » دومرف دریمیم  ناویح  هاگنآ  درذگیم ، اجنآ  زا  دنکیم و 

ناویح نآ  هاگنآ  دنکیم ، هراجا  ینیعم  لحم  ات  ار  یناویح  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 4 - ) 108
. دوشیم كاله 

یهاچ رد  رگا  تسا و  نماض  يو  هدش ، ینماان  نابایب  دراو  رگا  تسا و  نماض  يو  تسا ، هتـشذگ  طرـش  زا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هتسبن  مکحم  ار  نآ  اریز  تسا  نماض  هداتفا ،

دنکیم هیارک  یلحم  ات  ار  یناویح  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 109
؟ تسوا ةدهع  رب  يزیچ  هچ  دریمیم ، ناویح  درذگیم و  لحم  نآ  زا  هاگنآ 

تسا ». نماض  يو  درذگب ، هراجا  لحم  زا  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هیارک ینیعم  لحم  ات  ار  یناویح  یـصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 110

ار وا  مالسلا  هیلع  یلع  درک . تیاکش  يو  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ناویح  بحاص  دش . كاله  ناویح  تشذگ و  لحم  نآ  زا  هاگنآ  درک 
. دادن رارق  يو  ةدهع  رب  یفاضا  ریسم  يارب  ياهیارک  یلو  درک  ناویح  ياهب  نماض 

ار هدـننکهیارک  دـناوتیم  نآ  بحاص  دوشن  كاله  ناویح  رگا  دادرارق ، لحم  زا  نتـشذگ  تروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  و 
. دریگب ار  نآ  هیارک  لثم  دناوتیم  دیامن و  دادرارق  لحم  زا  نتشذگ  تدم  رد  ناویح  شهاک  نماض 

دنک ». لمح  راب  نآ  رب  دادرارق  رادقم  زا  شیب  رگا  تسا  تروص  نیمه  هب  و 
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موصعم دزن  دوب  هدرم  شیاهیارک  بکرم  هک  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  ( 7 - ) 111
ةدهع رب  ياهیارک  درک و  نآ  تمیق  نماض  ار  وا  مالسلا  هیلع  موصعم  تسا . هتـشذگ  دادرارق  لحم  زا  هک  درک  فارتعا  دمآ و  مالـسلا  هیلع 
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دادن ». رارق  يو 
رتشیپ هچنآ  قبط  رب  ام  لمع  مینکیمن و  لمع  نآ  هب  ام  تسا و  تنـس  لها  اـب  قفاوم  نیا  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

تسوا ». ةدهع  رب  زین  هیارک  تسا و  تمیق  نماض  درذگب  دادرارق  دروم  لحم  زا  هاگره  هک  تسا  میتفگ ،
تاعاجرا

. درک لالدتسا  بلطم  نیا  رب  ناوتیم  هچنآ  نیشیپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مکی  یس و  باب  رد  و 

ياهراجا نیمز  رد  يزاسنامتخاس  يراکتخرد و  يزرواشک و  مکح  تشک و  مدع  تشک و  تروص  رد  يزرواشک  نیمز  هراجا  تخادرپ  موزل  باب 22 
کلام هزاجا  نودب 

: دیوگیم دنکیم و  هراجا  يرگید  زا  ار  ینیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 112
. دنکیمن تشک  ار  نآ  هاگنآ  مهدیم ؛ وت  هب  ار  غلبم  نامه  مدرکن  تشک  رگا  منک و  تشک  ار  نآ  هکنیا  ربانب  نآ  هراجا  غلبم  نالف 

دنکیمن ». اهر  دهاوخب  رگا  دنکیم و  اهر  ار  نآ  دهاوخب  رگا  دریگب . ار  نیمز  دناوتیم  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  باب  لیذ  اب  بسانم  یبلاطم  بصغ  باوبا  زا  موس  مود و  باب  رد 

121 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رجوم هب  ياهراجا  لام  نداد  هراجا  زاوج  باب 23 

نآ زا  یشخب  دنکیم و  هراجا  رازه  هب  ار  ینیمز  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 113
رگا هاگنآ  موشیم . کیرـش  وت  اب  ياهدرک  هراجا  نم  زا  هک  یغلبم  نآ  هب  دیوگیم : نیمز  بحاص  سپـس  دـهدیم ، هراجا  تسیود  هب  ار 

تسا ». زیاج  نیا  دوش ، میسقت  ناشنایم  یفاضا  غلبم  دنزادرپب و  ار  هراجا  ود  ره 
تاعاجرا

: دیآیم تشذگ و 
ثحب نیا  اـب  بساـنم  يدـعب  باـب  رد  رگنب و  زین  ار  باـب  نآ  تاـیاور  رگید  تسه و  هعرازم  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  رد  تیاور  نیا  ریظن 

. دمآ دهاوخ 

کلام طسوت  هدش  هداد  هراجا  لام  شورف  مکح  باب 24 

دنکیم و هراجا  ار  ياهعرزم  يدرم  تشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  یـصخش  : » دـیوگ يزار  قاحـسا  نب  دـمحا  ( 1 - ) 114
یناثراو دریمیم و  رادیرخ  سپس  دنکیمن . يریگولج  نآ  شورف  زا  رجأتسم  دشورفیم و  رجأتـسم  روضح  رد  ار  نآ  هدنهدهراجا  هاگنآ 

؟ دنامیم یقاب  رجأتسم  تسد  رد  هراجا  تدم  نایاپ  ات  ای  ددرگیم  زاب  ثاریم  هب  هعرزم  نآ  ایآ  دراذگیم . ياج  رب  دوخ  زا 
دنامیم ». رجأتسم  تسد  رد  هراجا  تدم  نایاپ  ات  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  یفرعم  مامهوبا  همان ، هدنسیون  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 
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هدروآ ار  نیـشیپ  تیاور  ریظن  هاگنآ  متـشون ... : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ ینادـمه  دـمحم  نب  میهاربا  ( 2 - ) 115
ای هیسن  تروص  هب  دوس  اب  تسا - یقاتا  رد  هک  ار - مولعم  هنامیپ  اب  تابوبح  يرادقم  یـصخش  مدرک : لاؤس  و  دیازفایم : نایاپ  رد  تسا و 

؟ تسا زیاج  هلماعم  نیا  ایآ  دنادیم . ار  نآ  هنامیپ  رادقم  رادیرخ ، دشورفیم و  دقن 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 123 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ات یصخش  يارب  ار  ياهناخ  تنوکس  قح  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ میعن  نب  نیـسح  ( 3 - ) 116

. دهدیم رارق  شنادنزرف  وا و  يارب  ای  شرمع  نایاپ 
. تسا هتشاذگ  رارق  هک  روطنامه  دوب  دهاوخ  شنادنزرف  يارب  يو  زا  سپ  وا و  يارب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دشورفب ار  نآ  دناوتیم  ایآ  درک ، ادیپ  جایتحا  رگا  متفگ :
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنکیم ضقن  ار  تنوکس  قح  هناخ  شورف  ایآ  متفگ :
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

123 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
، شورف دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  درک  تیاور  نم  يارب  مردـپ  دـنکیمن ، ضقن  ار  تنوکـس  قح  شورف  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

هناخ تعفنم )  ) کلام تنوکـس ، قح  نایاپ  زا  سپ  رادـیرخ  هک  دـشورفیم  طرـش  نیا  هب  هکلب  دربیمن ، نایم  زا  ار  تنوکـس  قح  هراجا و 
. تسا هنوگنیمه  زین  هراجا  دوشیم و 

يو زا  ار  هناخ  دـناوتیم  ایآ  . ] دزادرپب يو  هب  ار  هراجا  دروم  ینادابآ  ریمعت و  ياههنیزه  جراخم و  مامت  رجأتـسم و  لاوما  مامت  رگا  متفگ :
]؟ دریگب لیوحت 

درادن ». لاکشا  نآ  هب  رجأتسم  تیاضر  لیم و  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
صخشم لاس  دنچ  تدم  هب  ار  يرگید  زیچ  ای  نیمز  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ياهمان  رد  : » دیوگ سنوی  ( 4 - ) 117

زا شیپ  دناوتیم  رجأتـسم  ایآ  دریگیم . شنیمز  شورف  هب  میمـصت  تدـم - نایاپ  زا  شیپ  نیمز - کلام  سپـس  دـنکیم . هراجا  یـسک  زا 
؟ تسا کلام  ةدهع  هب  يزیچ  هچ  دوش و  يو  شورف  عنام  تدم ،

ار نآ  دـناوتیم  دـنامب ، ظوفحم  تدـم  نایاپ  ات  رجأتـسم  قح  هک  دـنک  طرـش  رادـیرخ  اب  هک  یتروص  رد  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دشورفب

رجوم ای  رجأتسم  گرم  هراجا و  باب 25 

هب ار  دوخ  هعرزم  ینز  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  هماـن  قیرط  زا  : » دـیوگ ینادـمه  دـمحم  نب  میهاربا  ( 1 - ) 118
لاس ندـش  مامت  زا  شیپ  رجأتـسم  دـنک و  تفایرد  ار  لاس  نآ  هراجا  لاس  ره  نایاپ  رد  هک  طرـش  نیا  هب  دـهدیم ، هراـجا  لاـس  هد  تدـم 
ارجا ار  هراجا  تدـم ، نایاپ  ات  دـنناوتیم  يو  ناثراو  ایآ  دریمیم . نآ  نایاپ  زا  سپ  اـی  موس  لاـس  زا  شیپ  نز  نآ  هاـگنآ  دزادرپن . يزیچ 

؟ دوشیم خسف  هراجا  نز  نآ  گرم  اب  ای  دننک 
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 125 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يو ناثراو  هب  هراجا  نآ  دریمیم ، نز  نآ  تسا و  هدیسرن  نآ  هب  هک  دراد  ینیعم  تقو  هراجا  رگا  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تقو نآ  هب  هک  ياهزادنا  هب  يو  ناثراو  هب  تسا ، هدیسر  نآ  زا  یشخب  ای  فصن  ای  ثلث  هب  هدیسرن و  تقو  نآ  هب  رگا  سپ  دوشیم . لقتنم 

. دوشیم تخادرپ  هدیسر ،
هللاءاشنا ».

. تسا هدش  لقن  زین  يرهبا  قاحسا  نب  دمحا  زا  تیاور  نیا 

وج مدنگ و  هب  لوصحم و  زا  یشخب  هب  هرقن و  الط و  هب  تعارز  يارب  نیمز  هراجا  مکح  باب 26 

مدنگ و امرخ و  اب  ار  نیمز  : » دومرف دننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هناگادج  روط  هب  رامع  نب  قاحـسا  ریـصبوبا و  ( 1 - ) 119
. نکن هراجا  فاطن  اعبرا و  وج و 

؟ تسیچ اعبرا  متفگ :
کی موس و  کی  فصن و  هرقن و  الط و  اب  ار  نیمز  هکلب  تسا . يزرواشک  بآ  هدوزفا  فاطن  يزرواشک و  بآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

نک ». هراجا  لوصحم  مراهچ 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  هعرازم  باوبا  زا  مهدزاود  مهدزای و  باب  رد  تشذگ :
127 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ادخان يوس  زا  یتشک  راب  تنامض  زاوج  باب 27 

یتشک تابوبح ، لمح  يارب  ییادخان  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ رکب  نب  یـسوم  ( 1 - ) 120
. تسادخان ةدهع  رب  دش  هتساک  نآ  زا  يزیچ  رگا  هک  دنکیم  طرش  وا  اب  دنکیم و  هراجا 

. تسا زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دیآیم دایز  یکاروخ  داوم  یهاگ  متفگ :

؟ تسا نآ  رب  يزیچ  ندوزفا  یعدم  ناولم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. هن متفگ :

تسادخان ». ةدهع  رب  طرش - تروص  رد  نآ - شهاک  یلو  تسا  یکاروخ  داوم  بحاص  هب  قلعتم  نآ  يدایز  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  طابترا  رد  یبلاطم  رایخ  باوبا  زا  مشش  باب  شورف و  دیرخ و  باوبا  زا  مود  هاجنپ و  باب  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هراجا  باوبا  زا  مهن  تسیب و  باب  تایاور  رد 

یمامح تنامض  باب 28 

تفر مامح  کی  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1 - ) 121
نیما وا  انامه  دومرف : درکن و  نماض  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دش  مگ  شیاهسابل  هاگنآ  تشاذـگ ، یمامح  دزن  ار  دوخ  ياهسابل  و 
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تسا ».
. تسا هدش  لقن  دنس  رکذ  نودب  تیاور  نیا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 

رد : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 122
اهساـبل زا  يرادـهگن  يارب  دریگیم و  ترجا  ماـمح  يارب  اـهنت  وا  اریز  تسین  یماـمح  ةدـهع  رب  یتنامـض  دوـشیم ، مگ  هک  ییاـهسابل 

دریگیمن ». ترجا 
. تسا هدش  لقن  زین  ناکسم  نبا  زا  تیاور  نیا 

 129 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نماض ار  یمامح  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 3 - ) 123

دریگیم ». ترجا  مامح  هب  ندش  دراو  يارب  اهنت  يو  دومرفیم : درکیمن و 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و  تشذگ :

اهنآ طیرفت  ضرف  رد  ربراب و ...  هدنهدهیارک و  رادرتش و  ناولم و  تنامض  توبث  باب 29 

اهنآ دـنکیم و  لقن  لمح و  تابوبح  یتشک  اب  هک  یـسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 124
. تسا نماض  وا  : » دومرف دباییم ، شهاک 

. دیآیم هفاضا  زین  یهاگ  متفگ :
؟ تسا هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  يو  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. هن متفگ :
تسوت ». لام  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ای دش  دوبان  دیوگیم : هک  نوتیز  نغور  هدننک  لقن  لمح و  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 125
تروص نیا  ریغ  رد  تسین  وا  ةدـهع  رب  يزیچ  دـش ، دوبان  ای  دز  نآ  هب  دزد  هک  درواـیب  یلداـع  هنّیب  رگا  : » دومرف دز ، نآ  هب  دزد  اـی  تخیر 

تسا ». نماض 
نغور رادرتش  یهارمه  هب  دنکیم و  هیارک  رتش  يرادرتش  درف  زا  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 3 - ) 126

. تسا هتخیر  نآ  ياهنغور  دش و  هراپ  اهکشم  زا  یضعب  هک  دنکیم  اعدا  رادرتش  هاگنآ  دتسرفیم . ییاج  هب  نوتیز 
شنخـس لداع  هنّیب  نودـب  یلو  تسا  هدـش  هراـپ  اـهکشم  دـیوگب : وا  دـنچره  دریگیم ، وا  زا  ار  نوتیز  نغور  دـهاوخب  رگا  دومرف : ماـما 

دوشیمن ». هتفریذپ 
 131 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار یناویح  یـصخش  هاگره  : » تسا هدـمآ  نیـشیپ  تیاور  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  همادا  رد  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 4 - ) 127
ناملـسم هکنآ  رگم  تسا ، نآ  نماض  يو  دریمب ، درادرب و  فاکـش  شنامـشچ  هاـگنآ  دوش ، ـالتبم  دردولگ  هب  ناویح  نآ  دـنک و  هیارک 

دشاب ». یلداع 
هب نوتیز  نغور  شنارتش  هارمه  ات  دوشیم  هیارک  رتش  يرادرتش  زا  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ماحش  دیز  ( 5 - ) 128

. تسا هتخیر  شیاهنغور  هدش و  هراپ  اهکشم  زا  یخرب  هک  دنکیم  اعدا  يو  هاگنآ  دربب . نیبیصن 
هتفریذپ يو  زا  هدش  هراپ  اهکشم  دنک  اعدا  رگا  دریگیم و  يو  زا  ار  نوتیز  نغور  دهاوخب  رگا  نغور  بحاص  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
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یلداع ». هنّیب  اب  رگم  دوشیمن 
لقن لمح و  نوتیز  نغور  هک  يربراب - : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 129

. دز نآ  هب  دزد  ای  تخیر  ای  دش  دوبان  دیوگیم : دنکیم -
. دریگیم يو  زا  دهاوخب  رگا  لام  بحاص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هنّیب ». اب  رگم  دوشیمن  قیدصت  دز  نآ  هب  دزد  دیوگب : رگا  و  دومرف : و 
هب ار  نآ  ندرب  زین  وا  مینکیم  هیارک  يراب  ندرب  يارب  ار  دوخ  ِرادرتش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ دایز  نب  ناـمثع  ( 7 - ) 130

. دوشیم مگ  دنکیم و  راذگاو  يرگید 
ریگب ». يو  زا  نک و  نماض  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ِییاجهباج ماگنه  هک  دـندروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  يربراب  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  یلع  نب  دـیز  ( 8 - ) 131
هابت ار  يزیچ  هک  یتروص  رد  یکرتشم  رگراک  ره  دومرف : درک و  نماض  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ، هتـسکش  ار  نآ  یگرزب ، نغور  ۀشیش 

. تسا نماض  دنک ،
؟ هچ ینعی  كرتشم  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

دنکیم ». راک  نیا  يارب  وت و  يارب  نم و  يارب  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هاگنآ دوش ، ریجا  يراک  ماجنا  يارب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 132

. تسا نآ  نماض  دنک ، دوبان  هابت و  ار  نآ 
مالـسلا هیلع  ناـنمؤمریما  دزن  دوب - هتـسکش  ار  نآ  دوب و  هدـش  ریجا  یگرزب  نغور  ۀشیـش  ندرک  اـجهباج  يارب  هک  ار - يربراـب  دوـمرف : و 

درکیم ». نماض  ار  ریجا  هراومه  ترضح  نآ  درک . نماض  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دندروآ .
 133 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نماض كرتشم  ریجا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملادـبع  نب  عمـسم  ( 10 - ) 133
تسدهریچ » دزد  ای  نتخوس  ای  قرغ  ای  هدنرد  زا  رگم  تسا 

ییادـخان هب  ندرک  اـجهباج  يارب  ار  یکاروـخ  داوـم  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ جاـجح  نـب  دـلاخ  ( 11 - ) 134
نکن ». نماض  ار  وا  تسا  دامتعا  دروم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا  هتفای  شهاک  مریگیم ، لیوحت  يو  زا  یتقو  مراپسیم و 

: تفگ يو  هب  رادرتش  هاگنآ  داتسرف  ماش  هب  يرادرتش  اب  ار  ییالاک  مردپ  : » دیوگ نامثع  نب  رفعج  ( 12 - ) 135
؟ ینکیم مهتم  ار  وا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متفگ . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  عوضوم  نیا  نم  تسا . هدشمگ  نآ  زا  راب  کی 

. هن متفگ :
نکن ». نماض  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هاگنآ دنکیم . اجهباج  الاک  ترجا ، ربارب  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ روصنم  نب  ۀـفیذح  ( 13 - ) 136
؟ دنریگب تمارغ  يو  زا  ایآ  دزادرپب ، تمارغ  شنابحاص  هب  ات  دنکیم  یضار  ار  شدوخ  دوشیم و  مگ  الاک  نآ 

؟ تسا نیما  وا  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

دنریگن ». يو  زا  يزیچ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ةراـبرد امـش  زا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  سیق  ریثـک و  نب  ذاـعم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ روصنم  نب  ۀـفیذح  ( 14 - ) 137

مهرد دصـشش  هک  دوشیم  مگ  اهنآ  زا  رتش  کی  هار  رد  دـنک و  لمح  نانآ  يارب  دزم  نتفرگ  ربارب  رد  ار  ییالاک  هک  منک  لاؤس  يرادرتش 
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. تسا نیا  وا  لغش  نوچ  دنکیم ، هدامآ  تمارغ  تخادرپ  يارب  ار  دوخ  وا  دراد و  شزرا 
؟ دننکیم مهتم  ار  وا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. هن متفگ :
دنریگن ». تمارغ  يو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! موش تیادـف  متـشون : يداه  ماما  هب  مدوب ، هنیدـم  رد  هک  کـی  یـس و  تسیود و  لاـس  رد  : » دـیوگ یناـساق  دـمحم  نب  یلع  ( 15 - ) 138
ای دـنزیم  نآ  هب  دزد  هاگنآ  درخیم  ار  نآ  زین  وا  دـنک . يرادـیرخ  يو  يارب  يرگید  زیچ  ای  الاک  دـهدیم  روتـسد  يرگید  هب  یـصخش 

؟ تسا هدرک  دیرخ  تساوخرد  هک  یسک  ای  رادیرخ  لام  زا  دوریم ؟ یسک  هچ  لام  زا  زیچ  نآ  دریگیم . ار  يو  هار  رس  نزهار 
 135 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا ». هتفر  هدنهدروتسد  لام  زا  دومرف : موقرم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
راب ندرک  راب  يارب  رتش  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 16 - ) 139

«1 .« » تسا نماض  نآ  بحاص  دوش ، هدناباوخ 
هدناباوخ راب  ندرکراب  يارب  اپراهچ  رتش و  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حـلاص  نب  نیـسح  ( 17 - ) 140

تسا ». نماض  اهنآ  بحاص  دنوش ،
درکیم و لمح  ار  يزیچ  رس ، اب  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناحرـس  نب  دواد  ( 18 - ) 141

تسا ». نماض  وا  : » دومرف تسکش . شندب  زا  ییاج  ای  دُرم  درک و  دروخرب  یناسنا  هب  هار  رد 
هار رد  تفریم و  ییاپراهچ  اب  شاهدرب  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بائر  نبا  ( 19 - ) 142

دزادرپب ». تمارغ  دیاب  هدرب  بحاص  : » دومرف درک ، لامیاپ  ار  یناسنا 
تاعاجرا

رب هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  دنکیم و  تلالد  طرـش  هب  لمع  موزل  رب  هک  یبلاطم  رایخ  باوبا  زا  مشـش  باب  تایاور  رد  تشذگ :
. درکیم تلالد  ثحب  نیا 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  تایاور  رد  و 

______________________________

.423 رایخالا 11 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  یتالامتحا  تیاور ، نیا  يانعم  رد  هرس  سدق  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
137 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانآ ندرک  ادرف  زورما و  مکح  دننکیم و  دساف  ار  نآ  یلو  دنریگیم  دزم  يزیچ  حالصا  يارب  هک  یناسک  تنامض  باب 30 

. دنکیم دوبان  ار  سابل  يوشسابل ، دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 143
تسا ». نماض  دنک ، هابت  ار  نآ  رگا  سپ  دریگیم  دزم  يزیچ  حالصا  يارب  هک  يریجا  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا نماض  يوشسابل  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حابصلاوبا  ( 2 - ) 144
تسا ». نماض  دنک ، هابت  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دریگیم ، دزم  يزیچ  حالصا  يارب  سکره  يرآ . دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ره هب  : » دوـمرف دربیم  نیب  زا  ار  ساـبل  هک  يزرگنر  ةراـبرد  ناـشیا  هـک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 3 - ) 145
تسا ». نماض  يو  دنک ، دساف  ار  زیچ  نآ  سپ  ینک ، تخادرپ  دزم  يزیچ  حالصا  يارب  هک  يزادرپراک 
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هب تبـسن  ار  رگرز  يوشـسابل و  مردـپ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  رد  ( 4 - ) 146
دیشخبیم ». اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  درکیم و  نماض  دندرکیم ، هابت  هچنآ 

لیوحت نآ  حالصا  يارب  ار  يزیچ  هک  ار  یسک  ره  رگرز و  يوشـسابل ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 5 - ) 147
درکیم ». نماض  دنک ، هابت  ار  نآ  دریگب و 

، دـندوب داـمتعا  دروـم  هک  یتروـص  رد  ار  رگرز  يوشـسابل و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  : » هک دوـشیم  تـیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 6 - ) 148
دیشخبیم ».

: دندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 149
هک دننک  اعدا  رگا  و  دننک - راک  ترجا  لباقم  رد  هک  یتروص  رد  دننکیم - هابت  اطخ  ای  دمع  هب  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  نماض  نارگتعنـص  »

هتفریذپ شدنگوس  اب  هارمه  الاک  بحاص  نخـس  دننکیم . راک  ترجا  تفایرد  لباقم  رد  دیوگب : الاک  بحاص  دننکیم و  راک  دزم  نودب 
دننک ». هماقا  هنّیب  دیاب  دوخ  ةدهع  زا  تنامض  ندرک  فرطرب  يارب  ترجا  تفایرد  مدع  نایعدم  تسا و 

ار وا  هک  دروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  ار  يدرف  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 8 - ) 150
درک ». نماض  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدش  هتفاکش  يو  طسوت  رد  هب  خیم  ندیبوک  اب  دوب و  هدرک  هراجا  يرد  ندرک  تسرد  يارب 

 139 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف رگرز ) و   ) زرگنر يوشسابل و  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 9 - ) 151

دروایب هنیب  رگا  دوب و  دهاوخ  نآ  دایز  مک و  نماض  دشاب ، هتـشادن  نآ  ندـش  هدـیدزد  يارب  ینـشور  لیلد  دوش و  هدـیدزد  اهنآ  زا  هچره  »
نیا رب  هک  یتروص  رد  تسا  هدوبر  ار  نآ  دوخ  یعدم  هک  دنک  اعدا  دشاب و  هتـشادن  ياهنیب  نشور و  لیلد  رگا  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ 

تسا ». نآ  نماض  دشاب ، هتشادن  هنّیب  شنخس 
. تسه هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  مود  تیاور  رد  تیاور  ینایاپ  شخب  ریظن 

هک دنکیم  اعدا  يو  هاگنآ  دوشیم ، راذگاو  يوشسابل  هب  یسابل  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 10 - ) 152
. تسا هدش  هدیدزد  شیاهسابل  نایم  زا 

مامت رگا  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  هدیدزد  شـسانجا  نایم  زا  هک  دروایب  هنیب  دـیاب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». وا  رب  يزیچ  مه  زاب  تسا ، هدش  هدیدزد  شسانجا 

خاروس ای   ) دنازوسیم ار  نآ  وا  مهدیم و  يوشسابل  هب  ار  یسابل  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حابـصلاوبا  ( 11 - ) 153
(. دنکیم

شندرک ». هابت  يارب  هن  يداد ، يو  هب  ار  نآ  حالصا ، يارب  وت  اریز  ریگب ؛ تمارغ  يو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 141 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ای هراپ  ار  نآ  وا  دوشیم و  هداد  يوشـسابل  هب  یـسابل  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ حابـص  نب  لیعامـسا  ( 12 - ) 154
؟ دنک نماض  ار  وا  ایآ  دنکیم ، قرغ 

هابت يارب  هن  يداد ، يو  هب  ار  نآ  حالـصا ، يارب  طقف  وت  اریز  دـنک ؛ شناتـسد  ندـناسر  نایز  نماـض  ار  وا  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ندرک ».

ظفح و يارب  ار  رگرز  يوشـسابل و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 13 - ) 155
دیشخبیم ». ار  وا  مردپ  دوب ، مدرم  دامتعا  دروم  يو  هک  یتروص  رد  درکیم و  نماض  مدرم  لاوما  يرادهگن 

ظفح و يارب  ار  رگرز  يوشسابل و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 14 - ) 156
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دیشخبیم ». وا  رب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب ، دامتعا  دروم  هک  یتروص  رد  درکیم و  نماض  مدرم  لاوما  زا  يرادهگن 
؟ دننماض رگرز  يوشسابل و  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ سنوی  ( 15 - ) 157

. دباییمن ناماس  نانآ  ندوب  نماض  نودب  مدرم  راک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
درکیم ». لمع  نخس  نیا  هب  دوخ  سنوی  و 

ياهالاک تنامـض ، اب  دزم و  تفایرد  ربارب  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  نب  بوقعی  ( 16 - ) 158
]؟ دراد لاکشا  راک  نیا  ایآ  . ] دشورفیم ناشيارب  ار  مدرم 

شیب مسرتیم  اریز  تسا  دنیاشوخان  نم  يارب  يو  ندرک  نماض  انامه  دـشاب . یـضار  نآ  هب  يو  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
درادن ». لاکشا  وا  تیاضر  اب  سپ  دننک ، راکهدب  ار  وا  دوخ ، رب  دراو  نایز  رادقم  زا 
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نماض دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  يوشـسابل  زرگنر و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 17 - ) 159

دنتسین ».
.« دنتسین نماض  دنشاب  دامتعا  دروم  هک  یتروص  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زا  دوصقم  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

دروم هکنآ  رگم  دنتـسین  نماض  هدنفاب  يوشـسابل و  رگرز ، : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 18 - ) 160
. دنرادن رب  ار  نآ  زا  يزیچ  ات  دنوشیم  هدناسرت  دنگوس  هنّیب و  تساوخرد  اب  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  ینامگدب  ماهتا و 

، تسا زادرپراک  دـننام  زین  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تخیر ، ار  نآ  ای  تسکـش و  ار  راب  وا  درک و  هراجا  ار  يربراب  هک  یـسک  ةراـبرد  و 
تسا ». نماض  تسین ، دامتعا  دروم  رگا  تسین و  وا  ةدهعرب  يزیچ  تسا ، دامتعا  دروم  رگا 

. دش نآ  ندش  هدیدزد  یعدم  وا  مداد و  يوشسابل  هب  ار  ياهبج  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بیبح  نب  رکب  ( 19 - ) 161
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  ینکیمن  مهتم  ار  وا  رگا  هدب و  دنگوس  ار  وا  يراد ، دب  نامگ  يو  هب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

شناتـسد اـب  ار  هچنآ  رگم  تسین  نماـض  يوشـسابل  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بیبح  نب  رکب  ( 20 - ) 162
هدب »! دنگوس  ار  وا  تسوت ، ماهتا  دروم  رگا  هدناسر و  بیسآ 

نآ زین  وا  دهدیم و  يوشسابل  هب  وشتسش  يارب  ار  یسابل  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ رافص  نسح  نب  دمحم  ( 21 - ) 163
هداد يرگید  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  يوشـسابل  تسا  بجاو  اـیآ  دوـشیم . مگ  ساـبل  ناـیم  نیا  رد  دـهدیم و  يرگید  يوشـسابل  هب  ار 

؟ تسا دامتعا  دروم  يو  هکنیا  ضرف  اب  دنادرگزاب ؛ ار  نآ  تسا ،
هللاءاشنا ». دشاب ، دامتعا  دروم  نیما و  هکنآ  رگم  تسا  نماض  وا  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  لقن  زین  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم  زا  تیاور  نیا 
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تقو رد  هک  دوشیم  طرش  وا  اب  دوشیم و  هداد  يوشسابل  هب  یسابل  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یلهاک  ( 22 - ) 164
. دهد لیوحت  نیعم 

تسا ». نماض  يو  دوش ، مگ  سابل  نآ  زا  سپ  دنک و  فلخت  نامز  نآ  زا  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نوریب ار  هسیک  تایوتحم  قاحسا ! دنزرف  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مرورـس  : » دیوگ یمق  ّللادبع 

�
ه نب  دعـس  ( 23 - ) 165

. دنک ادج  رگیدکی  زا  ار  مارح  لالح و  ات  روایب 
. تسا رانید  ود  تصش و  نآ  رد  تسا . مق  هلحم  نالف  نکاس  ینالف  هب  قلعتم  نیا  دومرف : كدوک  دروآ ، نوریب  دمحا  هک  ینایمه  نیتسخن 
تسا و سابل  ُهن  ياهب  نآ  رانید  هدراهچ  تسا و  هتخورف  هدرب و  ثرا  هب  ار  نآ  شردـپ  زا  هک  تسا  یکقاتا  ياهب  نآ  راـنید  جـنپ  لـهچ و 
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. تسوا ياههزاغم  هراجا  هدنام  یقاب  رانید  هس 
! ناسانشب درم  نیا  هب  ار  نآ  مارح  مزیزع ! دنزرف  يا  یتفگ ، تسار  دومرف : مالسلا - هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناميالوم -

همین ات  نآ  شقن  فرط  کی  زا  هک  لاس  نالف  خـیرات  هب  ير  رهـش  هکـس  اب  رانید  کی  درک و  وجتـسج  اهرانید  نایم  رد  جـع )  ) نامز ماـما 
هک تسا  نیا  اهنآ  تمرح  لـیلد  دومرف : دروآ و  نوریب  دوب  راـنید  عبر  هزادـنا  هب  نآ  نزو  هک  یلمآ  هضارق  راـنید  کـی  دوب و  هدـش  كاـپ 
دزد ماجنارـس  ات  تشذگ  نآ  رب  یتدم  داد  شاهدنفاب  هیاسمه  هب  خـن  نم  مراهچ  کی  کی و  هام  نالف  لاس و  نالف  رد  نایمه  نیا  بحاص 

. دز اهخن  نآ  هب 
اب تفرگ و  لیوحت  رتفیطل  خن  مین  نم و  کی  نآ  ياج  هب  درک و  بیذکت  ار  هدـنفاب  وا  یلو  تفگ  نآ  بحاص  هب  ار  عوضوم  نیا  هدـنفاب 

تسا »...  سابل  نآ  ياهب  رانید  ود  نیا  هک  تفاب  یسابل  نآ 
تاعاجرا

تما نارگتعنص  رب  ياو  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  رجات  تابحتسم  باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باب  زا  موس  تیاور  رد  تشذگ :
ندرک ». ادرف  زورما و  زا  نم 
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يارب ار  زرگنر  يوشـسابل و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  هدوـمرف  هطقل  باوـبا  زا  متفه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

درکیمن ». نماض  يرایتخا  ریغ  ثداوح  يزوسشتآ و  ندش و  قرغ  زا  یلو  درکیم  نماض  مدرم  ياهالاک  تظفاحم 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

ندرک هاـبت  تروص  رد  یکرتشم  زادرپراـک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  هراـجا  باوبا  زا  مهن  تسیب و  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
. تسا نماض 

؟ هچ ینعی  كرتشم  مدرک : لاؤس  دیوگ : يوار 
دنکیم ». راک  نیا  وت و  نم و  يارب  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم تلالد  دوصقم  زا  یشخب  رب  هک  تسا  یبلاطم  نامض  تابجوم  باوبا  زا  مشش  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

نآ نمض  طرش  هراجا و  دقع  ندوب  یناما  باب 31 

، دـنکیم هراجا  ار  ییاـپراهچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا - هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب - زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 166
؟ تسوا ةدهع  رب  يزیچ  هچ  دنکشیم . شندب  زا  ییاج  دتفایم و  یهاچ  رد  هاگنآ 

هتـشادهگن هتـسب و  ار  وا  هک  دروایب  هنّیب  رگا  تسبیم و  مکحم  ار  نآ  دوب  بجاو  وا  رب  نوچ ] ، ] تسا نماـض  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  تسا ،

ياهراجا هناخ  رد  رجأتـسم  هک  يراک  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 167
اههناخ همه  نانکاس  هک  دـهد  ماجنا  يراک  رگا  تسا و  نماض  يو  دوش ، ناریو  هناخ  نآ ، رطاخ  هب  دـهد و  ماجنا  شبحاص  هزاـجا  نودـب 

تسین ». وا  ةدهع  رب  یتنامض  دنهدیم  ماجنا 
بایـسآ يارب  هام  کی  تدم  هب  ار  ییاپراهچ  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 3 - ) 168

يو هراجا  دـنکن  صخـشم  ار  زور  ره  تفاسم  ندومیپ  ای  يربراب  ای  ندرک  بایـسآ  نازیم  دـنک و  هراجا  یترفاسم  ای  يراک  ماجنا  ای  ندرک 
هتفرگ راک  هب  ناویح  نآ  ریظن  هک  دریگ  راک  هب  هدرک  هراـجا  نآ  يارب  هک  يراـک  رد  ار  ناویح  نآ  دـناوتیم  يرادـقم  هب  تسا و  حـیحص 

تسا ». روطنیمه  زین  یتشک  تسا و  نماض  دح  نآ  زا  زواجت  تروص  رد  دوشیم و 
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دنچ نآ  رد  هک  دـنکیم  هراجا  ياهناخ  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 169
. دنک هدافتسا  اهنآ  ياههویم  زا  هک  دنکیم  طرش  هناخبحاص  اب  تسا و  تخرد 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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تاعاجرا
باوبا زا  مکی  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  دنکیم  تلالد  ثحب  نیا  زا  یـشخب  رب  هک  تسه  یبلاطم  هعیدو  باوبا  زا  مکی  باب  رد  تشذگ :

تسین ». وا  ةدهع  رب  یتمارغ  دزادنین  تکاله  هب  دنکن و  روبجم  ار  نآ  یتقو  ات  ناویح  هدننک  هراجا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هیراع 
تلالد ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  هراجا  باوبا  زا  مایـس  مهن و  تسیب و  متـشه ، تسیب و  مکی ، تسیب و  متـسیب ، باـب  تاـیاور  رد  و 

. دنکیم
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  باب  لیذ  اب  بسانم  یبلاطم  نادنزرف  ماکحا  باوبا  زا  مشش  هاجنپ و  مجنپ و  هاجنپ و  مکی ، هاجنپ و  باب  تایاور  رد  و 

دنکیم یگدنز  رگید  یقاتا  رد  هک  اهنت  نز  کی  لزنم  زا  یقاتا  هراجا  مکح  باب 32 

اهنآ نایم  هک  مدش  ياهقاتا  ود  هناخ  دراو  ات  متخادرپ  ياهراجا  قاتا  کی  يوجتـسج  هب  مدش و  هنیدم  دراو  : » دیوگ رایط  دمحم  ( 1 - ) 170
. مهدیم هراجا  ار  قاتا  نیا  تفگ : نز  نآ  درکیم . یگدنز  هناخ  نآ  رد  ینز  تشاد و  دوجو  يرد 

. متسه ناوج  مه  نم  دراد و  هار  مه  هب  قاتا  ود  نیا  متفگ :
. نک لفق  ار  رد  متفگ : نز  نآ  هب  مدرک و  لقتنم  اجنآ  هب  ار  ملیاسو  هاگنآ  منکیم . لفق  نامدوخ  نایم  ار  رد  نآ  نم  تفگ : نز  نآ 

. نک اهر  ار  نآ  دیآیم . نم  غارس  هب  حور  اجنآ  زا  تفگ : نز 
. نک لفق  ار  رد  میتسه ، ناوج  نز  درم و  وت  نم و  هن ، متفگ :

. موشیمن تکیدزن  میآیمن و  وت  دزن  نم  نیشنب  تقاتا  رد  وت  تفگ : نز 
. مدرک لاؤس  يو  زا  هراب  نیا  رد  متفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نم  ور  نیا  زا  درک ؛ يراددوخ  رد  ندرک  لفق  زا  و 
تسا ». ناطیش  اهنآ  نیموس  دننک ، تولخ  یقاتا  رد  نز  درم و  هاگره  اریز  وش ؛ اجهباج  اجنآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مرحمان  نانز  نادرم و  ماکحا  باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  تایاور  رد 
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رگید هناخ  تنوکس  لباقم  رد  ياهناخ  رد  تنوکس  الاک و  اب  هناخ  هیارک  مکح  باب 33 

ار ياهناخ  تنوکس  الاک و  ربارب  رد  ار  هناخ  ندرک  هیارک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 171
. دومرف هزاجا  رگید  هناخ  تنوکس  لباقم  رد 

هناهام تروص  هب  هناخ  هیارک  زاوج  باب 34 

دنکیم هیارک  هناهام  ار  ياهناخ  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 172
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. دزادرپب لماک  روط  هب  ار  هام  نآ  هیارک  درک ، تماقا  هام  کی  زا  زور  کی  رگا  هک  طرش  نیا  هب 
مه اب  هیارک  تخادرپ  رد  رگا  دـهد و  هیارک  ار  هناـخ  هاـم  نآ  هدـنامیقاب  رد  دـناوتیم  رجأتـسم  درادـن و  لاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

.« دنکیم تفایرد  هناگادج  ار  زور  ره  هیارک  دندرک ، فالتخا 

نآ ندش  ناریو  ای  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  نتخیرورف  مکح  باب 35 

هاـگنآ دـنک ، هیارک  ار  ياهناـخ  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 173
دنامب و تساوخ  رگا  هک  دراد  رایتخا  يرتکم  درک و  نآ  حالـصا  هب  روبجم  ناوتیمن  ار  شبحاص  دوش ، ناریو  ای  دزیر  ورف  نآ  زا  یـشخب 

دنک ». باسح  هناخبحاص  اب  هدرک  تنوکس  هک  يرادقم  هب  دوش و  جراخ  تساوخ  رگا 
153 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهیارک هناخ  هزاغم و  زا  هدافتسا  تیفیک  باب 36 

درادن قح  هدرک  هیارک  ار  ياهناخ  هک  یسک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 174
یتقو ات  دربن ، مان  دهدیم  ماجنا  نآ  رد  هک  يراک  زا  هیارک  دادرارق  رد  رگا  دـنزب و  نایز  ناگیاسمه  هناخ  هب  هک  دـنک  نآ  لخاد  ار  يزیچ 

تسا ». هنوگنیمه  زین  هزاغم  دنک و  يریگولج  وا  راک  زا  دناوتیمن  شبحاص  دنزن  نایز  هک 
تاعاجرا

؛ تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هدرم  ياـهنیمز  ياـیحا  باوبا  زا  هد  باـب  ترـشاعم و  باوبا  زا  متـشه  داـتفه و  باـب  تاـیاور  رد  تشذـگ :
. دینک هظحالم 

رجوم رجأتسم و  نایم  فالتخا  مکح  باب 37 

ای لبق  هراجا  رس  رب  رجؤم  رجأتسم و  فالتخا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 175
خـسف هراجا  دـنروخیم و  دـنگوس  ود  ره  دوشیم و  هتفریذـپ  هناـخبحاص  نخـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش . لاؤس  تنوکـس  زا  دـعب 

دوشیم ».
. تسا نکاـس  يرگید  درف  هناـخ  رد  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 2 - ) 176

هنّیب اهنآ  زا  کیچـیه  يدرک و  نکاس  ارم  یناـجم  روط  هب  دـیوگیم : رگید  صخـش  ماهداد و  هیارک  وا  هب  ار  هناـخ  دـیوگیم : هناـخبحاص 
. دنرادن

یکی رگا  دوشیم و  تباث  يو  يارب  هناخ  هیارک  تمیق  دوشیم و  هتفریذپ  شدـنگوس  اب  هارمه  هناخبحاص  نخـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. تسا مدقم  هنّیب  تشاد ، هنیب  اهنآ  زا 

درادن ». لاکشا  عاشم  کلم  ندرک  هیارک  دومرف : و 
. دـنکیم هیارک  يرگید  زا  ار  ياهناخ  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 177

هیلع ماما  تسا . رکنم  هناخبحاص  هدرک و  هنیزه  ساسا  نیا  رب  وا  هداد و  يو  هب  ار  هناخ  ریمعت  روتـسد  هناخبحاص  هک  تسا  یعّدـم  يرتکم 
لثملاترجا ای   ) دنک بارخ  ار  نآ  دناوتیم  يرتکم  نآ  زا  سپ  دنک و  دای  دنگوس  دـیاب  هناخبحاص  تسا و  یعّدـم  رب  هنّیب  دومرف : مالـسلا 

دنک ».) تفایرد 
 155 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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رـس رب  ناویح  هدـننکهیارک  هدـنهدهیارک و  هاـگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 4 - ) 178
یعدم هدننکهیارک  هک  یتروص  رد  تسا ، يرگید  زا  رتهنیزهرپ  ای  رترود  ریسم  ود  زا  یکی  رگا  دننک ، فالتخا  مه  اب  هیارک  دروم  تفاسم 

رد دنورب - دوخ  ياعدا  دروم  ریسم  تمس  هب  دنهاوخیم  مادک  ره  تسا و  يواسم  مه  اب  ریـسم  ود  رگا  دروایب و  هنّیب  دیاب  تسا ، ریـسم  نآ 
- تسا هدرک  تفایرد  ار  شاهیارک  هدنهدهیارک  « 1  » تسا و هدومیپ  ار  ریسم  زا  یکدنا  ای  تسا  ریـسم  ندومیپ  عورـش  زا  شیپ  هک  یتروص 

یتروص رد  دشاب و  اهنآ  هیارک  دودح  رد  ریسم  نآ  هیارک  هکنآ  طرـش  هب  تسا ، یعدم  هدننک  هیارک  تسا و  هتفریذپ  هدنهد  هیارک  نخس 
يراددوخ دنگوس  زا  سکره  دوشیم و  خسف  هراجا  دننکیم و  دای  دنگوس  ود  ره  هتخادرپن ، زین  ار  هیارک  هدومیپن و  ار  ریسم  زا  يزیچ  هک 

هنّیب تروص ، نیا  ریغ  رد  یلو  دـشابن  نایم  رد  هنیب  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  دوشیم . تباث  يو  ةرابرد  يرگید  ياعدا  دـنک ،
تسا ». رتعطاق  رتهدنرب و 

نآ اب  وا  دهدب و  یطایخ  هب  ار  ياهچراپ  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 179
نم هب  هکلب ، دیوگب : طایخ  يزودب و  ینهاریپ  نآ  اب  هک  متـساوخ  وت  زا  نم  دیوگب : هچراپ  بحاص  هاگنآ  دزودـب ، يو  يارب  ییابق  هچراپ 

.« تسا هتفریذپ  شدنگوس  اب  هارمه  طایخ  نخس  تروص  نیا  رد  دشابن ، نایم  رد  ياهنیب  مزودب و  ابق  نآ  اب  ات  يداد  روتسد 

هیارک رد  رایخ  بوجو  باب 38 

هک هنوگ  نامه  هب  تسا  تباث  هیارک  رد  رایخ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 180
.« تسا تباث  عیب  رد 

هناخبحاص طسوت  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  لاغشا  مکح  باب 39 -

. دوب شبحاص  لیاسو  هناخ  کی  زا  یشخب  رد  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 181
: دومرف هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  درک . یهاـتوک  نآ  هیلخت  رد  هناـخبحاص  یلو  درک  هیارک  ار  نآ  هیلخت ، طرـش  هب  یـصخش 

دراد ». ار  هیارک  تفایرد  قح  تسا  هدش  تنوکس  شاهناخ  رد  هک  يرادقم  هب  اهنت  هناخبحاص 
______________________________

. تسا هابتشا  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  هدمآ  وا »  » باتک نتم  رد  (. 1)
157 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياهیارک ناویح  ای  یتشک  اب  مارح  ياهزیچ  لمح  مکح  باب 40 

دنک و هیارک  ار  ییاپراهچ  ای  یتشک  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 182
لطاب دـقع  دـندنبب ، دادرارق  لمح ، رب  رگا  تسین و  یهانگ  ناویح  بحاص  رب  دـنک ، اجهباج  ار  مارح  ياهزیچ  ای  كوخ  اـی  بارـش  نآ  اـب 

تسا ». مارح  نآ  يارب  نتفرگ  هیارک  تسا و 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  بسانم  یبلاطم  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  متشه  یس و  موس و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

زور دنچ  تدم  هب  نآ  نتشاد  هگن  زور و  کی  يارب  ناویح  هیارک  مکح  باب 41 

دـنک و هیارک  زور  کی  ار  یناویح  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 183
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تفایرد لثملا  ترجا  يو  زا  دناوتیم  دنک و  ناویح  شهاک  نماض  ار  وا  دناوتیم  ناویح  بحاص  درادهگن ، ار  نآ  زور  دـنچ  نآ  زا  سپ 
.« دنک

رتشیب هنامیپ  هب  درآ  تخادرپ  طرش  هب  نابایسآ  هب  مدنگ  لیوحت  مکح  باب 42 

لیوحت نابایـسآ  هب  مدـنگ  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 184
. دهد لیوحت  مدنگ  ياههنامیپ  زا  رتشیب  درآ  هنامیپ  دنچ  هک  دنکیم  طرش  يو  اب  دهدیم و 

دزادرپب ». ار  يو  تناما  دریگب و  دزم  نابایسآ  تسین . راک  نیا  رد  يریخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
159 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یبصغ هدرب  نداد  هراجا  مکح  باب 43 

هاگنآ دنک و  بصغ  ار  ياهدرب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 185
هک یـسک  زا  ار  شترجا  هدرب و  دبای ، تسد  يو  هب  هدرب  نآ  بحاص  سپـس  دهد و  هراجا  يرگید  هب  ار  شدوخ  ةدرب  ای  دهد  هراجا  ار  نآ 

دریگیم ». تسوا ، رایتخا  رد  هدرب 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  بسانم  یبلاطم  بصغ  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

161 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هلاعج باوبا  مهدفه : لصف 

 ... ندیگنج و يراسمس ، یلالد ، تکارش ، شزومآ ، رب  هلاعج  زاوج  باب 1 

هب ار  دوخ  هفرح  دیوگیم  يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 186
. وش کیرش  نم  اب  مهدیم و  وت  هب  مهرد  شش  نم  زومایب و  نم 
«. درادن لاکشا  يو  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

وت هب  مهرد  هد  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 187
؟ تسا لالح  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  يوش  کیرش  نم  اب  يزومایب و  نم  هب  ار  تاهفرح  ات  مهدیم 

«. درادن لاکشا  يو  تیاضر  تروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زینک هدرب و  نیمز و  هک  میهاوخیم  یصخش  زا  ام  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مدینـش  : » دیوگ نانـس  نب  ّللادبع 

�
ه ( 3 - ) 188

. میهدیم رارق  یترجا  يو  يارب  درخب و  ام  يارب 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 163 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

لاؤس داهج  يارب  نداد  رارق  ترجا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  : » هک هتفگ  نیا  داـهج  باوبا  زا  متـشه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :
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درادن ». لاکشا  دومرف : ترضح  نآ  دش و 
درخب ياهدرب  ای  نیمز  ای  هناخ  دهاوخیم  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مود  تصـش و  باب  زا  موس  تیاور  رد 

. دهدیم رارق  یترجا  نآ  يارب  و 
درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رارق یترجا  وا  يارب  دنک و  يرادیرخ  زینک  هدرب و  هناخ و  نیمز و  ام  يارب  ات  میهدیم  روتـسد  يدرم  هب  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  تیاور  رد 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  اهنآ  رد  هک  رگنب  ار  شورف  دیرخ و  باوبا  زا  متفه  لهچ و  باب  باب و  تایاور  ریاس  و  میهدیم ».

يرارف هدرب  هدشمگ و  نتفای  يارب  نتفرگ  ترجا  مکح  باب 2 

مالـسلا هیلع  ماـما  مدرک . لاؤـس  هدـشمگ  يرارف و  هدرب  نتفاـی  يارب  نـتفرگ  ترجا  ةراـبرد  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 1 - ) 189
درادن ». لاکشا  دومرف :

تاعاجرا
هدرب نتفاـی  يارب  نتفرگ  ترجا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  هطقل  باوـبا  زا  مکی  باـب  زا  مهدزاود  تـیاور  رد  تشذـگ :

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  هدشمگ  يرارف و 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  هطقل  باوبا  زا  مهدزناپ  مهدراهچ و  باب  و 

: دیآیم
«1 .« » دوشیم هدنادرگزاب  ناملسم  هب  ناملسم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  قتع  باوبا  زا  مود  لهچ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

______________________________

تیاور 1. هدرب  ندرک  دازآ  باوبا  زا  باب 42  (. 1)
165 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درگنابایب برع  هلاعج  مکح  باب 3 

تاعاجرا
تفه عورشمان  لام  ندروخ  زا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مهدزیـس  تیاور  رد  تشذگ :

دنک ». نیعم  ار  نآ  درگنابایب  برع  هک  ياهیلاعج  لام  و  هوشر ...  تسا : زیچ 
هب نآ  تسا و  عورشمان ] لام  تحس /[  هدش  قرغ  لام  نتفای  يارب  نتفرگ  هلاعج  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  : » دیوگ برعلا  ناسل  باتک  رد 

لیلد هب  دـقع  اریز  تسا ؛ دـیلپ  مارح و  نآ  دوـش و  نییعت  یترجا  اـیرد  رد  هدـش  قرغ  يـالاک  ندروآ  نوریب  يارب  هک  تسا  تروـص  نـیا 
تسا ». لطاب  ندوب  لوهجم 

167 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تلاکو باوبا  مهدجه : لصف 

ندش رانکرب  زا  لیکو  یهاگآ  ات  تلاکو  ياقب  تالماعم و  قالط ، جاودزا ، رد  تلاکو  زاوج  باب 1 -

- هبیبح ما  جاودزا  شریذپ  رد  ار  يرمـض  هیما  نبورمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 1 - ) 190
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دعج نب  ةورع  و  سابع - نب  ّللادبع 
�

ه ۀـلاخ  یلاله - ثراح  رتخد  هنومیم  جاودزا  شریذـپ  رد  ار  عفاروبا  هدرک و  لیکو  دوب - هشبح  رد  هک 
. درک لیکو  تاقدص  نتفرگ  يارب  ار  ةاعس  ینابرق و  دنفسوگ  ندیرخ  رد  ار  یقراب 

داد و رارق  دوخ  لیکو  رمع  رکبوبا و  سلجم  رد  ار  لیقع  شردارب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 191
. تسا نم  يارب  دوش  مکح  يو  يارب  هچنآ  تسا و  نم  رب  دوش  مکح  وا  هیلع  هچنآ  تسا ، لیقع  نیا  : » دومرف

داد ». رارق  دوخ  لیکو  نامثع  سلجم  رد  ار  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه و 
ماجنا يارب  ار  یـصخش  سکره  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  بهو  نب  ۀـیواعم  دـیزی و  نب  رباـج  ( 3 - ) 192

يو زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دور  نوریب  نآ  زا  هک  دـنک  غـالبا  يو  هب  هک  یتـقو  اـت  تساـجرباپ  هـشیمه  يارب  وا  تلاـکو  دـنک ، لـیکو  يراـک 
دوش ». دراو  نآ  رد  تساوخ 

درک و لیکو  يراک  ماجنا  يارب  ار  يرگید  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  ملاس  نب  ماشه  ( 4 - ) 193
رب تلاکو  زا  ار  ینالف  نم  هک  دیـشاب  دهاش  تفگ : لِّکوم  تفر  نوریب  راک  نآ  ماجنا  يارب  لیکو  یتقو  هاگنآ  تفرگ . نآ  يارب  هاوگ  ود 

. مدرک رانک 
 169 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هداد ماجنا  لیکو  هک  هنوگ  نامه  راک  نآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  تلاکو  دروم  هک  شايرانکرب  زا  شیپ  لیکو  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دونشخان ای  دشاب  دونشخ  نآ  زا  لکوم  تسارذگ ؛ حیحص و 

؟ تسارذگ حیحص و  يو  راک  ایآ  داد ، ماجنا  ار  تلاکو  دروم  راک  يو ، هب  نآ  غالبا  ای  يرانکرب  زا  یهاگآ  زا  شیپ  لیکو  انامه  متفگ :
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسین حیحص  راک  نآ  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  سپس  دسرب و  يو  هب  يرانکرب  ربخ  راک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  متفگ :
هلیسو هب  ات  تسا  حیحص  هشیمه  يارب  شیاهراک  مامت  تفر ، نوریب  سلجم  زا  دش و  لیکو  یتقو  لیکو  انامه  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دونشب ». لِّکوم  زا  ورردور  ار  نآ  ای  دوش و  غالبا  شايرانکرب  ربخ  دامتعا  دروم  صخش 
تاعاجرا

روتسد نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک هتفگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ترایز  باوبا  زا  متفه  داتفه و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :
مزاس ». دنمهرهب  لام  نیا  زا  ار  وا  مهد و  قالط  يو  بناج  زا  ار  شرسمه  داد 

ای شدوخ  دـشاب . ریجا  درادـن  لاکـشا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياـهبسک  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مهدزناـش  تیاور  رد 
ریجا بناج  زا  لیکو  اهنیا ، نوچ  دـهد  هراجا  ار  وا  شنداد  هراـجا  رد  لـیکو  اـی  دـهد  هراـجا  ار  شاهدرب  اـی  شدـنواشیوخ  اـی  شدـنزرف 

دنتسه ».
نتفرگ لـیوحت  رد  ار  شرادـیرخ  وا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  شورف  دـیرخ و  باوـبا  زا  مکی  لـهچ و  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

. دنکیم لیکو  سنج 
درادن ». لاکشا  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

روتسد شنالیکو  زا  یکی  هب  فسوی  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  رجات  تابحتسم  باوبا  زا  متفه  لهچ و  باب  زا  مهن  تیاور  رد  و 
شورفب ». تمیق  نالف  هب  تفگ : داد و 

. رگنب ار  دیرخشیپ  باوبا  زا  مهن  باب 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تلاکو  باتک  زا  يدعب  باوبا  رد  و 
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. تسا باب  لیذ  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  جاودزا  باوبا  زا  مجنپ  هاجنپ و  باب  و 
دروآرد »...  یصخش  جاودزا  هب  ار  وا  ات  درک  لیکو  ار  يدرم  ینز ، : » هک هتفگ  نیا  مکی  داتفه و  باب  زا  مود  تیاور  رد 

 171 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... دهد قالط  ار  شرسمه  ات  درک  لیکو  ار  يرگید  درم  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  قالط  باوبا  زا  مشش  یـس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

. درک رییغت  شمیمصت  سپس 
دنک ». هاگآ  ار  لیکو  شاهداوناخ و  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسین اهنآ  رکذ  هب  يزاین  ور  نیا  زا  تساهنیا  زا  شیب  دنکیم  تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یثیداحا 

درم يوس  زا  جاودزا  رد  تلاکو  راکنا  مکح  باب 2 

نک دقع  نم  يارب  ار  نز  نالف  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هلظنح  نب  رمع  ( 1 - ) 194
رد یلو  تسا ، نم  ةدهع  رب  متسه و  یضار  نآ  هب  نم  يدرک  طرش  یتفرگ و  هدهع  هب  ار  يزیچ  ای  يدرک  هیرهم  ةرابرد  یقفاوت  هنوگره  و 
زا دـننکیم  تساوخرد  هک  ار  يرگید  ياهزیچ  هیرهم و  دـنکیم و  دـقع  ار  نز  نآ  لیکو ، هاگنآ  دـنریگیمن  دـهاش  ار  یـسک  هراـب  نیا 

. دوشیم زیچ  همه  رکنم  لّکوم  تشگزاب ، زا  سپ  دزادرپیم . دوخ  لّکوم  بناج 
قح درم  نآ  هیلع  نز  يارب  نتفرگن  دهاش  اب  وا  اریز  دزادرپب ، دـیاب  ار  نز  نآ  هیرهم  فصن  رهوش  بناج  زا  لیکو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  عیاض  ار  نآ 
يارب دهد ، قالط  ار  نز  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  شیادخ  دوخ و  نایم  درم  نآ  يارب  یلو  دـنک  جاودزا  تسا  زیاج  نز  نآ  يارب  دومرف : و 
دهدن قالط  رگا  سپ  یکین ». اب  يو  نتشاذگ  دازآ  ای  هدیدنسپ  روط  هب  نز  نتشادهگن  ای  سپ  : » دیامرفیم زیزع  هوکشاب و  دنوادخ  هکنیا 

تسا ». هدرک  لالح  ار  جاودزا  نز  يارب  دنوادخ  تسا و  مالسا  مکح  نآ  يرهاظ  مکح  تسا و  راکهانگ  شیادخ  دوخ و  نایم 
تاعاجرا

: دیآیم
شیارب هداد  روتـسد  وا  هب  هک  دراد  هنّیب  لیکو  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  جیوزت  باوبا  زا  متفه  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

تسا ». لیکو  ةدهع  رب  هیرهم  درادن  هنیب  رگا  تسا و  لکوم  ةدهع  رب  هیرهم  دریگب  نز 
173 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دهد رهوش  ار  وا  يراکبیرف  اب  هک  بویعم  نز  یلو  زا  هیرهم  نتفرگ  سپ  باب 3 

تاعاجرا
: دیآیم

- يو بیع  هدـنناشوپ  نز - تسرپرـس  زا  ار  هیرهم  رهوش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نز  بویع  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مهد  تیاور  رد 
رهوش رگا  دنادرگیمزاب و  شاهداوناخ  هب  ار  نز  تسین و  راکبلط  يو  زا  يزیچ  رهوش  دشاب ، ربخ  یب  نآ  زا  نز  تسرپرس  رگا  دریگیم و 

تسین ». وا  يارب  يزیچ  تفاین ، تسد  يزیچ  هب  رگا  تسوا و  هب  قلعتم  دبای ، تسد  تسا  هداد  نز  هب  هچنآ  زا  یشخب  هب 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  رگنب  زین  ار  باب  تایاور  ریاس 

شدوخ يارب  ار  وا  نز ، لیکو  ندروآرد  جاودزا  هب  مکح  باب 4 
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تاعاجرا
: دیآیم

. وـت ةدـهع  رب  غـلبم  نـالف  تفگ : يو  راگتـساوخ  هب  نز  لـیکو  : » هک هتفگ  نیا  جاودزا  باوـبا  زا  مـجنپ  هاـجنپ و  باـب  زا  مود  تـیاور  رد 
. متفریذپ تفگ : راگتساوخ 

. مدروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  نز  نآ  نم  تسا و  نم  ةدهعرب  غلبم  نیا  هک  دیشاب  دهاش  تفگ : مدرم  هب  لیکو  هاگنآ 
لیلد هب  طقف  نم  تسا و  مدوخ  تسد  هب  اهنت  نم  رایتخا  درادـن . یتلیـضف  چـیه  جاودزا  نیا  منکیمن و  جاودزا  وت  اب  زگره  نم  تفگ : نز 

. مدرک دوخ  لیکو  ار  وت  نتفگ  نخس  زا  مرش 
.« دوشیم هدروآ  درد  هب  شرس  دوشیم و  هتفرگ  يو  زا  نز  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

شردپ طسوت  نز  هیرهم  نتفرگ  مکح  باب 5 

سپـس تفرگ و  شرهوـش  زا  ار  شرتـخد  هیرهم  يدرم  : » هـک هـتفگ  نـیا  روـهم  باوـبا  زا  مهدزیـس  باـب  زا  موـس  تـیاور  رد  ( 1 - ) 195
؟ تسوا دوخ  تفایرد  دننام  شردپ  نتفرگ  ای  دنک  تساوخرد  شرهوش  زا  ار  شاهیرهم  دناوتیم  نز  ایآ  تشذگرد .

درادن ». ار  شرهوش  زا  هبلاطم  قح  دوب ، هدرک  لیکو  شاهیرهم  نتفرگ  يارب  ار  شردپ  نز  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
175 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لیکو تنایخ  میرحت  باب 6 

اب ترـضح  نآ  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  شیومع  زا  اـی  شردـپ  زا  مزارم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 196
. مدرکن تنایخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  مدرکن . تنایخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : رایسب  لیکو  نآ  درکیم و  هبساحم  شیالکو  زا  یکی 
نایب سپس  دسریم . وت  هب  شنایز  تنایخ  اریز  تسا ؛ ناسکی  نم  لاوما  ندرک  دوبان  وت و  تنایخ  درم ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـسرب يو  هب  ات  دـنکیم ، لابند  ار  وا  يزور  دزیرگب  دوخ  يزور  زا  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تشاد 
شايزور باـسح  هب  دـنک  یتناـیخ  سکره  دـبای . تسد  وا  هب  اـت  دـنکیم  بیقعت  ار  وا  گرم  دـنک  رارف  شگرم  زا  رگا  هـک  هنوگناـمه 

دوشیم ». هتشون  وا  رب  شهانگ  هتشاذگ و 
تاعاجرا

. دینک هعجارم  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  هعیدو  باوبا  زا  متفه  باب  تایاور  رد  تشذگ :

دروم کی  رد  رفن  ود  تلاکو  لیکو و  نتخورف  نارگ  نازرا و  مکح  باب 7 

ییالاک نتخورف  يارب  ار  يرگید  هک  یـسک  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 197
یـشخب وا  دوش  مولعم  ای  دوش  تباث  لیکو  تنایخ  دصق  هکنآ  رگم  تسا ، مزال  لکوم  هیلع  هلماعم  دشورفب ، نازرا  ار  نآ  وا  دنک و  لیکو 

. تسا هدیشخب  رادیرخ  هب  ار  الاک  ياهب  زا 
زا یشخب  ندیـشخب  ای  لیکو  تنایخ  ای  ندوب  يدمع  رگا  سپ  درخب ، نارگ  ار  نآ  وا  دنک و  لیکو  يزیچ  ندیرخ  يارب  ار  وا  رگا  نینچمه 

. دوشیم خسف  وا  شورف  دیرخ و  تسا ، هتشاد  ندز  نایز  دصق  وا  هک  دوش  مولعم  رگا  تسا و  حیحص  هلماعم  دوشن  تباث  اهب 
هلماعم دشاب ، لکوم  تحلـصم  تیاعر  يارب  راک  نیا  دـشورفب و  ار  نآ  زا  یـشخب  وا  دـنک و  لیکو  يزیچ  شورف  يارب  ار  یـصخش  رگا  و 

. تسا حیحص 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


هب لکوم  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  هلماعم  دـشورفب ، نانآ  زا  یکی  هاـگنآ  دنـشورفب ، يو  يارب  ار  ياهدرب  هک  دـهاوخب  رفن  ود  زا  رگا  و 
دشاب ». هداد  نانآ  هب  ار  هلماعم  رایتخا  مه  اب  هناگادج و  روط 

177 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وا هداتسرف  هب  ار  لکوم  لام  لیکو  تخادرپ  مکح  باب 8 

مالـس متفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ور  نیا  زا  مدرک . ار  ربیخ  هب  نتفر  دـصق  : » دـیوگ يراصنا  ّللادـبع 
�

ه نب  رباـج  ( 1 - ) 198
. مورب ربیخ  هب  مهاوخیم  نم  متفگ : مدرک و 

وت زا  یناشن  رگا  ریگب و  اـمرخ  مرگولیک ]  2700 قسو /[  هدزناپ  وا  زا  یتفر  نم  لـیکو  دزن  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
راذگب ». شیولگ  يور  رب  ار  تتسد  تساوخ ،

179 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بصغ باوبا  مهدزون : لصف 

شبحاص هب  لام  لیوحت  بوجو  بصغ و  تمرح  باب 1 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
يور زا  هناهاگآ - ار - مدرم  لاوما  زا  یشخب  ات  دیهد  هوشر  نایضاق  هب  ار  نآ  هکنیا  هب  دینکن ، لطاب  تافرصت  ناتلاوما  رد  دوخ ، نایم  رد 

«. 1  » درادن تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ  هک  دینکن  زواجت  و  دیروخب * هانگ 
هک دیـشکن  ار  ناتدوخ  دشاب و  نایم  رد  امـش  تیاضراب  یتراجت  هکنآ  رگم  دـینکن  لطاب  فرـصت  ناتلاوما  رد  دوخ  نایم  رد  نانمؤم ! يا 

ناسآ دنوادخ  رب  راک  نیا  دنکفا و  میهاوخ  یـشتآ  رد  ار  وا  دـنک ، نینچ  متـس  ملظ و  يور  زا  سکره  و  تسا * نابرهم  امـش  هب  دـنوادخ 
«. 2  » تسا

«. 3  ... » دندنبیم ار  ادخ  هار  دنروخیم و  ار  مدرم  لاوما  لطاب  هار  زا  یحیسم  نابهار  دوهی و  نادنمشناد  زا  يرایسب  نانمؤم ! يا 
نیا زا  تفرگیم ، روز  هب  ار  یتشک  ره  هک  دوب  یهاشداپ  نانآ  ربارب  رد  دـندرکیم و  راـک  اـیرد  رد  هک  دوب  یناـیاونیب  هب  قلعتم  یتشک  نآ 

«. 4  » متفرگ نآ  ندرک  بویعم  هب  میمصت  نم  ور 
نیمز هب  بـجو  کـی  هزادـنا  هـب  سکره  : » دوـمرف هـک  تـسا  هدـمآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياـهیهن  تـیاور  رد  ( 1 - ) 199

دنوادـخ اب  تمایق  رد  شندرگ  هب  هتخیوآ  قوط  نآ  اب  ات  دزیوآیم  شندرگ  هب  نیمز  نیمتفه  زا  ار  نآ  دـنوادخ  دـنک ، تنایخ  شاهیاسمه 
ددرگزاب ». دنک و  هبوت  هکنآ  رگم  دنکیم ، رادید 

______________________________

190 و 188. هرقب 2 / (. 1)
.29 - 30 ءاسن 4 / (. 2)

.34 هبوت 9 / (. 3)
.79 فهک 18 / (. 4)

 181 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دریگب قحان  هب  نیمز  بجو  کی  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 2 - ) 200
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دوشیم ». هتخیوآ  شندرگ  هب  متفه  نیمز  ات  تمایق  زور 
وا لام  نوخ و  تسا و  ناملسم  ردارب  ناملـسم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 3 - ) 201

شرطاخ ». تیاضر  اب  رگم  تسین  لالح  يو  يارب 
دناشکیم ». یناریو  هب  ار  نآ  هناخ  رد  یبصغ  گنس  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  ( 4 - ) 202

. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخس  نیا 
قحاـن بصغ و  هب  ار  ینموم  لاـم  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 5 - ) 203

تبث کین  ياهراک  رد  ار  اهنآ  تسا و  نیگمـشخ  تحاراـن و  يو  ریخ  کـین و  ياـهراک  زا  نادرگيور و  وا  زا  دـنوادخ  هتـسویپ  دریگب ،
دنادرگزاب ». شبحاص  هب  تسا  هتفرگ  هک  ار  یلام  دیامن و  هبوت  ات  دنکیمن 

یخوش اـی  يدـج  روط  هب  امـش  زا  کیچـیه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 6 - ) 204
دنادرگزاب ». ار  نآ  دیاب  تشادرب  يزیچ  سکره  درادنرب و  ار  شردارب  يالاک 

زا رتدایز  هورگ  راهچ  باذع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  بابللا  بل  باتک  رد  يدنوار  بطق  ( 7 - ) 205
تسا »...  شتآ  زا  یقودنص  رد  يو  تسا . یلاوما  شندرگ  رب  دریمب و  هک  یصخش  تسا ؛ شتآ  لها  باذع 

تـسا يزیچ  رادهدهع  سکره ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  ( 8 - ) 206
دهد ». لیوحت  شبحاص  هب  ات  تسا  هتفرگ  هک 

تاعاجرا
يا دنیشن ، تگوس  هب  تردام  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  یلام  بحتـسم  قوقح  باوبا  زا  مایـس  باب  زا  مهد  تیاور  رد  تشذگ :

دریذپیم »؟ ناراکزیهرپ  زا  دنوادخ  اهنت  : » دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  هک  ياهدینشن  ایآ  دنوادخ . باتک  هب  لهاج 
تخادرپ اب  يداد و  ماجنا  رگید  هانگ  ود  رانا  ود  ندیدزد  ماگنه  يدـش و  هانگ  ود  بکترم  نان  صرق  ود  تقرـس  ماگنه  وت  هک  یتسرد  هب 

يدوزفا ». نیشیپ  هانگ  راهچ  رب  هانگ  راهچ  شنابحاص  روتسد  نودب  شنابحاص  ریغ  هب  اهنآ 
. رگنب زین  ار  باب  نآ  تایاور  رگید  و 

 183 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ریغ تهج  زا  هک  ناهاشداپ  هژیو  ياهالاک  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  سمخ  ناقحتـسم  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد  و 

ددرگیمزاب ». شنابحاص  هب  هدش  بصغ  لاوما  اریز  تسا ؛ مالسلا ) هیلع  ماما   ) وا هب  قلعتم  تسه ، ناشرایتخا  رد  بصغ 
تسین ». لالح  هزاجا  نودب  نارگید  لام  رد  فرصت  يدحا  يارب  سپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مود  باب  زا  مشش  رد  و 

دراو هشیمه  يارب  سپ  هدازلـالح  رگم  دوشیمن  تشهب  دراو  اریز  هک ...« : مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  متفه  باـب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد  و 
، دـندرک جاودزا  نانز  اب  دـندیرخ و  زینک  نآ  اب  دـندرک و  بصغ  ار  اـم  ّقح  ینـالف  ینـالف و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـیوش . نآ 

دنشاب ». هدازلالح  ناشنادنزرف  ات  میدرک  لالح  تهج  نیا  زا  ار  نامنایعیش  ام  هک  رادشه 
نامقح دندرک و  بصغ  ار  ام  . ) دندرک بصغ  ار  نامنایعیش  ام و  قح  هزمحوبا ! يا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدراهچ  تیاور  رد  و 

دنتشادزاب ».) ار 
دـنوادخ و هک  ار  یّقح  نارگمتـس  هک  یتقو  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  لاـفنا  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 

یلص دّمحم  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا  ات  داتفا  نارفاک  تسد  هب  هنابـصاغ  نآ ، دنتفرگ و  نانآ  زا  قحان  هب  دوب ، هداد  رارق  ناشيارب  شربمایپ 
دنتفرگ ». نارفاک  زا  ریشمش  اب  ار  نآ  دیسر و  شنانیشناج  هب  يو و  هب  قح  نآ  تخیگنارب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا 

دناهدرک بصغ  ار  هچنآ  رگم  تسین  نآ  زا  يزیچ  ام  نانمـشد  يارب  و  هک ...« : مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مجنپ  باب  زا  متفه  تیاور  رد 
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تـسا نانآ  رایتخا  رد  صلاخ  روط  هب  تمایق  زور  رد  تسا ) هدـش  بصغ  اهنآ  زا  و   ) تسا ناـنمؤم  هب  قلعتم  اـیند  یگدـنز  رد  نآ  وگب : ... 
بصغ ». نودب 

اور و ياهبسک  باوبا  زا  موس  لهچ و  مود و  باب  ترـشاعم و  باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  دـص و  باب  جـح و  بوجو  باوبا  زا  مهد  باـب 
. رگنب ار  شورف  دیرخ و  باوبا  زا  مکی  باب  اوران و 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  تلاکو  باوبا  زا  مشش  باب  هعیدو و  باوبا  زا  متفه  باب  رد  و 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  بصغ  اب  طبترم  باوبا  رگید  نآ و  زا  سپ  يدعب و  باب  تایاور  رد  و 
يزاینیب نتفاب و  لیبنز  وج و  ندروخ  نیقی ، هب  رمع ! يا  : » هک رمع  هب  ناملس  هتفگ  همعطا  باوبا  زا  متـشه  هاجنپ و  باب  زا  مهن  تیاور  رد 

هب تسا و  رتبوبحم  رترب و  ادخ  دزن  ندرکن  قحان  ياعدا  نمؤم و  قح  بصغ  زا  يرود  یلاع و  بوغرم و  ياهیندیشون  اذغ و  زا  نتسج 
رتکیدزن ». يراگزیهرپ 

 185 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ تسیچ شیادخ  دوخ و  نایم  بصاغ  هفیظو  : » هک هتفگ  نیا  ثاریم  باوبا  زا  مراهچ  تصش و  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

تسا ». هدش  كاپ  ًامتح  دناسرب  ناناملسم  ياوشیپ  تسد  هب  ار  لام  يو  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
لاوما اهنوخ و  انامه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هدومرف  صاـصق  لـتق و  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مراـهچ  تسیب و  تیاور  رد  و 

زور ». نیا  تمرح  دننامه  تسا  مارح  رگیدکی  رب  امش 
. تسا ناوارف  نوگانوگ  باوبا  رد  دنکیم ، تلالد  بصغ  ندوب  مارح  رب  هک  یثیداحا 

يرگید نیمز  رد  يراک  تخرد  تعارز و  مکح  باب 2 

، دنکیم تشک  شاهزاجا  نودـب  ار  يرگید  نیمز  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 1 - ) 207
هنیزه هچ  ره  تسا و  نم  ِلاـم  تعارز  سپ  يدرک ، تشک  نم  هزاـجا  نودـب  دـیوگیم : نیمز  بحاـص  دـسریم ، تعارز  یتـقو  هاـگنآ 

؟ دراد یقح  نینچ  يو  ایآ  يراکبلط . نم  زا  ياهدرک 
تسا ». شنیمز  هیارک  نیمز  بحاص  يارب  تسا و  هدننکتشک  هب  ّقلعتم  تعارز  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

غاب بحاص  هزاجا  نودب  يو  هاگنآ  دوب ، نآ  رد  یغاب  هک  درک  هیارک  ياهناخ  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 208
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشاک . هویم  امرخ و  تخرد  درک و  تشک  نآ  رد 

، دوب هتفرگ  هزاجا  رگا  دـهدیم و  هدـننکتشک  هب  دـنکیم و  تمیق  هنالداع  ار  ناتخرد  تشک و  هناخبحاص  تسوا و  ةدـهع  رب  غاـب  هیارک 
دربب ». دهاوخیم ، هک  اجک  ره  هب  دنَِکب و  ار  اهنآ  دناوتیم  وا  تسا و  يو  لام  تشک  ناتخرد و  هدوب و  يو  ةدهع  رب  غاب  هیارک 

 187 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ماما دندش . دراو  هفوک  نایعیش  زا  رفن  ود  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  : » دیوگ یناقلخ  ریبز  نب  قیزر  سابعلاوبا  ( 3 - ) 209

؟ یسانشیم ار  اهنآ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع 
. دنتسه امش  ناوریپ  نارادتسود و  زا  اهنآ  يرآ ، متفگ :

. داد رارق  قارع  رد  ارم  ناوریپ  ناگرزب  هک  ار  ییادخ  ساپس  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مدوب و راکهدب  فارص  رامع  ینب  نادناخ  دارفا  زا  یکی  هب  یلام  هفوک  رد  نم  موش ! تیادف  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
متفرگن و لـیوحت  يو  زا  ار  مدیـسر  وا  هب  داـمتعا  لـیلد  هب  نم  یلو  تفرگ  نم  زا  ار  لاـم  هاـگنآ  تشاد . دیـسر  هاوـگ و  هراـب  نـیا  رد  وا 
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نیا رد  وا  یلو  نک ! هراپ  ارم  دیسر  متفگ : وا  هب  طقف  مدرکن و  تفایرد  دوخ  يراکهدب  مدع  ةرابرد  یکردم  متشونن و  يو  هیلع  ياهتـشون 
نم زا  مکاـح  دزن  دـندرک و  تساوخرد  نم  زا  ار  لاـم  شناـثراو  وا  زا  سپ  تشذـگرد . اـت  درکن  هراـپ  ار  نآ  درک و  يراگنالهـس  هطبار 
نآ تخادرپ  هب  موکحم  نم  ور  نیا  زا  دـنداد . یهاوگ  بلطم  نیا  هب  مکاح  دزن  ناشناهاوگ  دـنداد و  هئارا  ارم  دیـسر  دـندرک و  تیاـکش 

دنتفرگ و لیوحت  ار  لام  اهنآ  تخورف و  ارم  هعرزم  زین  هفوک  یـضاق  مدش . يراوتم  یـضاق  زا  نم  دوب  رایـسب  لام  هک  اجنآ  زا  مدـش و  لام 
هک دـندرک  فارتعا  یفوتم  ناثراو  يدـنچ  زا  سپ  تسا . هدـش  راتفرگ  یـضاق  زا  نم  هعرزم  ندـیرخ  هب  هک  تسا  نامناردارب  زا  یکی  نیا 

ار وا  لوپ  ینیعم  تدـم  رد  ناـنآ  دـهد و  لـیوحت  نم  هب  ارم  هعرزم  اـت  دنتـساوخ  درم  نیا  زا  اـهنآ  دوـب و  هتفرگ  لـیوحت  ار  لاـم  ناشردـپ 
دنوادـخ تفگ : ماما  هب  رگید  درف  تقو  نیا  رد  مسرپب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  هلاسم  نیا  مراد  تسود  نم  تفگ : زین  وا  دـنزادرپب .

؟ منک هچ  نم  دنادرگ ! وت  يادف  ارم 
. يرادیم رب  تسد  نآ  زا  یهدیم و  لیوحت  شبحاص  هب  ار  هعرزم  ینکیم و  هبلاطم  ّتیم  ناثراو  زا  ار  تلام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنک تساوخرد  نم  زا  يرگید  زیچ  دراد  قح  نیمز  بحاص  ایآ  مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یتقو  تفگ : درم  نآ 
تـساوخرد وت  زا  هتـشاد  دوجو  هعرزم  رد  دیرخ  زور  رد  هک  ار  ییاههویم  تالوصحم و  مامت  دـناوتیم  وا  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

زرواـشک يارب  تشک  تمیق  اـی  تروص  نیا  رد  هک  ياهدرک  تشک  دوخ  هک  ار  هچنآ  رگم  يزادرپـب  ار  اـهنآ  همه  وت  تسا  بجاو  دـنک و 
. دشاب يو  هب  قلعتم  تشک  دزادرپب و  وت  هب  ار  تمیق  دنکن و  ربص  رگا  دنک و  ربص  وت  يارب  لوصحم  تشادرب  تقو  ات  دیاب  ای  تسا 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب  هدناشن  یتخرد  ای  دشاب  هتخاس  ینامتخاس  نیمز  رد  صخش  نیا  رگا  موش ! تیادف  متفگ :
. درادیمرب دَنَکیم و  ار  نآ  هدننکداجیا ، ای  تسوا  يارب  نآ  تمیق  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ناریو ار  نامتخاس  هدـنک و  ار  تخرد  وا  تسا و  هدوب  یناـمتخاس  اـی  تخرد  نیمز ، نآ  رد  هکنیا  زا  نک  هاـگآ  ارم  موش ! تیادـف  متفگ :

. تسا هدرک 
همه یتـقو  سپ  دزادرپیم . تمارغ  نیمز  بحاـص  هب  ار  نآ  تمیق  اـی  دـنادرگیمزاب  تسخن  تلاـح  هب  ار  نآ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

نآ تمیق  ای  دنادرگزاب  تسخن  تلاح  هب  ار  يرییغت  ره  ناتخرد و  نامتخاس و  دنادرگزاب و  شبحاص  هب  هتشادرب  نآ  زا  هک  ار  یتالوصحم 
ای تخرد  تمیق  دـننام  هتخادرپ  هعرزم  حالـصا  يارب  هک  ار  ییاههنیزه  مامت  هک  تسا  بجاو  زین  نیمز  بحاـص  رب  روطنیمه  دزادرپب . ار 

دنادرگزاب ». يو  هب  ار  اهنآ  همه  تافآ ، عفد  نیمز و  حالصا  ياههنیزه  ای  نامتخاس 
تاعاجرا

: دیآیم تشذگ و 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  يدعب  باب  نیشیپ و  باب  تایاور  رد 

یبصغ نیمز  رد  يزاسنامتخاس  مکح  باب 3 

نآ رد  ای  دنک  فرصت  قحان  هب  ار  ینیمز  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دمحم  نب  زیزعلادبع  ( 1 - ) 210
. تسین ملظ  هشیر  يارب  یقح  دهدیم و  لیوحت  شبحاص  هب  ار  نیمز  دربیم و  نیب  زا  ار  شنامتخاس  دزاسب ، نامتخاس 

تمایق هب  ار  شکاخ  هک  دوشیم  فظوم  دـنک ، فرـصت  قحان  هب  ار  ینیمز  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوزفا : سپس 
دزاس ». لقتنم 

. تسا هدرک  تیاور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  زین  یفقث  ةّرم  نب  یلعی 
تاعاجرا
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. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  هتشذگ  باب  ود  رد  تشذگ :
191 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یبصغ زینک  زا  ندش  راددنزرف  مکح  باب 4 

، دنک راددـنزرف  بصغ و  ار  يزینک  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 211
زینک شبحاص  دنک ، راددنزرف  ار  نآ  درخب و  ار  یبصغ  زینک  سکره  دریگیم و  شدـنزرف  اب  ار  وا  زینک  بحاص  تسا و  هدرب  نآ ، دـنزرف 

دشاب ». ربخیب  زینک  ندوب  یبصغ  زا  يرتشم  هک  یتروص  رد  ینعی  دریگیم ، ار  دنزرف  تمیق  و 
. تسا باتک  هدنسیون  مالک  زا  ینعی »...   » ینایاپ هلمج  ًارهاظ 

كاله وا  دزن  دـنک و  بصغ  ار  يزینک  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک  ناـمه  رد  ( 2 - ) 212
وا تسا  نتسبآ  هک  یلاح  رد  دبایب و  ار  نآ  شبحاص  سپس  دوش  رادراب  زینک  دنک و  شزیمآ  نآ  اب  رگا  تسا و  نآ  تمیق  نماض  يو  دوش 

تسا ». نآ  تمیق  نماض  بصاغ ، دریمب  نامیاز  ماگنه  هاگنآ  دریگب ، ار 
تاعاجرا

: دیآیم
وا زا  هک  تسا  یـسک  هب  قلعتم  هدـمآ  دوجو  هب  يو  زا  هچنآ  ماد و  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  هدوـمرف  مشـش  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

دوش ». راددنزرف  بصغ و  يزینک  هک  یتروص  رد  تسا  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  هدش  بصغ 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  ناگدرب  جاودزا  باوبا  زا  متفه  یس و  باب  تایاور  رد 

نآ کلام  طسوت  لام  نتفرگ  مکح  باب 5 

رد : » دومرف دش ، تفای  وا  دزن  يدزد  لام  هک  یسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارـس  رمعوبا  ( 1 - ) 213
دزادرپب ». تمارغ  دیاب  وا  درواین ، دهاش  هدنشورف  هیلع  هک  یتروص 

رتراوازس شلام  هب  یلام  بحاص  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 214
تسا ».

هراجا ار  نآ  دـنک و  بصغ  ار  ياهدرب  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 215
دراد ». تسه  شرایتخا  رد  هدرب  هک  یسک  زا  شترجا  اب  هارمه  ار  وا  نتفرگ  قح  شبحاص  دهد  هراجا  ار  شدوخ  هدرب  ای  دهد 
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ناویح بصغ  مکح  باب 6 

يو دزن  دنک و  بصغ  ار  ییاپ  راهچ  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 216
يزینک هاگره  تسا ، تروص  نیمه  هب  تسا و  نآ  بحاـص  هب  قلعتم  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يو  زا  هچنآ  ناویح و  نآ  دوش ، داـیز  دـیازب و 

دروآ ». ایند  هب  يدنزرف  دوش و  بصغ 
تاعاجرا

تلـالد ثحب  نیا  رب  یبلاـطم  بصغ  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  نینچمه  هراـجا و  باوـبا  زا  مکی  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :
. دنکیم
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نآ ندیرخ  یبصغ و  لام  رد  فرصت  میرحت  باب 7 

نودـب ار  یـسک  ماد  امـش  زا  يدـحا  دـیابن  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 1 - ) 217
؟ دوش تراغ  نآ  تالوصحم  هتسکش و  شغاب  ِرد  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دشودب ، هزاجا 

دوش ». هدیشود  يو  روتسد ) ای   ) هزاجا نودب  یصخش  ِماد  دیابن  سپ  تسا ، نانآ  ياذغ  مدرم ، ياهماد  ناتسپ  رد  دوجوم  ریش 
تاعاجرا

اور و ياهبسک  باوبا  زا  موس  تصش و  موس و  لهچ و  مود ، لهچ و  مود ، باب  جح و  بوجو  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد  تشذگ :
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  شورف  دیرخ و  باوبا  زا  مکی  باب  اوران و 

تسین ». هتسیاش  نآ  زا  یهاگآ  تروص  رد  يدزد  لام  ندیرخ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  باب  نیا  زا  مهن  تیاور  رد  و 
 195 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، تسا يدزد  ای  متـس  ای  یتنایخ  لام  هدش  يرادیرخ  يالاک  تسین  مولعم  هک  یتقو  ات  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهد  تیاور  رد  و 
درادن ». لاکشا  يو  زا  ندیرخ 

. رگنب زین  ار  شورف  دیرخ و  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  و 

نآ زا  نتساک  ای  یبصغ  لام  رب  ندوزفا  مکح  باب 8 

هدش بصغ  لام  يور  رب  بصاغ  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 218
. دیازفایم نآ  رب  ای  دهدیم  ماجنا  يراک 

بـصاغ راک  هجیتن  هک  ياهدوزفا  تسوا و  دوخ  هب  قلعتم  دیازفایم  نآ  رب  هک  يزیچ  ای  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« تسا بصاغ  ةدهع  رب  نآ  شهاک  نآ و  بحاص  هب  قلعتم  تسین 

ناهایگ شیور  رب  متس  ملظ و  ریثأت  باب 9 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
«. 1  » میدرک مارح  ناشيارب  دوب ، لالح  نانآ  رب  هک  ار  ياهزیکاپ  ياهزیچ  ادخ ، هار  نتسب  رایسب  نایدوهی و  ملظ  لیلد  هب  سپ 

دنکن دشر  نآ  دراکب و  مدنگ  ینیمز  رد  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نب  ّللادبع 
�

ه ( 1 - ) 219
، تسا هدرک  متـس  شنارگراک  نازرواشک و  هب  ای  تسا  هدرک  ملظ  نیمز  ندش  کلام  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـیورب ، دایز  وج  نآ  رد  ای 

دوصقم میدرک ». مارح  ناشيارب  دوب ، لالح  نانآ  رب  هک  ار  ياهزیکاپ  ياهزیچ  نایدوهی  ملظ  لیلد  هب  سپ  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  اریز 
. تسا دنفسوگ  واگ و  رتش و  تشوگ 

تشوگ  ور  نیا  زا  دمآیم ، درد  هب  شیاههرصاخ  دروخیم ، رتش  تشوگ  یتقو  لیئارسا  انامه  دومرف : و 
______________________________

.160 ءاسن 4 / (. 1)
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رهن ای  هاچ  ندرک  رپ  هناخ و  ندرک  ناریو  تشک و  ندرک  دوبان  تخرد و  عطق  ماد و  نتشک  مکح  باب 10 
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ار یتخرد  ای  دـشکب  ار  یماد  هدوهیب  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 220
هدرب نایم  زا  هچنآ  تمیق  : » هک درک  مکح  دـنک ، کشخ  ار  يرهن  ای  هاچ  ای  دـیامن  ناریو  ار  یقاتا  اـی  دـنک  دوباـن  ار  یتعارز  اـی  دـنک  عطق 

تمارغ دـیاب  هدـش ، اهراک  نیا  بکترم  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  رگا  دوش و  هدز  يو  هب  نارگید  تربع  يارب  هبرـض  دـنچ  دزادرپب و  تمارغ 
تسوا ». ةدهع  رب  شیاهب  شهاک  دنک ، دراو  یتراسخ  یناویح  هب  سکره  دوشیمن و  بدا  نادنز و  یلو  دزادرپب  ار  نآ 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  تاناویح  ماکحا  باوبا  زا  مکی  لهچ و  باب  رد  تشذگ :

199 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعفُش باوبا  متسیب : لصف 

نآ دروم  هعفُش و  قحتسم  باب 1 

تسا ». کیرش  يارب  طقف  هعفُش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قابقب  سابعلاوبا  ( 1 - ) 221
. تسا هدش  لقن  زین  ّللادبع 

�
ه یبا  نب  نامحرلادبع  زا  تیاور  نیا 

، تسا هعفُش  قح  كرتشم  غاب  ای  هناخ  ره  رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 2 - ) 222
نآ هب  شکیرـش  تخورف  ار  نآ  رگا  هاـگنآ  دـنک . هـضرع  شکیرـش  رب  ار  نآ  هـکنیا  اـت  تـسین  زیاـج  اـهنآ  شورف  کیرـش ، يارب  سپ 

تسا ». رتراوازس 
زا هکنیا  ات  تسین  زیاج  كرتشم  لام  نتخورف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 3 - ) 223

تسا ». رتراوازس  نآ  هب  يو  تخورف  هزاجا  نودب  رگا  سپ  دریگب ، هزاجا  شکیرش 
يزیچ ره  رد  هعفُـش  دراد و  هعفُـش  قح  کیرـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 4 - ) 224

تسه ».
. دنرادن هعفُش  قح  نایحیسم  نایدوهی و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 5 - ) 225

. تسا هدرکن  میسقت  ار  یتکارش  لام  هک  تسا  یکیرش  يارب  طقف  هعفُش  قح  دومرف : و 
. دریگیم ار  وا  هعفُش  قح  لیامت  تروص  رد  تسوا ، ردپ  دننامه  میتی  ّیصو  دومرف : هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  و 

دراد ». هعفُش  ّقح  بیاغ  دومرف : و 
 201 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يارب اهنت  هعفُـش  قح  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 6 - ) 226
. تسا هدشن  ادج  هک  تسا  یکیرش 

هدرب ثرا  هب  هعفُش  قح  دومرف : دوشیمن و  هتفریذپ  تعافـش  دودح ، ةرابرد  دومرف : هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  و 
دوشیمن ».

زا سپ  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا و  مزال  هدشن  ادج  کیرش  يارب  طقف  هعفُـش  قح  هک  نادب  و  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 7 - ) 227
هعفُـش قح  بیاغ  يارب  دریگیم و  میتی  يارب  ار  هعفُـش  قح  شردپ  دننامه  میتی  یـصو  تسین و  هعفُـش  قح  دودح ، ندـش  هتخانـش  زارفا و 

تسا ».
شکیرـش مهـس  زا  ناسنا  مهـس  هاگره  سپ  تسا . تباـث  هدـشن  ادـج  کیرـش  يارب  اـهنت  هعفُـش  قح  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد 
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تسین ». هعفُش  قح  نانآ  زا  کیچیه  يارب  دوش ، هتخانشزاب 
يارب هعفُـش  قح  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هطـساو  اـب  جارد  نب  لـیمج  ( 8 - ) 228

تسا ». هدرکن  میسقت  کیرش 
یکیرش يارب  طقف  هعفُش  قح  : » دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادبع 

�
ه یبا  نب  نامحرلادبع  سابعلاوبا و  ( 9 - ) 229

تسا ». هدرکن  میسقت  هک 
هاگره سپ  تسا ، هدـشن  زارفا  لام  رد  هعفُـش  قح  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هریرهوبا  ( 10 - ) 230

تسین ». هعفُش  دوش ،) میسقت   ) دوش نیعم  دودح 
رد طقف  ار  هعفُش  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 11 - ) 231

تسین ». ياهعفُش  قح  دش ، هدیشک  اههار  دش و  نییعت  دودح  هاگره  سپ  داد ، رارق  هدشن  میسقت  لام 
. تسا هدش  لقن  زین  رباج  زا  تیاور  نیا 

بجاو ناملـسم  کیرـش  يارب  هعفُـش  قح  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 12 - ) 232
هعفُـش هدـش ، میـسقت  لام  رد  و  دـشابن - کیرـش  ای  دـشاب  کیرـش  تسا - بجاو  نموم  قح  تسین و  هعفُـش  قح  یمذ  رفاـک  يارب  تسا و 

تسین ».
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رد ناکیرـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 13 - ) 233
تسین ». مالسا ] رد   ] یناسر نایز  نایز و  دومرف : درک و  هعفُش  هب  مکح  هناخ  نیمز و 

هدرکن میسقت  یکیرش  يارب  اهنت  هعفُش  درادن و  دوجو  ياهعفُـش  دوش  نییعت  دودح  زارفا و  لام ، هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
تسا ».

زا شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 14 - ) 234
درک ». هعفُش  هب  مکح  لام  زارفا  میسقت و 

هعفُش قح  دش ، هدز  هعرق  اهمهـس ] نییعت  يارب   ] هاگره : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 15 - ) 235
دوشیم ». هتشادرب 

اههار دش و  نییعت  دودح  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هیوبنلا  تازاجملا  باتک  رد  ( 16 - ) 236
درادن ». دوجو  ياهعفُش  دش  هدیشک 

درادن ». دوجو  ياهعفُش  دش  نییعت  دودح  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا  ( 17 - ) 237
، تسا میسقت  زا  شیپ  کیرش  ود  يارب  طقف  هعفُـش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  ّللادبع 

�
ه ( 18 - ) 238

تسین ». هعفُش  قح  اهنآ  زا  کیچیه  يارب  دنوش  رفن  هس  هک  هاگنآ  سپ 
دشورفیم ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  تسا ، رفن  دنچ  هب  قلعتم  ياهدرب  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 19 - ) 239

؟ دراد یقح  نینچ  يو  ایآ  مرتراوازس . نآ  هب  نم  دیوگیم : شکیرش  و 
. دشاب رفن  کی  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : ماما 

؟ تسا هعفُش  قح  ناویح  رد  ایآ  دش : لاؤس 
. هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 205 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


دشورفیم ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  تسا و  کیرـش  دنچ  هب  قلعتم  ياهدرب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : نانـس  نب  ّللادبع 
�

ه
؟ دراد یقح  نینچ  يو  ایآ  مرتراوازس ، نآ  هب  نم  دیوگیم : ناکیرش  زا  رگید  یکی  هاگنآ 

دشاب ». رفن  کی  هک  یتروص  رد  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ هک  یتروص  رد  تسا  تباث  هدرب  كالما و  ناویح و  زا  يزیچ  ره  رد  هعفُش  قح  : » هک دوشیم  تیاور  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 20 - ) 240

شیب ناکیرش  هاگره  تسا و  رتراوازس  نآ  هب  هناگیب  زا  يو  کیرـش  سپ  دشورفب ، نانآ  زا  یکی  هاگنآ  دشاب ، رفن  ود  نایم  كرتشم  زیچ 
دنرادن ». هعفُش  قح  نانآ  زا  کیچیه  دنشاب  رفن  ود  زا 

. تسا نیشیپ  ترابع  دننامه  ترابع  همادا  كالما »...  هدرب و  نیمز ، ناویح ، زا  يزیچ  ره  رد  هعفُش  قح  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 
هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 21 - ) 241

: دومرف
تسا ». دارفا  دادعت  هب  هعفُش  قح  »

ربمایپ زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  لیعامسا  مالـسلا و  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  دیز  نب  ۀحلط 
. دناهدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

لمع نآ  هب  ام  تسا و  راگزاس  تنس  لها  زا  یهورگ  بهذم  اب  ربخ  نیا  : » دیامرفیم بیذهتلا  باتک  رد  هرس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
، لام هک  تسا  تباث  یتروص  رد  هعفُش  قح  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  نایب  رتشیپ  هک  تسا  یثیداحا  مینکیم  لمع  نادب  ام  هچنآ  مینکیمن .

تسین ». نانآ  زا  کیچیه  يارب  هعفُش  قح  دنشاب ، رتشیب  هک  یتقو  سپ  دشاب ، رفن  ود  نایم  كرتشم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّضف  نبا  ( 22 - ) 242

تسین ». دحاو  قح  کی  تسا و  صاخشا  دادعت  هب  هعفُش  قح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور 
دـشاب و رفن  ود  نایم  كرتشم  ياهدرب  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 23 - ) 243

تسین ». هعفُش  قح  ناویح  رد  تسا و  رتراوازس  هلماعم  نآ  هب  يرگید  دشورفب ، ار  دوخ  مهس  نانآ  زا  یکی 
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تسین ». هعفُش  ّقح  ناویح  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  نامیلس  ( 24 - ) 244
لمح يدروم  رب  تسین  هعفُش  قح  ناویح  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  : » دیامرفیم بیذهتلا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

تسه ». هعفُش  قح  ناویح  رد  هک  تشذگ  سنوی  تیاور  رد  رتشیپ  دنشاب و  کیرش  کی  زا  شیب  هک  دوشیم 
نانآ زا  یکی  تسا و  رفن  دـنچ  ناـیم  كرتشم  ياهدرب  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 25 - ) 245

. دریگیم دوخ  مهس  شورف  هب  میمصت 
. دشورفیم ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يو هب  شکیرش  دنکیم ، هلماعم  هب  مادقا  یتقو  هاگنآ  دریگیم . دوخ  مهـس  شورف  هب  میمـصت  نانآ  زا  یکی  دنتـسه ، رفن  ود  نانآ  متفگ :
. نک راذگاو  نم  هب  ار  نآ  دیوگیم :

رفن کی  نآ  رد  کیرـش  هکنآ  رگم  تسین  ياهعفُـش  قح  ناویح  رد  دومرف : سپـس  تسا . رتراوازـس  نآ  هب  يو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دشاب ».

شاهیاسمه هب  ار  نآ  هک  کیرـش  يارب  هناخ  رد  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يونغ  هزمح  نب  نوراه  ( 26 - ) 246
؟ تسا رتراوازس  نآ  هب  نارگید  زا  يو  ایآ  تسه ؟ هعفُش  قح  دنکیم ، هضرع 

تسا ». رتراوازس  نآ  هب  تمیق  نامه  هب  دشاب  کیرش  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  اهعیب ، رد  هعفُش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 27 - ) 247
: دومرف

تسا ». یمارتحا  یّقح و  يو  يارب  تسین و  هعفُش  هیاسمه  يارب  تسین و  نآ  رد  هعفُش  دوش ، نییعت  نآ  دودح  هک  یلام  »
نآ دودح  هک  تسا  يراج  يزیچ  رد  هعفُش  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 28 - ) 248
هب هعفُـش  تسین و  هعفُـش  قح  هیاسمه  يارب  درادن و  دوجو  ياهعفُـش  دوش ، صخـشم  نآ  دودح  زارفا و  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، هدشن  نیعم 

تسا ». ناکیرش  مهس  تبسن 
دراد و رارق  يددـعتم  ياههناخ  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 29 - ) 249

يو ناکیرـش  ایآ  دـشورفیم ، يرگید  هب  ار  شاهناخ  اهنآ  زا  یکی  درذـگیم . گرزب  هناخ  طایح  زا  هک  تسا  یکی  اـههناخ  نآ  همه  هار 
؟ دنراد هعفُش  قح  هار  نآ  رد 

اب ار  هناخ  هار و  رگا  یلو  دـنرادن ، هعفُـش  قح  نانآ  درک ، لقتنم  يرگید  هار  هب  ار  شرد  تخورف و  ار  هناـخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنراد ». هعفُش  قح  نانآ  تخورف  مه 
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دندرک میسقت  ار  نآ  هاگنآ  دنتشاد  كرتشم  هناخ  کی  یهورگ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 30 - ) 250

نآ زا  ناشریـسم  تسا و  یقاـب  تسخن  لاـح  ناـمه  هب  هناـخ  طاـیح  تخاـس و  ياهناـخ  دوخ  يارب  تفرگ و  ار  نآ  زا  یـشخب  کـی  ره  و 
؟ دراد یقح  نینچ  ایآ  دیرخ . ار  نانآ  زا  یکی  مهس  یصخش  سپس  درذگیم .

ار نآ  رد  دـنکیم و  دـمآ  تفر و  هناخ  يالاب  زا  اـی  دـیاشگیم  هچوک  هب  يرد  ددـنبیم و  ار  نآ  ِرد  یلو  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
شیوخ هار  کلام  يو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنرتراوازـس و  نآ  هب  يو  ناکیرـش  دشورفب ، ار  ریـسم  دهاوخب  هار  بحاص  رگا  سپ  ددنبیم ،

دنیشنب ». رد  تشپ  ات  دیآیم  تسا و 
نیا ای  تسا و  کیرش  کی  هورگ ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  لمح  نیا  رب  ار  نیـشیپ  تیاور  ربخ و  نیا  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

تسا ». هدش  رداص  هیقت  رطاخ  هب  تیاور 
دندرک و میسقت  ار  نآ  نانآ  دوب . یهورگ  نایم  كرتشم  ياهناخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 31 - ) 251

؟ دراد یقح  نینچ  ایآ  دیرخ . ار  نانآ  زا  یکی  مهس  یصخش  هاگنآ  تساجنآ . زا  ناشریسم  هک  دندرک  اهر  دوخ  نایم  نآ ، رد  یطایح 
، دـنکیم دـمآ  تفر و  هناخ  يالاب  زا  ای  دـنکیم  زاب  هچوک  رد  يرگید  ِرد  ددـنبیم و  ار  هناخ  نآ  رد  یلو  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا هتخورف  هک  ياهتـسب  رد  تشپ  دیایب  دهاوخب  رگا  دنرتراوازـس و  نآ  هب  اهنآ  دشورفب ، ار  شروبع  هار  دهاوخب  نانآ  کیرـش  رگا  یلو 
دنرادن ». ار  وا  زا  يریگولج  قح  نانآ  دنیشنب ،

ریـسم ياراد  ای  عاشم  کلم  رد  اهنت  هعفُـش  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 32 - ) 252
هب تبـسن  تسب  نب  هچوک  نابحاص  دراد و  دوجو  نآ  هب  هیبش  ياهنامتخاس  اـی  گنـس و  اـی  بوچ  اـب  هدـش  یـشکراوید  غاـب  اـی  كرتشم 
زیچ اهنآ  نایم  هکنآ  رگم  تسین  هعفُـش  نییاپ  الاب و  کلم  بحاص  نایم  دش  میـسقت  یتقو  یلو  دنراد  هعفُـش  قح  هچوک  نآ  رد  رگیدـکی 

دشاب ». یکرتشم 
طایح کی  هب  اههناخ  نآ  همه  ياهرد  دـشاب و  گرزب  هناخ  کی  رد  هناخ  يدادـعت  یتقو  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 33 - ) 253

- دـشاب هتـشادن  دوجو  هناخ  نآ  ِرد  ندرک  اجهباج  ناکما  هک  یتروص  رد  دـشورفب - يرگید  هب  ار  شاهناخ  اهنآ  زا  یکی  هاگنآ  دوش ، زاب 
درادن ». هعفُش  قح  نآ  هب  تبسن  يدحا  دنک ، اجهباج  ار  هناخ  نآ  ِرد  رگا  یلو  دراد ، هعفُش  ّقح  رگید  ۀناخبحاص 

دنرادن ». هعفُش  قح  تنس ، لها  نایحیسم و  نایدوهی ، : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 34 - ) 254
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تبسن ناشدوخ  نایم  رد  نایحیسم  نایدوهی و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 35 - ) 255

درادن ». هعفُش  قح  ناملسم  رب  نانآ  زا  کیچیه  دنراد و  هعفُش  قح  رگیدکی  هب 
. دربیمن نایم  زا  ار  هعفُش  قح  روضح ، مدع  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باتک  نامه  رد  ( 36 - ) 256

تسه ». اهنآ  ریغ  يارب  هک  هنوگ  نامه  تسا  هعفُش  قح  ریغص - غولب  بیاغ و  دمآ  ماگنه  ریغص - بیاغ و  يارب  دومرف : و 
روضح هلماعم  تقو  رد  هک  یـسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 37 - ) 257

تسا و هتشذگن  نآ  نامز  هک  یتقو  ات  دراد  هعفُـش  قح  وا  : » دومرف درک  هعفُـش  قح  تساوخرد  دمآ و  هاگنآ  دش ، بیاغ  سپـس  تشاد و 
درادن ». هعفُش  قح  دنکن ، تساوخرد  درذگب و  هلماعم  خیرات  زا  لاس  کی  هاگره  سپ  تسا ، لاس  کی  رضاح ، يارب  هعفُش  تقو 

: دومرف عیب  ماگنه  ِبیاغ  کیرش  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 38 - ) 258
دشاب ». ربخیب  ای  دشاب  ربخاب  هلماعم  ماجنا  زا  هچ  دبای ، روضح  ات  دوریمن  نایم  زا  وا  هعفُش  قح  »

میتی و يارب  یـصو  شریغـص و  دـنزرف  يارب  ردـپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 39 - ) 259
دشاب ». يو  تحلصم  هب  نآ  هک  یتروص  رد  دننکیم ؛ لامعا  ار  هعفُش  قح  یصویب ، ِمیتی  يارب  یضاق 

، راقع دراد و  دوجو  يراقع  ره  رد  هعفُش  ّقح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 40 - ) 260
تسین ». هعفُش  ناویح ، رهن و  یتشک ، رد  تسا و  هناخ  نیمز و  امرخ ، تخرد 

دراد ». دوجو  غاب  هناخ و  رد  اهنت  هعفُش  قح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رباج  ( 41 - ) 261
هچ رد  تسیک و  يارب  هعفُـش  قح  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  شناتـسود  یخرب  زا  سنوـی  ( 42 - ) 262

؟ تسا هنوگچ  و  تسا ؟ هعفُش  ّقح  ناویح  رد  ایآ  و  تسا ؟ يدروم 
ود نایم  كرتشم  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  تسا  ذفان  يراج و  الاک ، ای  نیمز  ای  ناویح  دننام  يزیچ  ره  رد  هعفُـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

نایم كرتشم ، لام  رگا  تسا و  رتراوازس  نآ  هب  نارگید  زا  شکیرش  سپ  دشورفب  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  هاگنآ  دشاب ، رتشیب  هن  رفن 
تسین ». هعفُش  قح  نانآ  زا  کیچیه  يارب  دشاب  رفن  ود  زا  شیب 

تسا ». هعفُش  قح  هناخ ، نیمز و  رد  طقف  : » هدش تیاور  زین  و 
رکذ ار  نیشیپ  تیاور  هاگنآ  دش ، لاؤس  هعفُش  قح  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد 

تسا ». مزال  هعفُش  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدرک 
کیرش رب  هکنآ  رگم  دشورفب  درادن  قح  هدنشورف  تسا ، رادیرخ  هدنـشورف و  رب  هعفُـش  و  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 43 - ) 263

درادن ». يراددوخ  قح  يو - زا  هعفُش  قح  تساوخرد  تروص  رد  رادیرخ - دنک و  هضرع  ار  نآ  شاهیاسمه  و 
قح هار ، رهن و  یتشک ، رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 44 - ) 264

. تسا هدش  هدوزفا  زین  مامح  بایسآ و  يرگید  تیاور  رد  تسین ». هعفُش 
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، بایسآ رهن ، مامح ، هار ، یتشک ، رد  تسا و  هدشنادج  کیرش  يارب  طقف  هعفُش  قح  هک  نادب  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 45 - ) 265
تسین ». هعفُش  قح  هدشمیسقت  لام  سابل و 

رگم تسین  هعفُش  قح  یتشک  رهن و  هاچ ، رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 46 - ) 266
دشاب ». ياهدشن  میسقت  نیمز  اهنآ  زا  یکی  هارمه  هکنآ 

، رهن هداـج ، رد  : » هدـش تیاور  و  تسین ... » هعفُـش  قح  ناویح  یمومع و  هار  یتـشک ، رد  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 47 - ) 267
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.« تسین هعفُش  قح  هدشمیسقت ، لام  سابل و  مامح ، بایسآ ،

هناخ نداد  رارق  هیرهم  مکح  دوش و  هدیرخ  رهاوج  الاک و  هدرب و  اب  هک  هاگنآ  هناخ  رد  هعفُش  توبث  مدع  باب 2 

هچراپ و الاک و  هدرب و  اب  ار  ياهناخ  هک  یـسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـئر  نب  یلع  ( 1 - ) 268
درادن ». هعفُش  قح  نآ  رد  يدحا  : » دومرف دیرخ  تارهاوج 

ای هچراپ  ای  هدرب  اب  ار  يرگید  مهـس  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 269
درادن ». دوجو  هعفُش  نآ  رد  درخب ، نآ  دننام  ای  رهاوج 

رارق هناخ  کی  زا  یقاتا  ار  وا  هیرهم  دنکیم و  جاودزا  ینز  اب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 3 - ) 270
. دنتسه کیرش  هناخ  نآ  رد  يرگید  دارفا  هک  دهدیم 

دنرادن ». هعفُش  قح  نز  نآ  هب  تبسن  ناکیرش  زا  کیچیه  تسا و  لاکشایب  نز  درم و  يارب  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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شرسمه هیرهم  ار  دوخ  مهـس  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 271
.« تسین هعفُش  نآ  رد  دهد ، رارق 

لوپ ندرک  مهارف  يارب  کیرش  تصرف  باب 3 

ندروآ يارب  درک و  تساوخرد  ار  ینیمز  هعفُش  قح  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  : » دیوگ رایزهم  نب  یلع  ( 1 - ) 272
ای دشورفب  ار  نآ  ایآ  دنک ؟ هچ  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  شورف  هب  میمـصت  نیمز  بحاص  رگا  دنک . مهارف  ار  نآ  تسناوتن  یلو  تفر  نآ  ياهب 

؟ دنامب هعفُش - قح  بحاص  دوخ - کیرش  رظتنم 
نیا ریغ  رد  و  دشورفیم ] وا  هب  ار  نیمز  ، ] دروآ ار  لام  رگا  دنامب ، يو  رظتنم  زور  هس  تسا ، رهـش  نامه  رد  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تفر رادـقم  هب  دـنک ، تلهم  تساوخرد  رگید  رهـش  زا  لام  ندروآ  يارب  رگا  دوشیم و  لـطاب  وا  هعفُـش  قح  دـشورفب و  ار  نیمز  تروص 

[ تسوا هب  قلعتم  نیمز   ] تخادرپ ار  لام  تدم  نیا  رد  رگا  دوشیم . هداد  تلهم  يو  هب  تشگزاب  زا  سپ  زور  هس  رهش و  نآ  هب  تشگربو 
.« تشاد دهاوخن  هعفُش  قح  تروص ، نیا  ریغ  رد  و 

هعفُش هب  ذخا  زا  شیپ  لام  زا  یشخب  ندش  فلت  مکح  باب 4 

میسقت عاشم  فصن  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  زا  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم  ( 1 - ) 273
. تسا بیاغ  رگید - فصن  کلام  شکیرش - هک  درخیم  يرگید  زا  ار  ياهناخ  هدشن 

تـساوخرد رادیرخ  زا  دـمآ و  شکیرـش  هاگنآ  درب . دوخ  اب  درک و  بارخ  ار  هناخ  دـمآ و  ینکناینب  لیـس  هناخ  هیلخت  لیوحت و  زا  سپ 
کیرـش یلو  دزادرپب  لماک  روط  هب  ار  یتخادرپ  ياهب  هک  دـنک  راذـگاو  يو  هب  طرـش  نیا  هب  ار  هناخ  دـش  رـضاح  زین  وا  درک . هعفُـش  قح 

؟ درک دیاب  هچ  هطبار  نیا  رد  تسا . هدرب  ار  نآ  لیس  هدش و  ناریو  نامتخاس  اریز  نک  مک  نم  يارب  ار  نامتخاس  تمیق  تفگ :
دراد ». قح  تسخن  شورف  دیرخ و  هب  تبسن  اهنت  وا  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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هلماعم زا  شیپ  هعفُش  قح  ندرک  طقاس  مکح  باب 5 
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هعفُـش قح  هلماعم ، زا  شیپ  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 274
. دنکیم مادقا  نآ  نتفرگ  يارب  هلماعم  زا  سپ  هاگنآ  طقاس ، ار  شیوخ 

.« دنک مادقا  نآ  نتفرگ  يارب  دناوتیم  تسا ، هدرکن  طقاس  ار  نآ  هلماعم  زا  سپ  هک  یتقو  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هعفُش رد  یناسرنایز  نایز و  هدشمیسقت و  لام  هارمه  عاشم  هلماعم  رد  هعفُش  قح  باب 6 

هلماعم مه  اب  هدـش  میـسقت  عاشم و  لام  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 275
؟ دریگب شدوخ  تمیق  هب  هدشمیسقت - لام  نودب  هناگادج - ار  عاشم  لام  دناوتیم  کیرش  ایآ  دنوشیم ،

. تسوا قح  هدشمیسقت - عاشم و  تسا - نآ  رد  هچنآره  اب  لماک  روط  هب  هلماعم  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دنکیم ». اهر  ار  ود  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگیم ، مه  اب  دریگب ، دهاوخب  رگا 

.« تسین هعفُش  رد  ندناسر  نایز  نایز و  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد 

يرتشم طسوت  یعقاو  تمیق  زا  رتشیب  تفایرد  مکح  باب 7 

دزن لام  نتفرگ  يارب  کیرـش  هاگره  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 276
هدیرخ نآ  زا  رتمک  هب  هک  دمهفب  کیرـش  سپـس  دنک ، راذـگاو  کیرـش  هب  ار  نآ  مدـیرخ و  غلبم  نالف  هب  هک  دـیوگب  وا  دورب و  رادـیرخ 

]؟ دنک هچ  دیاب  يو  . ] تسا
دشاب ». هعفُش  نتفرگ  ناهاوخ  هک  یتروص  رد  دنک ، عوجر  يرتشم  هب  تمیق  هدوزفا  يارب  دناوتیم  دومرف : ماما 
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يرتشم هب  هدنشورف  فیفخت  مکح  باب 8 

هب هدنـشورف  هلماعم ، ماجنا  زا  سپ  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 277
فیفخت زین  کیرـش  هب  نازیم  نامه  هب  دوشیم ، هداد  فیفخت  ناگدننکهلماعم  نایم  رد  نآ  هزادنا  هب  هک  يرادقم  هب  دهد  فیفخت  يرتشم 

طـسوت يرتـشم  هب  تسا  یـششخب  نآ  دوـشیمن ، هداد  فـیفخت  رادـقم  نآ  هب  هک  تسا  يدـح  هب  فـیفخت  نازیم  رگا  یلو  دوـشیم  هداد 
.« دوشیمن هداد  فیفخت  کیرش  هب  هدنشورف و 

هعفُش هب  ذخا  زا  کیرش  عوجر  مکح  باب 9 

مهس دنک و  هعفُـش  هب  ذخا  کیرـش ، هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 278
.« دوشیم مزال  وا  رب  انامه  دنک ، بلط  وا  زا  يرتشم  ددرگزاب و  نآ  زا  سپس  دنک و  مزال  دوخ  يارب  ار  هدشيرادیرخ 

هعفُش تدم  رد  یپردیپ  تالماعم  مکح  باب 10 

هعفُـش نامز  رد  لام  زا  عاشم  شخب  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 279
.« دنکیم تفایرد  ار  نآ  دهاوخب ، هک  نایرتشم  زا  کی  ره  زا  کیرش  دوش ، هلماعم  یپردیپ 

هناخ ياهب  رد  کیرش  يرتشم و  فالتخا  باب 11 
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اب هناخ  ياهب  رس  رب  کیرش  يرتشم و  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 280
هتـشادن هنّیب  زین  کیرـش  دیوگن و  ییاجیب  نخـس  هک  یتروص  رد  تسا  هتفریذـپ  شدـنگوس  اب  هارمه  يرتشم  نخـس  دـننک ، فالتخا  مه 

دشاب ».
221 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک تلالد  هلماعم  شریذپ  رب  هچنآ  هلیسو  هب  نآ  طوقس  هلماعم و  عوقو  درجم  هب  هعفُش  توبث  باب 12 

تباث هعفُـش  قح  دـش  عقاو  هلماعم  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 1 - ) 281
دوشن ». ضبق  ای  دوش  ضبق  لام ، هاوخ  دوشیم -

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

221 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
زا ار  یلام  ِعاشم  شخب  هک  دنکیم  اعدا  یـصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 2 - ) 282

درادن ». هعفُش  قح  وا  تسا  هدشن  تباث  هلماعم  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . مایق  نآ  نتفرگ  يارب  کیرش  هاگنآ  دیرخ ، یبیاغ  درف 
مادقا نآ  هب  هک  تسا  یسک  يارب  هعفُش  قح  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 3 - ) 283

دنک ».
ار هلماعم  دروم  هناخ  ای  نیمز  کیرش ، هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 284

طقاس ار  شاهعفُـش  قح  قیقحت  هب  دوش ، هلماعم  دراو  وا  اب  اهنآ  زا  یکی  ةرابرد  ای  دنک  راک  يو  يارب  ناتـسلخن  رد  ای  دنک  هیارک  يرتشم  زا 
تسا ». هدرک 

دـنک و هضرع  وا  رب  ار  دوخ  شکیرـش  شورف  ماگنه  هک  تسا  بجاو  کیرـش ، يارب  انامه  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 285
ای يدیرخ  هچنآ  رد  دنوادخ  دیوگب : دنک و  رود  نآ  زا  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دنکیم ، هعفُـش  تساوخرد  دهاوخب  تقو  ره  درکن  نینچ  رگا 

«1 .« » دنک میسقت  تساوخرد  يو  زا  ای  دهد  تکرب  یتخورف 

هفوقوم نیمز  نامتخاس  هب  تبسن  هعفُش  قح  باب 13 

نانآ زا  یکی  تسا ، یهورگ  فقو  ینیمز  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 286
؟ دراد هعفُش  قح  رگید  ثراو  ایآ  دشورفیم  ار  دوخ  مهس  وا  ناثراو  زا  یکی  هاگنآ  دریمیم ، دزاسیم و  نامتخاس  نیمز  نآ  رد 

هابت نآ  دوشیم و  دراو  نایز  يو  هب  دوش  ناریو  قاتا  ره  زا  یمین  هک  یتروص  رد  اریز  دراد ، هعفُش  قح  وا  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوشیم ».

______________________________

. تسا هتفرگ  ماجنا  یقرواپ  رد  هک  تسا  یحالصا  ساسا  رب  همجرت  نیا  (. 1)
223 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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هعفُش قح  ندیسر  ثرا  هب  مکح  باب 14 

ثرا هب  هعفُش  قح  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀحلط  ( 1 - ) 287
دسریمن ».

. تسا هدش  تیاور  زین  لاضف  نبا  زا  ثیدح  نیا 
تاعاجرا

دسریمن ». ثرا  هب  هعفُش  قح  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مکی  باب  زا  مشش  تیاور  رد  تشذگ :
ّقح ندیـسر  ثرا  هب  رب  قالطا  مومع و  اب  هک  تسا  یبلاطم  ثاریم  باوبا  زا  يدـعب  تایاور  هعفُـش و  باتک  زا  هتـشذگ  باوبا  تایاور  رد 

. دنکیم تلالد  هعفُش 

نیمز هناخ و  هیاسمه  ّقح  باب 15 

تسا ». رتراوازس  نیمز  هناخ و  هب  هیاسمه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرمس  ( 1 - ) 288
. تسا هدش  تیاور  نیمز »  » هژاو نودب  دیهش  هعومجم  رد  تیاور  نیا 

225 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاقدص فقو و  باوبا  مکی : تسیب و  لصف 

باحصا مالسلا و  مهیلع  ناماما  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاقدص  نایب  تاقدص و  فقو و  بابحتسا  باب 1 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 1  » درادن تسود  ار  يراکهانگ  ِساپسان  چیه  دنوادخ  دهدیم و  شیازفا  ار  تاقدص  دنکیم و  دوبان  ار  ابر  دنوادخ 

«. 2  » دینادب رگا  تسا ، رتهب  ناتیارب  امش  نداد  هقدص  دوش و  هداد  تصرف  يو  هب  شیاشگ  نامز  ات  سپ  تشاد  دوجو  یتسدگنت  رگاو 
دـهد و نامرف  مدرم  ناـیم  نداد  یتشآ  اـی  هدیدنـسپ  راـک  اـی  هقدـص  هب  هک  سک  نآ  رگم  تسین ، يریخ  ناـشیاهییوگزار  زا  يرایـسب  رد 

«. 3  » درک میهاوخ  تیانع  يو  هب  یگرزب  شاداپ  دنک ، نینچ  دنوادخ  يدونشخ  هب  یبای  تسد  رطاخ  هب  سکره 
ِریذپ هبوت  رایـسب  شدوخ - دنوادخ - هکنیا  دـنکیم و  تفایرد  ار  تاقدـص  دریذـپیم و  ار  شناگدـنب  هبوت  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  رگم 

«. 4  » تسا نابرهم 
هدب هقدص  ام  هب  زادرپب و  ام  هب  لماک  هنامیپ  سپ  میاهدروآ . یکدنا  تسپ و  هیامرس  میتسه و  راشف  یتخـس و  رد  نامنادناخ  ام و  زیزع ! يا 

«. 5  » دهدیم شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  دنوادخ  اریز 
ناشيارب دنوادخ  هدننک ، ادخ  دای  رایـسب  نانز  نادرم و  نمادکاپ و  نانز  نادرم و  رادهزور و  نانز  نادرم و  هدنهد و  هقدص  نانز  نادرم و 

«. 6  » تسا هدرک  مهارف  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و 
شاداپ ناشيارب  دوشیم و  نادنچ  ود  نانآ  شاداپ  هدیدنـسپ ، ابیز و  تروص  هب  ادخ  هب  ناگدنهد  ماو  هدنهد و  هقدص  نانز  نادرم و  ًاعطق 

«. 7  » تسا ياهدیدنسپ 
______________________________

.276 هرقب 2 / (. 1)

.280 هرقب 2 / (. 2)
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.114 ءاسن 4 / (. 3)
.104 هبوت 9 / (. 4)

.88 فسوی 12 / ( 5)
.35 بازحا 33 / (. 6)
.18 دیدح 57 / (. 7)

 227 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تـسد هب  میانغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءاّذح  هیطع  نب  بویا  ( 1 - ) 289

هب رتش  ندرگ  دننامه  بآ  هک  درک  رفح  ياهمـشچ  اجنآ  رد  يو  دیـسر  ینیمز  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  میـسقت  ار  گنج  نودـب  هدـمآ 
نآ هک  یناسک  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دمآ . يو  هب  تراشب  يارب  هدنهد  تراشب  هاگنآ  دـیمان . عبنی »  » ار نآ  دیـشوجیم و  الاب  فرط 

هدیـشخب هتخورف و  هک  تسوا  هار  ناـیوپهر  ادـخ و  هناـخ  جاـجح  يارب  مزـال  یعطق و  هقدـص  نآ  هدـب ! هدژم  دـنربیم ، ثرا  هـب  نـم  زا  ار 
هبوت وا  زا  دنوادخ  داب و  وا  رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  دشخبب ، ای  دشورفب  ار  نآ  سکره  سپ  دـسریمن ، ثرا  هب  دوشیمن و 

دریذپن ». ینیزگیاج  و 
. تسا هدش  تیاور  ثیدح  نیا  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 

هنیدم رد  شیاههناخ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادبع 
�

ه نب  یعبر  ( 2 - ) 290
ود رد  ناـنمؤم  هب  ناـهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنـشخب رتسگ و  رهم  دـنوادخ  ماـن  هب  تشون : درک و  فقو  ار  قیرز  ینب  هلحم  رد 

قیرز ینب  هلحم  رد  ار  شاهناـخ  داد . هقدـص  ار  نآ  لـماک - یتمالـس  تاـیح و  لاـح  رد  بلاـطیبا - نب  یلع  هک  تسا  يزیچ  نیا  ناـهج ،]
اهنامسآ هک  یسک  دربب ، ثرا  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دسریمن ) ثرا  هب  و   ) دوشیمن هدیـشخب  هتخورف و  هک  ياهقدص  داد ، هقدص 

يارب ناـنآ  ضارقنا  زا  سپ  درک و  نکاـس  ار  ناشنادـنزرف  رمع و  ناـیاپ  اـت  ار  شیاـه  هلاـخ  هقدـص  نیا  رد  دربیم و  ثرا  هب  ار  نـیمز  و 
تسا ». ناملسم  نادنمزاین 

. تسا هدش  لقن  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  تیاور  نیا 
هب  ] هدنـشخب رتسگ و  رهم  دـنوادخ  مان  هب  درک : هتکید  نم  رب  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ حـلاص - وبا  نالجع - ( 3 - ) 291
ادخ يارب  لماک - یتمالس  تایح و  لاح  رد  ینالف - دنزرف  ینالف  هک  يزیچ  نیا  ناهج ] ود  رد  نانمؤم  هب  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه 

دودح  اب  ار  هلحم  نالف  رد  شاهناخ  داد . هقدص 
 229 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ثرا هب  ار  نآ  نیمز  اهنامـسآ و  ثراو  ِدنوادخ  ات  دسریمن ) ثرا  هب  و  . ) دوشیمن هدیـشخب  هتخورف و  هک  ياهقدص  داد ، هقدـص  شلماک 
تسا ». ناملسم  نادنمزاین  هب  قلعتم  هناخ  نیا  نانآ  ضارقنا  زا  سپ  درک و  نکاس  ار  شلسن  ینالف و  هقدص  نیا  رد  دََرب و 

. تسا هدش  تیاور  زین  ّللادبع 
�

ه یبا  نب  نامحرلا  دبع  زا  ثیدح  نیا 
رد رگم  دسریمن  يو  هب  یشاداپ  ناسنا ، گرم  زا  سپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 4 - ) 292

درک و يراذـگهیاپ  هک  یتیادـه  شور  دراد و  نایرج  زین  شگرم  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  يراج  شتایح  ناـمز  رد  هک  ياهقدـص  زیچ : هس 
دنک ». اعد  يو  يارب  هک  ياهتسیاش  دنزرف  ای  دوش  لمع  نآ  هب  شگرم  زا  سپ 

. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  اب  مالسالا  مئاعد  باتک  یبلح و  رامع و  نب  قاحسا  زا  ثیدح  نیا  ریظن 
 231 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دسریم يو  هب  يزیچ  هچ  ناسنا  گرم  زا  سپ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 5 - ) 293
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هب ناگدننکلمع  شاداپ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  لمع  نآ  هب  شگرم  زا  سپ  دـنک و  يراذـگهیاپ  هک  ار  یتنـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنزرف دراد و  رارمتـسا  ناـیرج و  يو  زا  سپ  هک  ياهقدـص  دوـش و  هتـساک  يزیچ  ناـنآ  شاداـپ  زا  هـکنآ  نودـب  تـسه ، زین  وا  يارب  نآ 

هزور دـنک و  دازآ  هدرب  دـهد و  هقدـص  نانآ  بناج  زا  درازگ و  جـح  دـنک و  اعد  ناشگرم  زا  سپ  شرداـم  ردـپ و  يارب  هک  ياهتـسیاش 
. دناوخب زامن  دریگب و 

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدنادرگ ؟ کیرش  مدوخ  جح  رد  ار  نانآ  ایآ  متفگ :
يزیچ نانآ  زا  کیچیه  هب  مدرم  گرم  زا  سپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 294

يدنزرف ». ياعد  ای  یتسرد  حیحص و  هناشن  ای  يرمتسم  يراج و  هقدص  رگم  دسریمن 
ياج رب  دوخ  زا  سپ  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبر  دـبع  نب  قلاخلادـبع  ( 7 - ) 295

ياهقدص دوش و  يوریپ  يو  زا  نآ  رد  هک  یبوخ  تنـس  دنک  شزرمآ  تساوخرد  شیارب  هک  يراکوکین  دنزرف  تسا : زیچ  هس  دراذـگیم 
دراد ». نایرج  يو  زا  سپ  هک 

: دـسریم نمؤم  هب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  زیچ  شـش  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  سمهک  وـبا  ( 8 - ) 296
هک یبآ )  ) ياهقدـص دـنکیم ، رفح  هک  یهاچ  دـناشنیم ، هک  یتخرد  دراذـگ ، ياجرب  هک  ینآرق  دـهاوخب ، شزرمآ  شیارب  هک  يدـنزرف 

دوش ». لمع  نآ  هب  يو  زا  سپ  هک  ياهدیدنسپ )  ) تنس دنکیم و  يراج 
اهنآ زا  شگرم  زا  سپ  نمؤم  هک  تسا  زیچ  شـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  سمهک  وبا  زا  يرگید  شرازگ  رد 

نیـشیپ تیاور  دننام  تیاور  همادا  دوش »...  توالت  نآ  يور  زا  هک  ینآرق  دـهاوخب و  شزرمآ  شیارب  هک  ياهتـسیاش  دـنزرف  دربیم : دوس 
. تسا

ار اهنآ  سپ  تسا  زادناسپ  ود  فقو  هقدـص و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 297
«. دیراذگاو ناشدوخ  زور  يارب 

 233 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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�
ه ( 10 - ) 298

دوب ». ّبلطم  نادنزرف  مشاه و  نادنزرف  يارب  اهنآ  تافوقوم  دومرف : ماما  میدرک . لاؤس  مالسلا  اهیلع  همطاف 
لاؤس مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافوقوم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ میرم  وبا  ( 11 - ) 299

. مدرک
. تسا لالح  ام  يارب  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

داد ». رارق  بلطم  مشاه و  نادنزرف  يارب  ار  شتافوقوم  مالسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : و 
ناملـس هک  تسا  ییاج  نامه  بثیم  هقطنم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ینیدم  ییحی  یبا  نب  میهاربا  ( 12 - ) 300

دروآ و رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمینغ  هب  ار  نآ  گنج  نودـب  دـنوادخ  هاگنآ  تسب ، هبتاکم  دادرارق  نآ  رب  شدوخ  يدازآ  يارب 
تسا ». مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تافوقوم  رد 

. مدرک لاؤس  هناگتفه  ياهغاب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 13 - ) 301
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنام و  راگدای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  دوب  یتافوقوم  اهنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
اب سابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  درکیم . هنیزه  شراوگاـن  ياهدـماشیپ  شیاـهنامهم و  زا  ییاریذـپ  يارب  اـهنآ 

ياهغاب نآ  تسا و  فقو  اهنآ  هک  دـنداد  یهاوگ  نارگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  هاگنآ  تخادرپ  عازن  هب  اهنآ  ةرابرد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف 
هقرب ». بثیم و  میهاربا ، ّما  لام  هیفاص ، ینسح ، فاوع ، لالد ، زا : دنترابع  هناگتفه 
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ار یلاوما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 14 - ) 302
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  داد . رارق  همطاف  فقو  ار  اهنآ  درکیم و  هنیزه  شیاهنامهم  زا  ییاریذپ  يارب  اهنآ  زا  داد و  رارق  فقو  هقدص و 

ُْتنَم ». لالد و  ینسح ، میهارباما ، هبرشم  هیفاص ، هَقُْرب ، فاوع ،
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مالسلا هیلع  ماما  دمآ ، نایم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مان  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 15 - ) 303
زا سپ  هک  داد  رارق  تشگرب  لباق  ریغ  هقدص  ار  شلاوما  لاح  نیا  اب  درک  بجاو  شیارب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  دوب  ادخ  هدنب  يو  : » دومرف
رود شتآ  زا  ارم  هرهچ  ینک و  رود  نم  هرهچ  زا  ار  شتآ  ات  مهدیم  رارق  ار  لام  نیا  نم  ایادخ ! دومرف : دبای و  نایرج  نادنمزاین  يارب  يو 

ینک ».
؟ دنتـسه تبغریب  ریخ  ياهراک  ماـجنا  رد  یهورگ  هنوگچ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباـج 

لباق ریغ  هقدص  ار  شیوخ  بوبحم  لاوما  لاح  نیا  اب  درک  بجاو  شیارب  ار  تشهب  هک  دوب  ادخ  هدنب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یلاحرد 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور ، نیا  همادا  داد »...  رارق  تشگرب 

يرادازع و شیارب  جـح  مسوـم  تـفه  هـک  درک  تیـصو  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ دـمحم  نـب  نارهم  نـب  دـمحم  ( 16 - ) 304
دوش ». نآ  هنیزه  هک  درک  فقو  ار  یلام  مسوم  ره  يارب  دننک و  ییارسهحون 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافوقوم  دیسر  تفالخ  هب  ناورم  نب  کلملادبع  هک  یماگنه  : » دیوگ زیزعلادبع  نب  کلملادبع  ( 17 - ) 305
کلملادبع دزن  یلع  نب  رمع  هاگنآ  دندوب . هدش  همیمـض  رگیدکی  هب  اهنآ  داد و  لیوحت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

یناسفن ياههزیگنا  هک  هاگنآ  میوگیم : ار  قیقحلا  یبا  نبا  راعشا  وت  خساپ  رد  تفگ : يو  هب  کلملادبع  درک . یهاوخداد  يو  زا  تفر و 
هنـالداع و مکح  هب  ماـگنه  نآ  رد  دـنزادرپ ، هزراـبم  هـب  هشیدـنا  لـقع و  اـب  مدرم  ددـنبورف و  مد  هدـنیوگ  يارب  هدنونـش  دـنوش و  لـیامتم 
هب ام  هشیدـنا  لـقع و  هک  میـسرتیم  نآ  زا  میناـشوپیمن . لـطاب  اـب  ار  قح  میهدیمن و  رارق  قح  ار  لـطاب  مینکیم . تواـضق  هدـنهدنایاپ 

میدنویپب ». ناگدششومارف  هب  راگزور  رد  دیارگ و  تهافس 
نآ داتسرف و  نم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیصو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 18 - ) 306
ادخ هدنب  مکح  تیصو و  نیا  ناهج ] ود  رد  نانمؤم  رب  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  رب   ] هدنشخب رتسگرهم و  دنوادخ  مان  هب  تسا : نیا 

ار شتآ  دراد و  رانکرب  شتآ  زا  دنک و  تشهب  دراو  ارم  هلیسو  نیا  هب  ات  ادخ  يدونشخ  بلط  يارب  تسا  شلاوما  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع 
. دوشیم هایس  ییاههرهچ  دیفس و  ییاهتروص  هک  يزور  نآ  رد  دنک . رود  نم  زا 

هک ریبج  رزینوبا و  حاـبر ، زج  هب  مدرک  فقو  نآ  ناـگدرب  هارمه  تسا  فورعم  نم  يارب  نآ  فارطا  لـحم و  نآ  رد  مراد و  عبنی  رد  هچنآ 
یگدنز هنیزه  دننکیم و  راک  اجنآ  رد  لاس  جنپ  تدم  هب  هک  دننم  ناگدشدازآ  اهنآ  درادن . نانآ  رب  ياهطلـس  سکچـیه  دنتـسه و  دازآ 

. دوشیم نیمأت  اجنآ  زا  ناشهداوناخ  دوخ و 
. مدرک فقو  ار  شناگدرب  مدرک و  فقو  همطاف  نادنزرف  يارب  مراد  يرقلا  يداو  رد  هچنآ  ره  و 
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هبتاـکم داد  رارق  ناـگدرب ، رگید  دـننام  زین  قـیرز  اـب  هکنیا  اـّلا  مدرک  فـقو  شناـگدرب  هارمه  مراد  هعد ) اـی  هقرب  اـی  « ) همید  » رد هچنآ  و 

. مدنبیم
. تسادخ هار  رد  فقو  دینادیم  هک  هنوگنامه  نیریقف »  » مدرک و فقو  شناگدرب  اب  هارمه  مراد  هنیذا »  » رد هک  هچنآ  و 

يدونـشخ هک  یهار  ره  رد  مشابن و  اـی  مشاـب  هدـنز  نم  هاوخ  تسا . تشگرب  لـباقریغ  بجاو و  هقدـص  همه  متـشون ، هک  ار  یلاوما  نیا  و 
. کیدزن رود و  ّبلطم و  مشاه و  نادنزرف  زا  نادنواشیوخ  يو و  يدونشخ  ادخ و  هار  رد  دوشیم ، هنیزه  تسا ، نآ  رد  دنوادخ 
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لـالح و رد  دـهاوخیم  ادـخ  هک  یهار  ره  رد  دـنکیم و  فرـصم  هدیدنـسپ  رادـقم  هب  نآ  زا  تسا . یلع  نب  نسح  راـک ، نـیا  رادهدـهع 
يداریا هکنآ  نودب  دزادرپب ، يرگید  ياج  هب  ار  تافوقوم  زا  یکی  لاوما  دهاوخب  رگا  و   ) تسین يو  رب  یکاب  دنکیم و  هنیزه  هدشلالح 

(. دنکیم ار  راک  نیا  دشاب ، وا  رب 
. تسین وا  رب  یکاب  دهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  لیامت  تروص  رد  دشورفب  یهدب  تخادرپ  يارب  ار  لام  زا  یشخب  دهاوخب  رگا  و 

. دهدیم رارق  دوخ  سیفن  كالما  زا  ار  نآ  دهاوخب ، رگا  و 
. دنتسه نسح  رایتخا  رد  نانآ  لاوما  نایلاوم و  مالسلا و  مهیلع  یلع  نادنزرف  و 

وا رب  یکاب  دـشورفب و  ار  نآ  لیامت  تروص  رد  دریگب و  یفقو  هناـخ  شورف  هب  میمـصت  ور  نیا  زا  تسا ؛ یکلم  هناـخ  نسح ، هناـخ  رگا  و 
نایم رد  ار  ثلث  ّبلطم و  مشاه و  نادنزرف  رد  ثلث  ادـخ و  هار  رد  ثلث  دـنکیم : میـسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ  ياهب  تخورف ، رگا  تسین و 

. دنکیم میسقت  دهاوخیم  ادخ  هک  هنوگره  وا  دهدیم و  رارق  بلاطوبا  لآ 
. مداد روتـسد  نسح  هب  هک  دـنکیم  لمع  هنوگ  نامه  هب  نیـسح  تسوا و  تسد  هب  اـهراک  تسا ، هدـنز  نیـسح  درک ، تاـفو  نسح  رگا  و 

رگید هزادنا  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  دوب و  نسح  ةدهع  رب  هچنآ  لثم  تسوا  ةدهع  رب  متـشون و  نسح  يارب  هچنآ  لثم  تسوا  يارب 
تشادگرزب هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا  ساپ  هب  دنوادخ و  يدونشخ  بلط  يارب  اهنت  نم  دنراد و  هرهب  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف 

. مداد رارق  نانآ  يارب  ار  تارایتخا  نیا  ناشتیاضر  بلج  نانآ و  هب  نداد  تفارش  مالسلا و  اهیلع  همطاف  دنزرف  ود 
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اهنآ نایم  رد  رگا  هاگنآ  درگنیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  نایم  رد  تافو  زا  شیپ  اهنآ  نیرخآ  دـندرک ، تافو  نیـسح  نسح و  رگا  و 
هک ار  یسک  نآ  رگا  یلو  دنکیم  لاوما  رادهدهع  ار  وا  دهاوخب  رگا  دشاب ، یضار  شايرادتناما  مالـسا و  تیاده و  هب  هک  دبایب  ار  یـسک 

مالسا تیاده و  زا  هک  تفای  ار  یسک  نانآ  نایم  رد  رگا  سپ  دوریم ، همطاف  دنزرف  ود  نادنزرف  غارس  هب   ) تفاین نانآ  نایم  رد  دهاوخیم 
هب ار  نآ  تفاین ) تساوخیم  هک  ار  یـسک  نانآ  نایم  رد  رگا  دراپـسیم و  يو  هب  ار  اـهراک  تساوخ  رگا  دـشاب ، یـضار  شايرادـتناما  و 

یـسک بلاطوبا  نادناخ  نارظن  بحاص  ناگرزب و  زا  هک  دـید  رگا  دراپـسیم و  تسا - یـضار  يو  زا  هک  بلاطوبا - نادـناخ  زا  یـصخش 
. دراپسیم مشاه  ینب  تیاضر  دروم  صاخشا  زا  یکی  هب  تسا  هدنامن  یقاب 

روتسد هک  ییاههار  رد  نآ  تالوصحم  عفانم و  زا  دنک و  ظفح  ار  لام  لصا  هک  دنکیم  طرش  دراپسیم  شتسد  هب  ار  راک  هک  یـسک  اب  و 
اهنآ زا  يزیچ  دنتـسه و  کیدزن  رود و  ّبلطم و  ینب  مشاه و  ینب  زا  نادنواشیوخ  يو و  يدونـشخ  ادخ و  هار  نآ  هک  دنک  فرـصم  مداد 

. دسریمن ثرا  هب  دوشیمن و  هدیشخب  هتخورف و 
. تسا همطاف  دنزرف  ود  تسد  هب  نآ  رایتخا  و  تسا ) هیحان  هقطنم و  رد  ای   ) تسا لاوما  رگید  زا  يادج  یلع ، نب  دمحم  لام  و 

. دنتسه دازآ  متشون ، کچوک  هگرب  رد  هک  ياهدرب  ود  نآ  و 
ترخآ يارس  دنوادخ و  يدونشخ  بلط  يارب  نِکْـسَم - هب  دورو  زا  سپ  زور  کی  شلاوما - ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  يزیچ  نیا 

هک تسین  اور  دراد ، نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  ناملـسم  صخـش  يارب  مهاوخیم و  کمک  دـنوادخ  زا  لاـح  ره  رد  درک و  مکح 
کیدزن هاوخ  دنک - تفلاخم  نم  تاروتـسد  اب  و  دـهد ) رییغت  ار  نآ  زا  يزیچ  و   ) دـیوگب ینخـس  مدرک  مکح  ملاوما  ةرابرد  هچنآ  ةرابرد 

. رود ای  دشاب 
ناشهارمه هک  دـنراد  دـنزرف  نانآ  زا  یخرب  دنتـسه . رفن  هدـفه  منکیم ، شدرگ  ناشنایم  رد  هک  ینازینک  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نایاپ  رد 

دنرادن و دنزرف  هک  ییاهنآ  نم ، زا  سپ  هک  تسا  نینچ  نانآ  ةرابرد  نم  مکح  دنرادن . دنزرف  زین  يدادـعت  دنتـسه و  هلماح  یخرب  تسا و 
دنوادخ  يدونشخ  يارب  دنتسین ، زین  هلماح 
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زا دوشیم و  هتشاد  هگن  شدنزرف  يارب  سپ  دنتسه ، هلماح  ای  دنراد  دنزرف  هک  ییاهنآ  درادن و  نانآ  رب  ياهطلـس  سکچیه  دنتـسه و  دازآ 
دهاوخن طلـست  وا  رب  يدـحا  دوب و  دـهاوخ  دازآ  يو  دریمب ، شدـنزرف  زینک ، نآ  تایح  لاـح  رد  رگا  دـیآیم و  رامـش  هب  شدـنزرف  مهس 

. تشاد
. درک رداص  شلاوما  ةرابرد  نِکْسَم  هب  دورو  زا  سپ  زور  کی  یلع  هک  تسا  یمکح  نیا 

. دندوب نآ  هاوگ  جاّیه  یبا  نبا  جاّیه  سیق و  نب  دیعس ) و   ) دیزی ناحوص ، نب  ۀعصعص  ههربا ، نب  رمس  وبا 
تشون ». تفه  یس و  لاس  یلوالا  يدامج  مهد  رد  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  بلاطیبا  نب  یلع  و 

نایب دوخ  تیصو  هتشون  رد  ار  اهنآ  درک و  تیصو  شلاوما  زا  یتافوقوم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
دنناـمه دـسریمن » ثرا  هب  دوـشیمن و  هدیـشخب   » اـت تیاور  همادا  تسا »...  فـقو  هب  تیـصو  نیا  : » تسا هدـمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  درک .

اهیلع همطاف  نادنزرف  تسد  رد  نآ  رایتخا  تسازجم و  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لام  و  : » دیامرفیم سپس  تسا و  نیشیپ  تیاور 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور  همادا  تسا .» شنادنزرف  تسد  هب  شرایتخا  همطاف  لاوما  نینچمه  تسا و  مالسلا 

نیفـص دربن  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  شلاوما  فراصم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهتیـصو  زا  : » تسا هدمآ  هغالبلاجهن  رد  ( 19 - ) 307
نم هب  دـیامن و  تشهب  دراو  ارم  دـنوادخ  اـت  تسا  شلاوما  ةراـبرد  بلاـطیبا - نب  یلع  ادـخ - هدـنب  روتـسد  نیا  تسا : نیا  دومرف  موـقرم 

. دیامرف تیانع  تینما  شمارآ و 
. دنکیم هنیزه  نآ  زا  ریخ  هار  رد  هدافتسا و  شدوخ  يارب  هدیدنسپ  هزادنا  هب  نآ  زا  تسا و  نآ  رادهدهع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  و 

هب ار  اهراک  دریگیم و  هدهع  هب  ار  اهنآ  یتسرپرس  نسح  زا  سپ  وا  دوب ، تایح  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  درک و  تافو  نسح  رگا  سپ 
. دزادنایم نایرج 

يدونـشخ بلط  يارب  اهنت  نم  دنراد و  مهـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  رگید  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تافوقوم  زا  همطاف  نادـنزرف  و 
ود هب  ار  نآ  یتسرپرـس  وا  يدنواشیوخ  دنویپ  تشادـیمارگ  شتمرح و  تشادـگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یکیدزن  دـنوادخ و 

. مدرپس مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف 
تالوصحم دنک و  ظفح  ار  لاوما  نیا  لصا  هک  دنکیم  طرش  دراپسیم ، يو  هب  ار  لاوما  نیا  یتسرپرـس  هک  یـسک  اب  نیـسح ] نسح و   ] و

ناتخرد ات  دنـشورفن  ار  عرازم  نیا  يامرخ  ناتخرد  ياـهلاهن  دـننک و  فرـصم  دـش ، نومنهر  نآ  هب  هداد و  روتـسد  هک  ییاـج  رد  ار  نآ 
. دناشوپب ار  نآ  رساترس  امرخ 

هبساحم يو  مهس  زا  هتشاد و  هگن  ناشدنزرف  يارب  دنتـسه ، هلماح  ای  دنراد  دنزرف  هک  ییاهنآ  منکیم ، شدرگ  ناشنایم  رد  هک  ینازینک  و 
هدرک دازآ  ار  وا  قـتع  تسا و  هدـش  هدوـشگ  وا  زا  یگدـنب  تسا . دازآ  زینک  نآ  دریمب ، شدـنزرف  زینک  تاـیح  ناـمز  رد  رگا  دـنوشیم و 

تسا ».
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؟ مناوخب وت  يارب  ار  همطاف  تیصو  یهاوخیمن  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 20 - ) 308
دنوادـخ مان  هب  دومن : ندـناوخ  هب  عورـش  درک و  جراـخ  نآ  زا  ار  ياهتـشون  دروآ و  ار  ياهبعج  اـی  لـیبنز  مالـسلا  هیلع  ماـما  يرآ . متفگ :

.[ ناهج ود  رد  نانمؤم  هب  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنشخب رتسگرهم و 
تسرپرس یصو و  دوخ  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسادخ . لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیـصو  نیا 

. میهارباّما هبرشم  هیفاص و  ینسح ، بثیم ، هقرب ، لالد ، فاوع ، مهدیم ؛ رارق  ماهناگتفه  ياهغاب 
هیلع نیـسح  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  يو  زا  سپ  مراپـسیم و  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  ار  اـهنآ  راـیتخا  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  سپ  و 

ار نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـسه و  نآ  دهاش  زین  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  تسا و  هاوگ  نیا  رب  دنوادخ  مدنزرف . نیرتگرزب  مالـسلا 
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تشون ».
. تسا هدش  تیاور  فالتخا  یکدنا  توافتم و  ياهدنس  اب  ریصب  وبا  مالسالا و  مئاعد  باتک  رد  دیمح و  نب  مصاع  زا  تیاور  نیا 

؟ مناوخب تیارب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیصو  یلیام  ایآ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  ( 21 - ) 309
مالسلا اهیلع  همطاف  شرافـس  تیـصو و  نیا  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  نم  دزن  ار  ياهتـشون  مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ . متفگ :

مالسلا و هیلع  نیسح  هاگنآ  مالسلا  هیلع  نسح  يو  زا  سپ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  شلاوما  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد 
هبرـشم هیفاص و  ینـسح ، هقرب ، بثیم ، فاوع ، لالد ، زا : دـنترابع  نم  لاوما  وت . لسن  هن  نم ، لـسن  زا  دـنزرف  نیرتگرزب  يو  تاـفو  زا  سپ 

. میهارباّما
دنتسه ». دهاش  نآ  رب  زین  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  تسا و  هاوگ  تیصو  نیا  رب  دنوادخ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و  فقو  اهغاب  نیا  هک  هدش  تیاور  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  بیذهتلا و  باتک  رد  ( 22 - ) 310
اب ساـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  درکیم . نیماـت  اـهنآ  زا  ار  دوـخ  رب  نادراو  اـهنامهم و  زا  ییاریذـپ  هنیزه  هلآ 

مالـسلا اهیلع  همطاف  رب  فقو  اهنآ  هک  دـنداد  تداهـش  نارگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  تخادرپ و  عازن  هب  اـهنآ  رـس  رب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
تسا ».
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يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثاریم  هناگتفه - ياهغاب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دـیوگ دـمحم  نب  دـمحا  ( 23 - ) 311

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوب و  فقو  هکلب ] دوبن  ثاریم   ] اـهنآ هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک . لاؤس  مالـسلا - اـهیلع  همطاـف 
سابع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  درکیم . نیمأت  اهنآ  زا  ار  ینیبشیپ  لباق  ریغ  ياههنیزه  شیاـهنامهم و  ییاریذـپ  هنیزه 
. تسا همطاف  رب  فقو  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  نارگید  مالسلا و  هیلع  یلع  سپ  تخادرپ . عازن  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  اب  اهنآ  دروم  رد 

هقرب ». بثیم و  میهارباّما ، هبرشم  هیفاص ، ینسح ، فاوع ، لالد ، زا : دنترابع  اهنآ  و 
هللا یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  قاحـسا  نب  دـمحم  ( 24 - ) 312

. درک یگدنز  هام  شش  هلآ  هیلع و 
نیا ناهج .] ود  رد  نانمؤم  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنـشخب رتسگرهم و  دـنوادخ  ماـن  هب  تشون : ار  هتـشون  نیا  وا  و  دومرف : و 

زا هـیقوا  داتـشه  دوـخ  تشذـگرد  زا  سپ  يو  تـسا  شلاوـما  ةراـبرد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتـخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هتـشون 
. دریگیم قلعت  يو  هب  هدش  ماجنا  ياهراک  يرایبآ و  هنیزه  شهاک  زا  سپ  بجر  هام  رد  لاس  ره  هک  دهدیم  هقدص  ار  شتالوصحم 

هیقوا و جنپ  لهچ و  مردپ  نارـسمه  هب  دنکیم و  قافنا  ادخ  هار  رد  تشادرب  تقو  رد  ار  هدنیآ  لاس  مدـنگ  لاسما و  ار  اهنآ  تالوصحم  و 
. دیزادرپب هیقوا  هاجنپ  بلطملادبع  نادنزرف  مشاه و  نادنزرف  نادنمزاین 

هللا یلص  ربمایپ  لاوما  اب  ار  نآ  دریگ و  هدهعرب  ار  نآ  یتسرپرس  هک  هتـساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هنیدم ، رد  شلام  لصا  اب  هطبار  رد  و 
زا سپ  تسا و  نآ  یتسرپرـس  رادهدـهع  تسا  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دزادـنین و  ییادـج  اهنآ  نایم  سپ  دـنک ، عمج  مه  اب  هلآ  هیلع و 

. دنریگیم هدهعرب  ار  نآ  یتسرپرس  اهنآ  دنکیم و  راذگاو  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  هب  ار  نآ  شتافو 
. دنکیمن ادج  مه  زا  ار  نآ  دزادرپیم و  مه  اب  ار  مردپ  لام  نم و  لام  سپ  متشاذگ  دازآ  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نم  و 

هیلع یلع  ادـخ و  تسد  رد  شراـیتخا  نآ  زا  سپ  دزادرپیم و  مداد  هقدـص  هـچنآ  مداد و  روتـسد  هـک  ار  ییاـهراک  نآ  تـالوصحم  زا  و 
دمحم لاوما  نم و  لاوما  دوخ  تافو  زا  سپ  تسین و  وا  رب  یکاب  دـهدیم و  هقدـص  دـنکیم و  قاـفنا  دـهاوخب  هک  هنوگره  تسا  مالـسلا 

دننکیم و قافنا  دنهدیم و  هقدص  دنهاوخب  هک  هنوگره  نانآ  دهدیم و  لیوحت  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسین ناشيارب  یکاب 
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هداد نایاونیب  نادـنمزاین و  هب  لاـم  نآ  دریمب ، يو  هب  لاـم  لـیوحت  زا  شیپ  مدرک ، تیـصو  ناـشيارب  ار  یلاـم  هک  یناـسک  زا  یکی  رگا  و 

. دوشیم
اهیلع همطاـف  مکح  هتـشون و  نیا  درادـن . ار  میاـههدرپ  زا  هدافتـسا  قح  یـسک  جاودزا - زا  شیپ  مالـسلا - هیلع  یلع  مرتـخد و  ود  زج  هب  و 

ار نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دنتسه و  نآ  نادهاش  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  تسا و  نآ  رب  هاوگ  دنوادخ  تسا و  شلاوما  ةرابرد  مالسلا 
. تشون

. تسین وا  رب  یکاب  دهد  ماجنا  یفورعم  راک  ره  مالسلا  هیلع  یلع  و 
میتفای ». ار  وا  تیصو  هنوگنیا  زین  ام  میتفای و  ام  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : مردپ  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا یلـص  دمحم  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیـصو  نیا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یلع  نب  دیز  ( 25 - ) 313
هیلع یلع  هب  ار  میهاربا  ّما  لاـم  هیفاـص و  ینـسح ، تیبـم ، هقرب ، لـالد ، فاوـع ، شاهناـگتفه : ياـهغاب  راـیتخا  نآ  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و 

هب بیترت  هب  سپـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  شردارب  هب  هاـگنآ  یلع ، نب  نـسح  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  سپ  دـنکیم و  راذـگاو  مالـسلا 
. دنکیم راذگاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  نیرتگرزب 

زا سپ  هک  منکیم  تیـصو  وت  هب  مراد - تسود  همه  زا  شیب  ار  مدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  هک  مدوخ - ةراـبرد  نم  سپس 
وت هب  نیا  زا  شیب  نکن . رـضاح  ار  ینالف  ینـالف و  راپـسب و  كاـخ  هب  هنابـش  نک و  نفک  طونح و  هدـب و  لـسغ  دوخ  تسد  هب  ارم  متاـفو 

. مراپسیم ادخ  هب  ار  وت  ددجم  رادید  ات  مرادن و  یتیصو 
تشون ». دوخ  تسد  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دناسرب . رگیدکی  هب  ار  ام  شایگیاسمه  شاهناخ و  رد  دنوادخ 

هلیـسو هب  ار  شدوـخ  هماـنفقو  شردـپ و  تیـصو  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  : » دـیوگ جاـجح  نـب  نامحرلادـبع  ( 26 - ) 314
نیا رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنـشخب رتسگرهم و  دنوادخ  مان  هب  تسا : نینچ  نیا  تیـصو  نآ  داتـسرف . نم  يوس  هب  فداصم  لیعامـساوبا 

يادخ زج  يدوبعم  هک  دهدیم  تداهـش  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  تیـصو  شرافـس و  نیا  ناهج ] ود  رد  نانمؤم  ناهج و 
رایتخا رد  اهیبوخ  همه  دناریمیم . دنکیم و  هدـنز  تسوا . صوصخم  شیاتـس  ییاورنامرف و  درادـن . کیرـش  تسا و  هناگی  تسین . اتکی 

. تساناوت زیچره  رب  وا  تسوا و 
تسین و نآ  رد  یکـش  چیه  دمآ و  دـهاوخ  ًامتح  تمایق  تسادـخ و  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

. هللاءاشنا دش . میهاوخ  هدنز  نآ  اب  میریمیم و  نآ  اب  مینکیم و  یگدنز  اهداقتعا  نیا  اب  دزیگنایمرب . ار  اهربق  رد  ناگدرم  دنوادخ 
رارقرب یتشآ  ناشدوخ  نایم  دـنناوتیم  ات  دـننک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـنریمن و  مالـسا  لاـح  رد  زج  هک  دـنکیم  شرافـس  شنادـنزرف  هب  و 

ریخ  رد  هتسویپ  دننک  نینچ  نیا  هک  یتقو  ات  نانآ  اریز  دننک .
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«1 . » دننک شیارگ  نآ  هب  دشاب  نییآ  مدرم  نایم  حالصا  رگا  درب و  دنهاوخ  رس  هب 
- دراد ار  نآ  رییغت  رایتخا  تسا  هدـنز  ات  هکنیا  اب  دوب - هدادـن  رییغت  ار  نآ  درک و  دـماشیپ  ياهثداح  يو  يارب  رگا  هک  دـنکیم  تیـصو  و 

داد ». رارق  ینالف  ار  دوخ  ّیصو  تسا و  دازآ  هدرب  نالف  غلبم و  نالف  ینالف ، يارب  غلبم و  نالف  ینالف ، يارب  غلبم و  نالف  ینالف ، يارب 
[. ناهج ود  رد  نانمؤم  هب  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنشخب رتسگرهم و  دنوادخ  مان  هب  »

زا معا  یلک - روط  هب  نانچ  نینچ و  دودـح  اب  ار  هلحم  نالف  رد  عقاو  نیمز  تسا . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تافوقوم  تاقدـص و  نیا 
رهن و خـبطم و  طایح و  لوط و  ضرع و  يدـنلب و  یتسپ و  رد  شقوقح  مامت  يراـیبآ و  قح  نآ ، قوقح  هاـچ ، بآ ، تاـنق ، نیمز ، لـخن ،

نآ ياههنیزه  تخادرپ  زا  سپ  نآ  ّیلوتم  درک و  فقو  رسپ - رتخد و  شنادنزرف - رب  شقوقح  مامت  اب  دابآ - بارخ و  هاگ و  لیس  هداج و 
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هب دنکیم و  میسقت  رفعج  نب  یسوم  نادنزرف  نایم  ار  نآ  تالوصحم  هیقب  اجنآ ، لها  نایاونیب  هب  تخرد  یس  لوصحم  تخادرپ  زا  سپ  و 
. دزادرپیم نارتخد  ربارب  ود  نارسپ ،

نیا رد  ددرگزاب و  رهوش  نودب  هکنیا  ات  درادـن  یّقح  هفوقوم  نیا  رد  درک ، جاودزا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  زا  یکی  رگا  و 
. دربیم مهس  هدرکن  جاودزا  نارتخد  ریاس  دننامه  تروص 

ود رـسپ  هب  دوشیم - هداد  شنادنزرف  هب  يو  مهـس  دشاب ، هتـشاد  دنزرف  دنک و  توف  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  زا  کی  ره  و 
رفعج نب  یسوم  دنزرف  نودب  ِنادنزرف  زا  یکی  رگا  داد و  رارق  شدوخ  نادنزرف  يارب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هچنآ  لثم  رتخد  ربارب 

. ددرگیم زاب  فقو  لها  رگید  هب  شمهس  دنک ، توف 
. دنشاب نم  نادنزرف  زا  ناشناردپ  هکنآ  رگم  دنرادن ، یمهس  هفوقوم  نیا  رد  نم  نارتخد  نادنزرف  و 

. دنرادن فقو  نیا  رد  یقح  يرگید  تسا ، یقاب  یسک  ناشلسن  زا  ناشنادنزرف و  نم و  نادنزرف  زا  یکی  هک  یتقو  ات  و 
هک تروص  نامه  هب  دیـسر ، دهاوخ  مردام  زا  مردپ  نادنزرف  هب  نم  هقدص  سپ  دنامن ، یقاب  اهنآ  زا  یـسک  دش و  ضرقنم  نم  لسن  رگا  و 

. متشاذگ رارق  مدوخ  نادنزرف  يارب 
دهاوخ تسا - هدـنز  نانآ  زا  رفن  کی  یتقو  ات  ناـشلسن - مردـپ و  نادـنزرف  ریاـس  ناـیم  رد  نم  هقدـص  سپ  اـهنآ  ضارقنا  تروص  رد  و 

. متشاذگ رارق  مدوخ  نادنزرف  يارب  هک  تروص  نامه  هب  دیسر ،
ای  ) تسا نآ  ثراو  هک  يدـنوادخ  ات  دـسریم  نم  هب  دارفا  نیرتکـیدزن  هب  بیترت  هب  نم  هقدـص  مردـپ ، نادـنزرف  ضارقنا  تروص  رد  و 

. تسا ناثراو  ِنیرتهب  وا  دََرب و  ثرا  هب  ار  نآ  تسا ) نآ  قزار 
______________________________

. تسا هدش  رکذ  یتالامتحا  هلمج  نیا  ةرابرد  (. 1)
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نآ رد  تسا و  تشگزاب  لباق  ریغ  یعطق و  ادخ  هار  رد  هک  ياهقدـص  داد ، ار  هقدـص  نیا  یتمالـس  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
. ترخآ يارس  دنوادخ و  يدونشخ  بلط  رطاخ  هب  تشاد - دهاوخن  دوجو  هللاءاشنا - یتشگزاب -

دنوادخ ات  تسین  لالح  نآ  زا  يزیچ  رییغت  نداد و  رارق  هیرهم  شـشخب و  شورف و  دراد  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  ینمؤم  يارب  و 
. دََرب ثرا  هب  تسا  نآ  يور  رب  هچنآ  نیمز و 

همیمـض رگید  درف  هب  ار  مساـق  ناـنآ ، زا  یکی  توف  تروص  رد  درک و  راذـگاو  میهاربا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  هفوـقوم  نیا  یتـسرپرس 
. دنکیم

سابع دندرک ، توف  رفن  ود  نیا  زا  یکی  رگا  مه  زاب  دـهدیم و  رارق  رگید  درف  رانک  رد  ار  لیعامـسا  ود ، نیا  زا  یکی  توف  تروص  رد  و 
دریگیم و هدهع  هب  ار  راک  رگید  درف  هارمه  مدنزرف  نیرتگرزب  دندرک ، توف  ود  نیا  زا  یکی  رگا  دـهدیم و  رارق  رگید  درف  رانک  رد  ار 

دوشیم ». نآ  رادهدهع  ییاهنت  هب  يو  دنام ، یقاب  رفن  کی  اهنت  منادنزرف  زا  رگا 
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(. تشاد مدقم  سابع  رب  فقو  هرادا  رد  دوب - رتکچوک  سابع  زا  هکنیا  اب  ار - لیعامسا  شردپ  هک  دوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  )
. تسا هدش  لقن  توافت  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  تیاور  نیا 

ًادـعب دوب - برع  ریغ  ناهاشداپ  زا  یکی  دـنزرف  رزینوبا  تسا ...« : هدروآ  لماکلا  باتک  رد  دّربم  دـیزی  نب  دـمحم  ساـبعلاوبا  ( 27 - ) 315
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ور  نیا  زا  دش  مالـسا  هب  لیامتم  یکدوک  رد  دوب - یـشاجن  نادنزرف  زا  يو  هک  دـش  تباث  نم  يارب 

. تفر شنادنزرف  همطاف و  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دنام . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  دش و  ناملسم 
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 ... دمآ نم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدوب  ندرکراک  لوغشم  هغبیغب  رزینوبا و  هعرزم  ود  رد  نم  دیوگ : رزینوبا 
یلاح رد  هاگنآ  دوبن . يربخ  بآ  زا  یلو  درک  ندـنک  هب  عورـش  تفر و  نییاپ  تانق  همـشچرس  زا  تشادرب و  ار  گنلک  مالـسلا  هیلع  یلع 

هاچ دراو  تشادرب و  ار  گنلک  رگید  راب  سپس  درک . كاپ  ار  دوخ  یناشیپ  قرع  دمآ و  نوریب  تخیریم ، شایناشیپ  زا  قرع  هتـسویپ  هک 
هیلع ماما  دیشوج . نیمز  زا  رتش  ندرگ  دننامه  بآ  ماجنارـس  ات  دزیم  گنلک  نانز  سفن  سفن  ترـضح  نآ  درک . ندنک  هب  عورـش  دش و 
دزن ار  اهنآ  ناباتش  روایب . نم  يارب  یتاود  قرو و  تسا . هقدص  نیا  هک  مریگیم  دهاش  ار  دنوادخ  دومرف : دمآ و  نوریب  تعرس  هب  مالـسلا 

رب ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  هب   ] هدنشخب رتسگرهم و  دنوادخ  مان  هب  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  یلع  مدرک . رضاح  مالـسلا  هیلع  ماما 
. داد هقدص  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یلع ، ادخ ، هدنب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ناهج .] ود  رد  نانمؤم 

شزوس دنوادخ  اهنآ  هلیسو  هب  ات  درک  فقو  ناگدنامهار  رد  هنیدم و  لها  نادنمزاین  يارب  ار  هغبیغب  رزینوبا و  همشچ  هب  فورعم  هعرزم  ود 
تـسا ناثراو  نیرتهب  وا  درب و  ثرا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ات  دنوشیمن  هدیـشخب  هتخورف و  ود  نآ  درادزاب . يو  هرهچ  زا  تمایق  زور  ار  شتآ 

تسین ». هنوگنیا  نارگید  يارب  یلو  تسا  دازآ  قلط و  نانآ  يارب  ود  نیا  هک  دننک  ادیپ  جایتحا  اهنآ  هب  نیسح  نسح و  هکنآ  رگم 
داتـسرف يو  يارب  رزینوبا  همـشچ  لباقم  رد  رانید  رازه  تسیود  هیواعم  دش و  راکهدب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـیوگ ماشه  نب  دـمحم 
شاهرهچ زا  ار  شتآ  شزوس  دـنوادخ  اـت  داد  هقدـص  ار  نآ  مردـپ  اـنامه  دومرف : درک و  يراددوـخ  نآ  شورف  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو 

مشورفیمن ». يزیچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  زگره  نم  درادزاب و 
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هکنآ رگم  دوبن ، رگناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  کیچیه  : » تفگ هک  دوشیم  تیاور  رباج  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 28 - ) 316
درکیم ». فقو  ار  يزیچ 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  تاکز  باتک  زا  بحتسم  قوقح  باوبا  تایاور  رتشیب  رد  تشذگ :

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  قیقحت  هب  : » هک هتفگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تراـیز  باوـبا  زا  مود  داتـشه و  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد 
داد ». رارق  فقو )  ) هقدص نانآ  يارب  ار  نآ  دیرخ و  مهرد  رازه  تصش  هب  هیرضاغ  اونین و  لها  مدرم  زا  ار  شربق  لحم  فارطا 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  کین  ياهراک  باوبا  زا  مکی  باب  سفن و  اب  هزرابم  باوبا  زا  موس  لهچ و  مجنپ و  یس و  باب  تایاور  رد 
! هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  مریگیم  دهاش  ار  وت  نم  قیقحت  هب  : » هک هتفگ  نیا  رکذ  باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تایآ نیا  هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  هاگنآ  تسا ، هقدص  لها  دـنمزاین  ناناملـسم  يارب  هدـش  هداد  لیوحت  فقو )  ) هقدـص نم  غاب  نیا  هک 
هداـمآ هفرم  یگدـنز  يارب  ار  وا  دراـگنا  تسار  ار  کـین  شاداـپ  دـنک و  هـشیپ  اوـقت  دـشخبب و  هـک  سک  نآ  سپ  دوـمرف : لزاـن  ار  نآرق 

مینکیم ».
ار غلبم  نالف  نم  لام  زا  رفعج ! يا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  متـشه  لهچ و  باـب  زا  مود  تیاور  رد 

«1 .« » دننک ییارسهحون  نم  يارب  ینم  لامعا  ياهزور  رد  ینم  رد  لاس  هد  تدم  هب  ات  نک  فقو  نایارسهحون  يارب 
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تاقدص  فوقو و  ماکحا  هب  طوبرم  يدعب ، باوبا  تایاور  رد 

هفوقوم لام  هب  زاین  تروص  رد  نارگید  زا  رتراوازس  ار  شدوخ  فقاو  نداد  رارق  فقو و  رد  فقاو  فرصت  زاوج  مدع  باب 2 

زا ياهعرزم  مرادن و  دنزرف  نم  موش ! تیادف  متشون : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ دیـشر  نب  نامیلـس  نب  یلع  ( 1 - ) 317
يزیچ دیسرارف  مگرم  متشادن و  دنزرف  رگا  موش ! تیادف  متـسین . ثداوح  زا  نمیا  مدرک و  مامت  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  ماهدرب  ثرا  هب  مردپ 
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ناردارب  رب  ار  نآ  زا  یشخب  ایآ  دینادیم ؟ نم  حالص  هب  ار 
______________________________

تیاور 2. اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  باب 48  (. 1)
 257 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمزا سپ  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  مهد ؟ هقدـص  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  ار  شیاـهب  مشورفب و  ار  نآ  اـی  منک  فقو  ناـگراچیب  مدـنمزاین و 
؟ مروخب نآ  زا  مناوتیم  ماهدنز  ات  ایآ  مدرک  فقو  ار  نآ  دوخ  تایح  نامز  رد  رگا  دریگن و  رارق  حیحص  ریسم  رد  فقو 

. ینک هدافتـسا  نآ  زا  یناوتیمن  ندرک ، فقو  تروص  رد  مدیمهف . تاهعرزم  ةرابرد  ار  تاهمان  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدب و هقدـص  ياهدـنز  ات  ار  شیاهب  زا  يرادـقم  شورفب و  ار  نآ  يراد  ثراو  رگا  دوشیمن . عقاو  فقو  ینک  هدافتـسا  نآ  زا  تدوخ  رگا 

درک ». مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  ار  يراک  لثم  راد ، هگن  تایگدنز  هرادا  يارب  ار  نآ  زا  یشخب  يدرک ، فقو  رگا 
ار شاهرهب  نک و  سبح  ار  لام  ِلصا  : » دومرف فقو  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 2 - ) 318

نک » اهر  ادخ  هار  رد 
سبح و ار  لاـم  لـصا  یهاوخب ، رگا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاـئللا  ررد  باـتک  رد  ( 3 - ) 319

ینکیم ». اهر  ادخ  هار  رد  ار  شاهرهب 
ار ياهناخ  رگا  درخیمن و  هداد ، هقدـص  هک  ار  يزیچ  ناسنا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دوراـجوبا  ( 4 - ) 320

شنادـنواشیوخ فقو  ار  ياهدرب  رگا  دوشیم و  نکاـس  نآ  رد  ناـنآ  هارمه  زین  شدوخ  لـیامت ، تروص  رد  دـنک ، شنادـنواشیوخ  فقو 
دنکیم ». تمدخ  زین  شدوخ  هب  لیامت  تروص  رد  دنک ،

نآ رد  هک  ار - ياهناخ  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 5 - ) 321
دوشیم ». جارخا  اجنآ  زا  نونکامه  : » دومرف هدرک  فقو  تسا - نکاس 

هب مالسلا  هیلع  ماما  روتـسد  لیلد  اریز  درادن  تافانم  لوا  تیاور  اب  تیاور  نیا  : » دیامرفیم راصبتـسا  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
هب نآ  لیوحت  فقو  تحـص  طیارـش  زا  هک  میدرک  نایب  اـم  اریز  دوش ، عقاو  حیحـص  فقو ، دـهاوخیم  هک  تسا  نیا  هناـخ  زا  نتفر  نوریب 

تسا ». عونمم  مارح و  يو  يارب  راک  نیا  هک  تسین  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  تسا و  هیلع  فوقوم 
فقو ار  ياهناخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 322

وش »! لقتنم  اجنآ  زا  دومرف : يو  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  درک و 
ار شلاوما  زا  یشخب  شیوخ ، تایح  نامز  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لیـضف  نب  لیعامـسا  ( 7 - ) 323

زیاـج يو  يارب  ار  نیا  اـیآ  مرتهتـسیاش . نآ  هب  نم  مدـش ، دـنمزاین  نآ  زا  يزیچ  هب  رگا  دـیوگیم : دـنکیم و  فـقو  يریخ  راـک  ره  يارب 
زاب ثاریم  هب  ایآ  يو  زا  سپ  دوب ، شدوخ  رایتخا  رد  شتایح  ناـمز  رد  رگا  و  تسا ؟ هداد  رارق  ادـخ  يارب  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  دـینادیم ،

؟ تسا فقو  ای  ددرگیم 
دوشیم ». شاهداوناخ  يارب  ثاریم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هب رگا  دیوگب : دنک و  فقو  ار  يزیچ  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 8 - ) 324

.« دوشیم ثاریم  شگرم  زا  سپ  مرتراوازس ، نآ  هب  نم  مدش ، دنمزاین  نآ 

اهنآ کلمت  هقدص و  فقو و  رد  عوجر  مکح  باب 3 
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بحاـص نآ  زا  سپ  هاـگنآ  متفرگ ، لـیوحت  ار  نآ  نم  داد و  هقدـص  نم  هب  ار  ياهناـخ  مردـپ  : » دـیوگ هـلیقع  یبا  نـب  مـکح  ( 1 - ) 325
وگزاب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  ارجام  زین  نم  دهدب . هقدص  نانآ  هب  دریگب و  نم  زا  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  دش و  يرگید  نادنزرف 

. مدرک فیلکت  بسک  يو  زا  و 
. هدن لیوحت  يو  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم همصاخم  عازن و  نم  اب  تروص  نیا  رد  متفگ :
نکن ». وا  يادص  زا  رتدنلب  ار  تیادص  یلو  نک  همصاخم  يو  اب  زین  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

عوجر قح  ایآ  دهدیم ، ياهقدص  شریغـص  نادـنزرف  رب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ جارد  نب  لیمج  ( 2 - ) 326
؟ دراد

تسا ». هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  يارب  هقدص  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دهدیم هقدص  شغلاب  نادـنزرف  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 3 - ) 327

اریز تسا ، حیحـص  دهد  هقدص  شریغـص  دـنزرف  هب  رگا  تسا و  ثاریم  نآ  دـنریگن ، لیوحت  ردـپ  گرم  نامز  ات  هک  یتروص  رد  : » دومرف
. دراد هدهع  رب  ار  وا  یتسرپرس  شردپ 

. تسین عوجر  نآ  رد  دوش ، ماجنا  دنوادخ  يدونشخ  بلط  يارب  هقدص  هک  یتروص  رد  دومرف : و 
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هب رگم  دشاب - هدشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دشاب  هدش  هتفرگ  لیوحت  هاوخ  ددرگیمرب - نآ  زا  دهاوخب  شبحاص  رگا  شـشخب ، هبه و  دومرف : و 
دوشیمن ». عوجر  نآ  رد  هک  دنواشیوخ 

سپـس دـنکیم ، فقو  ار  شاهعرزم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ ییحی  نب  ناوفـص  ( 4 - ) 328
. دهد ماجنا  يرگید  راک  نآ  اب  دریگیم  میمصت 

درادن و ار  نآ  زا  تشگزاب  قح  تسا ، هدرک  نیعم  یتسرپرـس  نآ ، يارب  فقو و  نارگید  شنادنزرف و  يارب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هتفرگ لیوحت  نانآ  فرط  زا  دریگب و  هدـهع  هب  ناـشيارب  غولب  ناـمز  اـت  ار  نآ  یتسرپرـس  شدوخ  هک  هدرک  طرـش  دنریغـص و  اـهنآ  رگا 

. درادن نآ  رد  تشگزاب  قح  تسا ،
، دنک عوجر  نآ  رد  دناوتیم  دناهتفرگن ، لیوحت  ار  نآ  هعفارم  لادج و  اب  زین  اهنآ  تسا و  هدادن  لیوحت  نانآ  هب  زونه  دنتسه و  غلاب  رگا  و 

دناهتفرگن ». لیوحت  ار  نآ  یلو - دنغلاب  هکنیا  اب  نانآ - اریز 
سدق نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  خیـش  زا  هک  جع )  ) نامز ماما  زا  میاهشـسرپ  خساپ  نایم  رد  : » دیوگ يدـسا  رفعج  نب  دـمحم  ( 5 - ) 329

نآ هب  شبحاص  سپـس  هداد و  رارق  ام  يارب  هچنآ  اـم و  يارب  فقو  ةراـبرد  تشـسرپ  و  تشاد .. : دوجو  بلطم  نیا  دیـسر ، متـسد  هب  هرس 
نآ رد  يرایتخا  شبحاص  هدـش ، هداد  لیوحت  هچنآ  دراد و  راـیتخا  نآ  رد  شبحاـص  هدـشن ، هداد  لـیوحت  هچنآره  سپ  دوشیم . دـنمزاین 

 ... دشاب زاینیب  ای  دشاب  دنمزاین  نآ  هب  دنکن ، ادیپ  جایتحا  ای  دنک  ادیپ  جایتحا  نآ  هب  شبحاص  هاوخ  درادن ،
نآ ياـهراک  هب  اـت  دـهدیم  یتسرپرـس  لـیوحت  ار  نآ  دـهدیم و  رارق  اـم  يارب  ار  ياهعرزم  هک  يدرک  لاؤس  یـصخش  ةراـبرد  هکنیا  و 
نیا انامه  دهد ، رارق  ام  هیحان  يارب  ار  نآ  دمآرد  هدـنامیقاب  دزادرپب و  ار  نآ  هنیزه  جرخ و  شدـمآرد  زا  دـنک و  دابآ  ار  نآ  یگدیـسر و 

تسین ». زیاج  نارگید  يارب  تسا و  زیاج  هدرک  نییعت  تسرپرس  ناونع  هب  ار  وا  هعرزم  بحاص  هک  یسک  يارب  راک 
 263 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ایآ دهدیم ، هقدص  شدنزرف  هب  ار  ياهناخ  ای  یلام  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 6 - ) 330
؟ ددرگرب نآ  زا  دناوتیم 
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دشاب ». ریغص  هکنآ  رگم  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دشخبیم شدنزرف  هب  ار  يزیچ  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارد  نب  لیمج  يرگید  شرازگ  رد 

: ... دومرف ددرگزاب ؟ نآ  زا  تسا  هتسیاش  ایآ 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور  همادا 

دهدیم هقدص  شغلاب  نادـنزرف  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دـیبع  ( 7 - ) 331
ذفان حیحـص و  نآ  دـهد  هقدـص  شغلابان  دـنزرف  هب  رگا  تسا و  ثاریم  نآ  يو  گرم  نامز  ات  ناـنآ  نتفرگن  لـیوحت  تروص  رد  : » دومرف

. تسوا تسرپرس  ّیلو و  ردپ  اریز  تسا ؛
تسین ». تشگزاب  نآ  رد  دوش ، هداد  هقدص  دنوادخ  يدونشخ  بلط  يارب  هک  یتروص  رد  دومرف : و 

کین ياهراک  جح و  هار  رد  مدنزرف و  يارب  ار  ینیمز  نم  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ نیـسحلاوبا )  ) نسحلاوبا ( 8 - ) 332
. مدش فرصنم  نآ  زا  یلو  مداد  رارق  یقح  دوخ  زا  سپ  امش  زا  دعب  ماما  ای  امش  يارب  مدرک و  فقو 

تسا ». لالح  تیارب  يدازآ و  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شبحاص يارب  لیوحت  زا  شیپ  هقدـص  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 333

؟ تسا زیاج  حیحص و 
يو يارب  تسا  ریغص  شدنزرف  یتقو  اریز  تسا ، ذفان  حیحص و  نآ  دهد ، هقدص  شریغص  دنزرف  هب  يردپ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دریگب لیوحت  ات  تسین  حیحص  دشاب ، گرزب  دنزرف  هاگره  یلو  دریگیم  لیوحت 
؟ تسا حیحص  نآ  ایآ  تسا . هتفرگن  لیوحت  وا  دهدیم و  هقدص  يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

. دوشن هداد  لیوحت  ای  دوش  هداد  لیوحت  تسا ، حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دراد ار  نآ  زا  تشگزاب  قح  ایآ  دهدیم ، رارق  یعطق  ادخ و  يارب  ار  هقدص  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

ددرگزاب ». نآ  زا  دناوتیمن  ور  نیا  زا  تسا  ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  يارب  نآ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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دنادرگزاب و ار  نآ  تفرگ  میمصت  سپس  داد ، هقدص  نم  هب  ار  ياهناخ  مردپ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ مکح  ( 10 - ) 334
. درک يراک  دـب  تردـپ  دـندرک و  تواضق  بوخ  امـش  تاضق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرک ، مکح  نم  عفن  هب  هرابنیا  رد  ام  نایـضاق 

نکن دنلب  وا  رب  ار  تیادص  يدرک  هعفارم  تردپ  اب  وت  رگا  تسین و  یتشگزاب  نآ  رد  تسادخ ، يارب  هچنآ  تسادـخ و  يارب  هقدـص  انامه 
. نک هاتوک  ار  تیادص  وت  درک ، دنلب  ار  شیادص  وا  رگا  و 

. تسا هدرک  توف  مردپ  متفگ :
نک ». لالح  يو  رب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  لقن  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  تیاور  نیا 
هقدـص ادـخ  يارب  ار  يزیچ  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 335

؟ ددرگزاب نآ  زا  دناوتیم  ایآ  دهدیم . رارق  یعطق 
ددرگزاب ». نآ  زا  دناوتیمن  تسا و  ناگدنامهار  رد  نایاونیب و  يارب  نآ  دهد  رارق  ادخ  يارب  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هتـسیاش ایآ  دهدیم ، هقدص  دوخ  دنواشیوخ  هب  ار  يزیچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 12 - ) 336
؟ ددرگزاب نآ  زا  تسا 

دریگب ». هداد ، هقدص  يو  هب  هچنآ  ریغ  زا  شدنواشیوخ  زا  دناوتیم  درک  ادیپ  جایتحا  رگا  یلو  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هقدـص شغلاـبان  نادـنزرف  هب  ار  يزینک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ نامحرلادـبع  ( 13 - ) 337
رب دوخ  هیلع  دنک و  تمیق  هنالداع  روط  هب  ار  نآ  ای  دراد  رب  ار  نآ  دـینادیم  حالـص  ایآ  دـیآیم ، شـشوخ  زینک  نآ  زا  سپـس  دـهدیم و 

؟ دنزن تسد  اهنآ  زا  کیچیه  هب  دنک و  كرت  ار  اهراک  نیا  همه  ای  دریگب  هاوگ  شیاهب 
دنک ». شزیمآ  زینک  نآ  اب  سپس  دوش و  رادهدهع  نانآ  يارب  ار  شیاهب  دنک و  تمیق  هنالداع  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هقدص يرگید ) ای   ) شدـنزرف هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 14 - ) 338
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  ددرگزاب ؟ نآ  زا  تسا  هتسیاش  ایآ  دهدیم .
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دنادرگیم ». زاب  ار  نآ  سپس  دنکیم و  غارفتسا  هک  تسا  یسک  دننام  ددرگزاب  نآ  زا  سپس  دهد و  هقدص  ار  يزیچ  سکره 

. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
زاب نآ  زا  سپـس  دـهدیم و  هقدـص  ار  يزیچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 15 - ) 339

. ددرگیم
غارفتـسا يارجام  ددرگیم  زاب  نآ  زا  هک  ياهدنهد  هقدـص  يارجام  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنادرگیم ». زاب  ار  نآ  هک  تسا  ياهدننک 
زا هک  یـسک  يارجاـم  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 16 - ) 340

دنادرگیمزاب ». ار  شغارفتسا  هک  تسا  یسک  دننامه  ددرگیم ، زاب  شاهقدص 
وا : » دومرف ددرگیم ، زاب  شاهقدص  زا  هک  یـسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینئادم  حارج  ( 17 - ) 341

دنادرگیمزاب ». ار  شغارفتسا  هک  تسا  یسک  دننام 
زیاج يو  يارب  دـهد ، ياهقدـص  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مزاـح  نب  روصنم  ( 18 - ) 342

ثاریم ». هار  زا  رگم  دنادرگزاب  ای  دریگب  ششخب  ناونع  هب  ار  نآ  ای  درخب  ار  نآ  هک  تسین 
ار نآ  ددرگیمن و  زاب  وت  هب  يداد  ياهقدـص  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاـح  نب  روصنم  ( 19 - ) 343

يربب ». ثرا  هکنآ  رگم  رخن 
تسا لالح  ایآ  دهدیم  ياهقدص  یصخش  : » درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 20 - ) 344

«. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دربب ؟ ثرا  هب  ار  نآ 
يو هـب  ثاریم  هار  زا  دـهدب و  ياهقدـص  سکره  : » دوـمرف هـک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفعج  لیعامـسا  ( 21 - ) 345

تسوا ». هب  قلعتم  نآ  ددرگزاب ،
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هب ار  نآ  دزادرپب ، ياهقدص  شدنزرف  هب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 22 - ) 346
تسین ». هتسیاش  يو  يارب  سپ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  ار  نآ  هک  دهدب  هقدص  تروص  نیا  هب  هاگره  دربیم و  ثرا 

تاعاجرا
. تسا هقدص  وت  يارب  نآ  : » هک هتفگ  نیا  بحتسم  قوقح  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  موس  تیاور  رد  تشذگ :

رگا دـشاب ، هتفگن  رگا  دراذـگاو و  دوـخ  لاـح  هب  ار  نآ  تسا ، هوکـشاب  زیزع و  يادـخ  يارب  نآ  دـیوگب : رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ددرگزاب ». نآ  زا  دناوتیم  دهاوخب 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  بحتسم  قوقح  زا  مجنپ  یس و  باب  تایاور  رد 
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: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هبه  باوبا  زا  مهدزای  مهن و  متشه ، متفه ، مشش ، باب  فقو و  باب  زا  مهد  مهن و  باب  تایاور  رد  و 

فقو رد  رارمتسا  مهیلع و  فوقوم  نییعت  طارتشا  باب 4 

ات یفقو  ره  هک : دننکیم  تیاور  ناتناکاین  زا  امـش  نارادتـسود  زا  یخرب  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دـیوگ رایزهم  نب  یلع  ( 1 - ) 347
نخـس هب  وت  ددرگیم و  زاـب  ناـثراو  هب  تسا و  لـطاب  لوهجم  نیعم و  اـن  تقو  اـت  یفقو  ره  تسا و  مزـال  تباـث و  ناـثراو  رب  نیعم  تقو 

. يرتهاگآ تناکاین 
تسا ». تروص  نیمه  هب  نم  دزن  نآ  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ تسا هنوگچ  حیحـص  فقو  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  ياهماـن  رد  : » دـیوگ رافـص  نسح  نب  دـمحم  ( 2 - ) 348

. تسارذگ حیحص و  رادتدم ، فقو  ددرگیم و  زاب  ناثراو  هب  تسا و  لطاب  دودحمان ، فقو  تسا : هدش  تیاور 
نادنمزاین يارب  اهنآ  ضارقنا  زا  سپ  تسوا و  لسن  ینالف و  رب  فقو  نآ  دوش : هتفگ  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رادتدم  دنیوگیم : یهورگ  و 

. درب ثرا  هب  تسا  نآ  رب  هچنآ  نیمز و  دنوادخ  ات  تسا  نایاونیب  و 
يارب نآ ، ناـیاپ  رد  دـناهدنز و  هک  یتـقو  اـت  تسا  وا  لـسن  ینـالف و  يارب  نآ  دوـش : هتفگ  هک  تسا  نیا  رادتدـم  دـنیوگیم : نارگید  و 

نیا دـیوگب : هک  تسا  نیا  تقوم  ریغ  دوشن و  هتفگ  درب ، ثرا  هب  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  نیمز و  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  نایاونیب  نادـنمزاین و 
؟ تسا لطاب  کی  مادک  حیحص و  اهنیا  زا  کی  مادک  دربن . مان  يدحا  زا  تسا و  فقو 

هللاءاشنا ». دنکیم  فقو  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ساسا  رب  اهفقو  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

. باب نیا  اب  بسانم  مکی  باب  تایاور  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  متشه  متفه و  باب  رد  و 

لیوحت میسقت و  زا  شیپ  هقدص  عاشم و  کلِم  فقو  زاوج  باب 5 

مهـس نآ  نابحاص  زا  یکی  دوش  میـسقت  ياهناخ  هکنآ  زا  شیپ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبلح  رمع  ( 1 - ) 349
. دهدیم هقدص  ار  دوخ 

. تسا حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
]؟ دوب حیحص  ایآ   ] دوب هبه  رگا  هک  دییامرفب  متفگ :

. تسا حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم نکاس  شاهناخ  رد  رمعلا  مادام  ار  يرگید  یصخش ، مدرک : لاؤس 
. دنک نوریب  ار  وا  دناوتیمن  تسا و  مزال  وا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دهد رارق  شنادنزرف  يو و  يارب  ار  نآ  تنوکس  دناوتیم  ایآ  متفگ :
. تسا حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم نکاس  شاهناخ  رد  ار  يرگید  تدم - نییعت  نودب  یصخش - مدرک : لاؤس  و 
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دنکیم ». نوریب  ار  وا  دهاوخب  تقو  ره  هناخبحاص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هقدص ار  ياهناخ  زا  دوخ  مهس  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملادبع  نب  لضف  ( 2 - ) 350
تسا ». مادک  شمهس  دنادن  دنچره  تسا ؛ حیحص  : » دومرف داد 

حیحص : » دومرف دهدیم  هقدص  ار  یکرتشم  لام  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 351
تسا ».

. دهدیم هقدص  ار  یکرتشم  لام  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 352
تسا ». حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دش لاؤس  عاشم  لام  نداد  هقدص  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 353
دوشیم ». هتفرگ  لیوحت  عاشم  لام  دننامه  تسا و  حیحص  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما  مدرک . لاؤس  هدشن  هتفرگ  لیوحت  هدشن و  میسقت  لام  نداد  هقدص  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 6 - ) 354
دننکیم ». هابتشا  یلو  دننکیم  دصق  ار  هلحن  مدرم  تسا ، حیحص  دومرف : مالسلا 

نم هب  يا  هناخ  رد  ار  شمهس  ای  شاهناخ  مردام  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ یئاط  دوعـسم  نب  دمحم  ( 7 - ) 355
تخورف و نم  هب  وا  مدیرخ و  مردام  زا  ار  هناخ  نم  هک  متشون  ور  نیا  زا  نک ! هیهت  یکردم  هتشون و  دوخ  يارب  تفگ : نم  هب  داد و  هقدص 

نم رگا  ياهتخادرپ . ار  شیاهب  ياهدیرخ و  ار  نآ  هک  نک  دای  دنگوس  دنتفگ : يو  ناثراو  مردام  گرم  زا  سپ  تفرگ . لیوحت  ار  شیاهب 
. دنهدیمن نم  هب  يزیچ  مروخن  دنگوس  رگا  مریگیم و  لیوحت  ار  هناخ  منک  دای  دنگوس  نانآ  يارب 

ریگب ». لیوحت  تسا  هداد  رارق  تیارب  تردام  ار  هچنآ  نک و  دای  دنگوس  ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يو هب  نم  داد . هقدـص  نم  هب  ار  ياهناخ  زا  شمهـس  مرداـم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگ حابـصلاوبا  ( 8 - ) 356

مردام  هدب . نم  هب  نآ  دیرخ  رب  ینبم  ياهتشون  دنهدیمن . هزاجا  ار  نیا  تاضق  متفگ :
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زا سپ  متفرگ . مرداـم  زا  یکردـم  زین  نم  نک . میظنت  ینادیم ، تدوـخ  حالـص  هب  دـسریم و  ترظن  هب  هـک  روـط  نآ  ياهتـشون  تـفگ :
رظن ماهتخادرپن . يزیچ  نم  هک  یلاح  رد  ماهتخادرپ  ار  نآ  ياهب  هک  منکداـی  دـنگوس  هک  تساوخ  نم  زا  ناـثراو  زا  یکی  يو  تشذـگرد 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش 
نک ». دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماما مدرک . لاؤس  هدشن  میسقت  هدشن و  هتفرگ  لیوحت  هک  یلام  نداد  هقدص  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 9 - ) 357
تسا ». حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع 

زا شیپ  درب و  ثرا  هب  ار  يرگید  ياهزیچ  نیمز و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 10 - ) 358
داد ». هقدص  ار  اهنآ  نتفرگ ، لیوحت 

هیلع ماما  دـش . لاؤس  لیوحت  زا  شیپ  نداد  هقدـص  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  ( 11 - ) 359
- يو ندوب  غلابان  تروص  رد  يو - بناج  زا  وت  نتفریذـپ  ای  هدـش  هداد  هقدـص  يو  هب  هک  یـصخش  نتفریذـپ  تروص  رد  : » دومرف مالـسلا 

دوش ». هتفریذپ  هک  یتقو  ات  تسین  نآ  هب  يرابتعا  دوشن  هتفریذپ  رگا  دوشن و  هتفرگ  لیوحت  ای  دوش  هتفرگ  لیوحت  هاوخ  تسا ؛ حیحص 
دهدیم و هقدص  یبیرغ  درم  هب  ار  شاهناخ  زا  یشخب  یـصخش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یملید  نامیلـس  ( 12 - ) 360

دوشیم ». هتخادرپ  يو  هب  شیاهب  دوشیم و  تمیق  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دریمیم . سپس 
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تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  قالطا  مومع و  روط  هب  یبلاطم  مکی  باب  رد  تشذگ :

دجسم رب  فقو  مکح  نآ و  رییغت  تمرح  فقو و  هب  لمع  بوجو  باب 6 

. درک لاؤس  نآ  ةرابرد  هدیسر  تایاور  فقو و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ياهمان  رد  رافص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 361
هللاءاشنا ». تسا  هدرک  فقو  شبحاص  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  فقو  : » دومرف موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تیاور دننامه  تیاور  نیا  همادا  تشون ». همان  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  فقو  ةرابرد  نایعیـش  زا  یکی  : » دیوگ ییحی  نب  دمحم 
. تسا نیشیپ 
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تاعاجرا

. رگنب زین  ار  مکی  باب  زا  مهدجه  تیاور  تسا و  هدش  دراو  باب  لیذ  ةرابرد  یبلاطم  دجاسم  باوبا  زا  مهدزون  باب  رد  تشذگ :

دناهدنکارپ فلتخم  ياهنیمزرس  رد  هک  یهورگ  رب  نیمز  فقو  مکح  باب 7 

دنمزاین نادنزرف  رب  ار  ینیمز  مّدج  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ياهمان  رد  : » دیوگ یلفون  نامیلس  نب  دمحم  نب  یلع  ( 1 - ) 362
زاین فقاو  نادـنزرف  نایم  رد  و  . ) هدـنکارپ نوگانوگ  ياهرهـش  رد  دنرایـسب و  اهنآ  درک و  فقو  هلیبق - کـی  دارفا  يـالعا  ياـین  ینـالف -

.( مهد صاصتخا  نانآ  هب  اهنت  ار  فقو  درم ، نآ  نادنزرف  نایم  زا  هک  دناهتساوخ  نم  زا  نانآ  تسا و  يدیدش 
نانکاس هب  قلعتم  نآ  یتفگ . نخـس  درک ، فقو  ینالف  ِدنمزاین  نادنزرف  يارب  تدج  هک  ینیمز  ةرابرد  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

.« يزادرپب نابیاغ  يوجتسج  هب  يرادن  هفیظو  وت  دراد و  دوجو  نآ  رد  فقو  هک  تسا  يرهش 

فقو شورف  مکح  باب 8 

مدیرخ مهرد  رازه  ود  هب  ماهعرزم  رانک  رد  ار  ینیمز  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگ دشار  نب  یلع  وبا  ( 1 - ) 363
. تسا فقو  نیمز  هک  مدش  رادربخ  لوپ ، تخادرپ  زا  سپ  و 

. زادرپب مهیلع  ٌفوقوم  هب  ار  نآ  دوشیمن . لخاد  وت  کِلم  رد  نآ  تالوصحم  تسین و  زیاج  فقو  ندیرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مسانشیمن نآ  يارب  یبحاص  متفگ :

هدب ». هقدص  ار  نآ  لوصحم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 279 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زین ار  نآ  سمخ  درک و  فقو  ار  نآ  دـیرخ و  ار  ياهعرزم  ینالف  متـشون : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  : » دـیوگ راـیزهم  نب  یلع  ( 2 - ) 364
، فقو تروص  هب  نآ  ندرک  اهر  ای  دـیرخ  تمیق  هب  نآ  ياهب  نتفرگ  هدـهع  هب  ای  نیمز  زا  امـش  مهـس  شورف  ةراـبرد  داد . رارق  امـش  يارب 

. دسرپیم ار  ناترظن 
نیا دتـسرفبمیارب . ار  شیاهب  دشورفب و  هعرزم  زا  ارم  مهـس  مهدیم  روتـسد  يو  هب  نم  هک  وگب  ینالف  هب  تشون : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دریگب هدهع  رب  ار  نآ  تمیق  تسا ، رتهب  شیارب  رگا  ای  هللاءاشنا  تسا  نم  رظن 
تسا و يرایسب  فالتخا  تسا ، هدرک  فقو  ناشيارب  ار  نیمز  هیقب  هک  یناسک  نایم  دیوگیم : صخش  نآ  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 

تخادرپ نانآ  زا  کی  ره  مهـس  دوش و  هتخورف  فقو  نیا  دـینادیم  حالـص  رگا  دوشن . رتدایز  فالتخا  نیا  يو  زا  سپ  هک  تسین  نئمطم 
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. دییامرفب رداص  ار  نآ  روتسد  دوش ،
نیقی مهیلع  ٌفوقوم  فـالتخا  هب  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هک  وگب  وا  هب  دومرف : موـقرم  نم  يارب  شیوـخ  طختـسد  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

دوش ». ناج  لام و  فلت  ببس  فالتخا  اسب  هچ  اریز  دشورفب ؛ ار  نآ  دنادیم  رتهب  ار  نآ  شورف  دراد و 
رد هک  یطرـش  هب  فقو  شورف  زاوج  رب  مینک  لمح  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

دوش ». نآ  ندش  بارخ  جرم و  جره و  فالتخا و  نایز و  هب  رجنم  فقو ، همادا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدمآ  تیاور 
نآ هدیرخ و  ياهعرزم  ینالف  : » تشون يو  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  یکی  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 365

، تسا هداد  يور  يدـیدش  فالتخا  مهیلع  ٌفوقوم  نایم  دـیوگیم : تسا و  هداد  رارق  امـش  يارب  ار  نآ  مجنپ  کی  تسا و  هدرک  فقو  ار 
. تسا هدرک  لاؤس  ار  امش  رظن  هراب  نیا  رد  دوشن . دایز  فالتخا  نیا  تسین  نئمطم  يو  هک  يروط  هب 

هعرزم نیا  زا  ارم  مهـس  تسا  هدادـن  رارق  ادـخ  يارب  ار  فقو  ناـیاپ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوش ». ناج  لام و  فلت  هب  رجنم  فالتخا  اسب  هچ  اریز  دنشورفب ؛ ار  نآ  عازن  تروص  رد  مهیلع  ٌفوقوم  دناسرب و  نم  هب  ار  نآ  دشورفب و 
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ار يزیچ  يراکهدب  صخـش  تشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  هزمح  نب  دمحا  : » دیوگ يدیبع  �یـسیع  نب  دـمحم  ( 4 - ) 366

. تشذگرد تسین  نآ  يوگخساپ  شلام  هک  يايراکهدب  اب  هاگنآ  درک و  فقو 
دوشیم ». هتخورف  شایهدب  تخادرپ  يارب  وا  فقو  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يارب ار  دوـخ  دــمآرد  زا  یــشخب  یــصخش  مدرک : لاؤـس  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دــیوگ ناـّنح )  ) ناـّیح نـب  رفعج  ( 5 - ) 367
يدنواشیوخ يو  اب  هک  شنادنزرف - یـصخش و  يارب  لاس  ره  ار  نآ  زا  مهرد  دصیـس  درک و  فقو  ردام  ردپ و  فرط  زا  شنادـنواشیوخ 

. درک میسقت  شايردام  نادنواشیوخ  يردپ و  نادنواشیوخ  نایم  ار  نآ  هیقب  درک و  تیصو  درادن -
. تسا لالح  هدرک ، تیصو  شیارب  هک  یسک  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟] درک دیاب  هچ   ] دهدن لوصحم  مهرد  دصناپ  زا  شیب  یفقو  نیمز  رگا  هک  دییامرفب  متفگ :
تخادرپ هدش ، تیصو  شیارب  هک  یسک  مهرد  دصیس  ات  دنرادرب  لوصحم  زا  يزیچ  دنرادن  قح  شنادنواشیوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. تساهنآ هب  قلعتم  نآ  ةدنامیقاب  سپس  دوش .
؟] درک دیاب  هچ   ] دریمب هدرک ، تیصو  شیارب  هک  یسک  رگا  هک  دییامرفب  متفگ :

درب یم  ثرا  هب  ار  نآ  تسا ، یقاب  اهنآ  زا  یکی  ات  تسوا و  ناثراو  هب  قلعتم  مهرد  دصیس  نآ  يو  گرم  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
فقو دمآرد  هبو  تسا  ّتیم  نادنواشیوخ  هب  قلعتم  مهرد  دصیـس  نآ  دـنامن  یقاب  ناشیا  زا  یـسک  دـندش و  ضرقنم  يو  ناثراو  هاگره  و 

. دنربیم ثرا  هبار  نآ  دوشیم و  میسقت  ناشنایم  دنراد  دوجو  ّتیم  نادنواشیوخ  تسا و  یقاب  لوصحم  یتقو  ات  دوشیم و  هدوزفا 
؟ دنشورفب ار  نیمز  دنناوتیم  نآ - دمآرد  فافک  مدع  زاین و  تروص  رد  ّتیم - نادنواشیوخ  ناثراو  ایآ  متفگ :

دنشورفیم ». ار  نآ  دشاب  رتهب  ناشيارب  شورف  دنوش و  یضار  اهنآ  همه  هاگره  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 283 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  : » دیـسرپ جـع )  ) نامز ماما  زا  همان  قیرط  زا  دوخ  یهقف  ياهشـسرپ  نمـض  رد  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  ( 6 - ) 368
دنریگب و نآ  شورف  هب  میمـصت  نانآ  همه  دشاب و  فقو  ناشنادـنزرف  نیعم و  دارفا  يارب  يزیچ  هاگره  تسا : هدـمآ  فقو  شورف  ةرابرد 

. دنشورفب ار  نآ  دنناوتیم  دشاب ، رتهب  ناشيارب  راک  نیا 
اب رگم  تسین  زیاج  راک  نیا  ای  دـیرخ  ار  نانآ  زا  یـضعب  مهـس  ناوتیم  ایآ  دنـشابن ، نآ  شورف  هب  یـضار  ناـنآ  همه  رگا  تروص  نیا  رد 

. درک لاؤس  تسین  زیاج  نآ  شورف  هک  یفقو  ةرابرد  زین  و  نانآ ؟ همه  تیاضر 
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ناناملـسم زا  یهورگ  يارب  رگا  تسین و  زیاج  نآ  شورف  دشاب ، فقو  ناناملـسم  ياوشیپ  يارب  يزیچ  هاگره  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللاءاشنا » هناگادج . ای  مه  اب  هاوخ  دنشورفب ، دنناوتیم  دنراد  نآ  شورف  رب  تردق  ار  هچنآ  هتسد  ره  دشاب ، فقو 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  همان  قیرط  زا  هس  یـس و  تسیود و  لاس  رد  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  : » دیوگ دـبعم  نب  یلع  ( 7 - ) 369
هب ار  نآ  هک  دراذـگیم  ياجرب  دوخ  زا  ياهدرب  درم  نآ  دـننامیم . یقاـب  يو  زا  رـسپ  رتخد و  دـنچ  رـسمه و  دریمیم و  یـصخش  دیـسرپ :

ار نآ  دـنناوتیم  يراچان  تروص  رد  يو  ناثراو  لاح - نیا  اب  ایآ - تسا . دازآ  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  فقو  نانآ  يارب  لاس  هد  تدـم 
. دنادرگ تیادف  ارم  دنوادخ  دنشورفب ؟

دنشاب راک  نیا  هب  راچان  هکنآ  رگم  دنشورفن ) ای   ) شورفن ار  نآ  يو  طرـش  نامز  ندیـسرارف  ات  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». زیاج  ناشيارب  هک 

تاعاجرا
نآ ندـیرخ  زا  وا  تسا و  ریاـب  شیپ  لاـس  تسیب  زا  نیمز  نآ  : » هک هتفگ  نـیا  عـبی  باوـبا  زا  مـکی  باـب  زا  مراـهچ  تـیاور  رد  تشذـگ :
زا نآ  ندـیرخ  رگا  تسا . هدـش  ادـج  فـقو  زا  مکاـح  يارب  هتـشذگ  رد  هعرزم  زا  شخب  نـیا  دوـشیم : هـتفگ  اریز  دـنکیم ؛ يراددوـخ 

دوشیم »...  شاهعرزم  يدابآ  ببس  يو و  تحلصم  هب  راک  نیا  دشاب  زیاج  تموکح 
. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  مکی  باب  زا  مهدجه  موس و  مود ، مکی ، تایاور  و 
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نآ نداد  لیوحت  زا  شیپ  هداد  هقدص  هک  يزینک  اب  شزیمآ  مکح  باب 9 

نیا ياهدنز  ات  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 370
؟ دنک شزیمآ  نآ  اب  دناوتیم  شبحاص  ایآ  وت . هب  قلعتم  زینک 

، داد هقدـص  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  تسا و  لالح  شیارب  نآ  اب  شزیمآ  هدادـن ، لـیوحت  هدـنریگهقدص  هب  یتقو  اـت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوشیم ». مارح  شیارب 

، دهدیم هقدص  يرگید  هب  ار  يزینک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 371
؟ تسا لالح  شیارب  زینک  اب  شزیمآ  هدنریگهقدص  هب  نآ  نداد  لیوحت  زا  شیپ  ایآ 

دوشیم ». مارح  شیارب  داد ، هقدص  ار  نآ  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

. رگنب ار  فوقو  باوبا  زا  موس  باب 

دنزرف هب  هقدص  رد  نارگید  ندرک  کیرش  مکح  باب 10 

رارق شغلابان  نادـنزرف  زا  يدادـعت  يارب  ار  یلام  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  جاـجح  نب  نامحرلادـبع  ( 1 - ) 372
. دنک کیرش  لام  نآ  رد  زین  ار  شنادنزرف  رگید  دریگیم  میمصت  سپس  دهدیم 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا يدادـعت  هب  ار  شلاوـما  زا  یـشخب  یـصخش  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ نـیطقی  نـب  یلع  ( 2 - ) 373

کیرش  لام  نآ  رد  زین  ار  شنادنزرف  رگید  دریگیم  میمصت  سپس  دهدیم ، هقدص  شنادنزرف 
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نانآ هب  هک  تسا  ییاهنآ  دننام  دـش ، دـلوتم  شیارب  يدـنزرف  ره  هک  دـنک  طرـش  هکنآ  رگم  درادـن  یقح  نینچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دراد ». ار  راک  نیا  قح  وا  تسا . هداد  هقدص 

. دهدیم هقدـص  شنادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  شلاوما  زا  یـشخب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دـیوگ لهـس  ( 3 - ) 374
. دنک کیرش  يو  اب  نآ  رد  ار  شنادنزرف  رگید  دریگیم ، میمصت  سپس 

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دـهدیم شدـنزرف  هب  ياهقدـص  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 375

؟ تسا هتسیاش  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  دنک . کیرش  نآ  رد  شدنزرف  اب  ار  نارگید  دریگیم  میمصت  سپس 
هب هقدـص  دـننام  دـنزرف  هب  هبهو  دـهدیم  ماجنا  شدـنزرف  لام  اب  دـشاب  هتـشاد  تسود  هک  يراک  ره  ردـپ  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». نارگید 
تاعاجرا

. متفرگ لیوحت  ار  نآ  نم  داد و  هقدص  نم  هب  ار  ياهناخ  مردپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :
ماما يارب  ار  ارجام  زین  نم  دـهدب . هقدـص  نانآ  هب  دریگب و  نم  زا  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  دـش و  يرگید  نادـنزرف  بحاـص  مردـپ  هاـگنآ 

. مدرک لاؤس  يو  زا  هراب  نیا  رد  مدرک و  وگزاب  مالسلا  هیلع  قداص 
. هدن تردپ  هب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم عازن  هعفارم و  نم  اب  تروص  نیا  رد  متفگ :
نکن ». وا  يادص  زا  رتدنلب  ار  تیادص  یلو  نک  هعفارم  وا  اب  زین  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. رگنب ار  باب  نآ  تایاور  ریاس 
: دیآیم

یلو دروآ ، ایند  هب  ار  دنزرف  نیا  زینک  نیا  هک ...« : مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  دالوا  ماکحا  باوبا  زا  مهدزیس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دوش و تخادرپ  شاهنیزه  تسا  غلابان  یتقو  ات  زا  مگرم  سپ  هک  مدرک  تیـصو  مدادـن و  دـنویپ  هتـشذگ  ِیگـشیمه  فقو  نآ  هب  ار  وا  نم 

فقو نآ  رد  ششخب - نآ  زا  سپ  شنادنزرف - شدوخ و  دوش و  تخادرپ  يو  هب  راب  کی  يارب  رانید  تسیود  هعرزم  نیا  زا  غولب  زا  سپ 
. دهد تزع  امش  هب  دنوادخ  تسیچ ؟ دنزرف  نیا  ةرابرد  مداد و  ماجنا  هچنآ  رد  نم  ییامنهار  ةرابرد  امش  رظن  دنشاب . هتشادن  یمهس 

هب قلعتم  لاـم ، سپ  فقو ، زا  شنادـنزرف  وا و  ندرک  نوریب  يو و  هب  يراـنید  تسیود  شـشخب  ةراـبرد  اـما  دوـمرف ... : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دهدیم ». ماجنا  نآ  رد  دهاوخب  هک  راک  ره  تسوا ،
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غلابان نداد  هقدص  مکح  باب 11 

تیـصو هقدـص و  قالط و  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 376
دشاب ». هدشن  ملتحم  دنچره  تسا  رثؤم  كرد - لقع و  زا  يرادروخرب  تروص  رد  ناوجون -

هقدـص هدرب و  ندرک  دازآ  دـسریم ، یگلاس  هد  هب  ناوجون  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هرارز  ( 2 - ) 377
تسا ». رثؤم  زیاج و  قح ، هدیدنسپ و  ّدح  رد  شلام  زا  يو  تیصو  نداد و 

هدرب و ندرک  دازآ  يو  يارب  دسریم ، یگلاس  هد  هب  ناوجون  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 378
تسا ». حیحص  زیاج و  هدیدنسپ  هجو  رب  نداد  هقدص 
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تافرـصت دسریم ، یگلاس  تشه  هب  كدوک  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دشار  نب  نسح  ( 4 - ) 379
تسا ». روطنیمه  دیسر ، یگلاس  تفه  هب  یتقو  رتخد  دوشیم و  بجاو  يو  رب  دودح  ضیارف و  قیقحت  هب  تسا و  زیاج  شلام  رد  يو 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  بحتسم  یلام  قوقح  باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

: دیآیم
. درک لالدتسا  ثحب  نیا  رب  ناوتیم  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  ایاصو  باوبا  زا  موس  داتفه و  باب  ثیداحا  رد  و 

تروص رد  يو  هقدص  تیـصو و  ناوجون ، قالط  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدـمومرف  قالط  باوبا  زا  متـسیب  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
دشاب ». هدشن  ملتحم  دنچره  تسا  حیحص  كرد  لقع ، زا  يرادروخرب 

. تسا هدمآ  تسین » حیحص   » تیاور زا  ياهخسن  رد  و 
لاکشا دهد ، هقدص  ّقح  بسانم و  ياج  رد  دهد و  قالط  تنس  ساسارب  ناوجون  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مشش  تیاور  رد  و 

تسا ». حیحص  درادن و 
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رهوش هزاجا  نودب  نز  ششخب  نداد و  هقدص  مکح  باب 12 

: دومرف رهوش  هزاجا  نودب  شدوخ  لام  زا  نز  ششخب  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هطساواب  جارد  نب  لیمج  ( 1 - ) 380
درادن ». يرایتخا  نینچ  »

هدرب و ندرک  دازآ  و  تسین ...  ناذا  ناـنز  رب  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفعج  دـیزی  نـب  رباـج  ( 2 - ) 381
تسین ». زیاج  شرهوش  هزاجا  نودب  شدوخ  لام  زا  نز  يارب  يراکوکین 

تاعاجرا
: دیآیم

نز دـنادرگیمن و  زاب  هدیـشخب  شرـسمه  هب  ار  هچنآ  درم  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تاـبه  باوبا  زا  مشـش  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دنادرگیمن ». زاب  هدیشخب  شرهوش  هب  ار  هچنآ 

دهاوخب هک  يراک  ره  تسا ، هدـنزات  لام  بحاص  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  فیـصو  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مود  لـهچ و  تیاور  رد 
ات دنکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دهاوخب  رگا  دهدیم و  هقدص  دهاوخب  رگا  دـشخبیم و  دـهاوخب  رگا  دـهد ، ماجنا  شلام  اب  دـناوتیم 

دسر ». ارف  شگرم 
تسا ». رتراوازس  شلام  هب  دراد  ندب  رد  حور  ات  ناسنا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هتفگ  نیا  مهدزای  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا ». رتراوازس  شلام  هب  دراد  ندب  رد  حور  ات  ناسنا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مود  تیاور  رد 
نآ دهاوخب  هک  اجک  ره  تسا و  رتراوازس  شلام  هب  دراد  ندب  رد  حور  ات  لام  بحاص  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مراهچ  تیاور  رد  و 

دنکیم ». فرصم  ار 
. درک هدافتسا  ار  رهوش  هزاجا  نودب  نز  هقدص  زاوج  ناوتیم  میدرک - رکذ  هچنآ  لثم  باب - نآ  تایاور  زا  ياهراپ  قالطا  مومع و  زا  و 

تردق يو  هک  یلاح  رد  دـمآ . دـنب  شنابز  هک  يروط  هب  تفرگ  یتخـس  يرامیب  هماما  : » هک هتفگ  نیا  مهدزون  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
هدرب و نالف  دنیوگب : يو  هب  دندرک  عورش  دندمآ و  يو  نیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  تشادن  نتفگ  نخس 

تفگیمن نخس  یبوخ  هب  درکیم و  دییات  ار  نانآ  نانخـس  رـس  تکرح  اب  هماما  و  يداد ؟ ماجنا  ار  راک  نالف  يدرک ؟ دازآ  ار  شاهداوناخ 
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دنتسناد ». حیحص  ار  يو  تافرصت  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لاح  نیا  اب  دوب  تحاران  يو  ياهراک  زا  شرهوش - هریغم - و 
نالف ایآ  درکیم : لاؤس  يو  زا  شناگتـسب  زا  یکی  دوب و  هدـمآ  دـنب  شنابز  گرم  ماگنه  يدرم  ای  نز  : » هک هتفگ  نیا  متفه  تیاور  رد  و 

ایآ دشیم . رکنم  ار  یخرب  درکیم و  دییات  رس  اب  ار  اهنآ  زا  یخرب  زین  وا  يداد ؟ هقدص  ار  لام  نالف  ایآ  يدرک ؟ دازآ  ار  هدرب  نالف  هدرب و 
؟ تسا حیحص  نیا 
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تسا ». حیحص  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مومع و زا  ور  نیا  زا  تسا ؛ شرامـش  ّدـح  زا  شیب  دراد و  ار  شلام  رایتخا  نارگید  زا  شیب  ناسنا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  و 
. دراد ار  شلام  نداد  هقدص  ششخب و  رایتخا  نز  هک  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  قالطا 

ندرک دازآ  رد  يرایتخا  چـیه  شرهوش  دوجو  اـب  نز  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  قتع  باوبا  زا  متفه  یـس و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
ردپ و هب  یکین  ای  تاکز  ای  جح  اب  طابترا  رد  زج  شرهوش  هزاجا  اب  رگم  درادن  شلام  رد  رذن  شـشخب و  هدرب ، ریبدت  نداد ، هقدـص  هدرب ،

.« نادنواشیوخ هب  یکین  ای  ردام 

تاداس هب  نداد  هقدص  زاوج  باب 13 

ردام هک  ار  يزینک  جـح و  يارب  ار  ياهعرزم  میهاربا  نب  قاحـسا  متـشون : مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هب  : » دـیوگ راـیزهم  نب  یلع  ( 1 - ) 382
يارب فقو ] نآ  زا   ] یلام هک  هدرک  فارتعا  میهاربا  نب  دمحم  تسا و  هداد  رارق  نادنمزاین  يارب  ار  نآ  دازام  درک و  فقو  تسا  شدـنزرف 

نانآ نایم  رد  ار  لام  نآ  دینادیم  حالص  ایآ  دراد . دوجو  ینادنمزاین  ام ، اب  هدیقعمه  مشاهینب  نایم  رد  تسوا و  دزن  نایعیش  نایم  میسقت 
. تسا هقدص  قاحسا ، فقو  اریز  دشاب ، هقدص  لام  نآ  هک  یتروص  رد  منک ؟ فرصم 

بسک نآ و  هب  میهاربا  نب  دمحم  یهاوگ  میهاربا و  نب  قاحسا  تیـصو  ةرابرد  ار  هچنآ  متـسناد  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنوادخ هک  ناسرب - نانآ  هب  ار  لام  نآ  يدرک . نایب  ام  رادتـسود  مشاه  ینب  نادنمزاین  هب  لام  زا  یـشخب  ندـناسر  دروم  رد  دوخ  فیلکت 
یهاوخ مهد  حیـضوت  تیارب  رگا  هک  یلیلد  هب  دنتـسه ، نارگید  زا  رتراوازـس  دنـسریم  نیمزرـس  نآ  هب  یتـقو  ناـنآ  دـنک - تمحر  ار  وت 

هللاءاشنا » تسناد .
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  بحتسم  قوقح  باوبا  زا  مهدجه  باب  تاکز و  ناقحتسم  باوبا  زا  مود  تسیب و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
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سبح �ینکُس و  باوبا  مود : تسیب و  لصف 

نمؤم هب  نداد  تنوکس  بابحتسا  باب 1 

لقن اجنآ  هب  داد  روتـسد  شنارادتـسود  زا  یکی  هب  دیرخ و  ياهناخ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  : » دیوگ دالخ  نب  رمعم  ( 1 - ) 383
. تسا کچوک  تاهناخ  دومرف : يو  هب  دنک و  ناکم 

. تسا هتخاس  ار  هناخ  نیا  مردپ  تفگ : درم  نآ 
یشاب »؟ وا  لثم  زین  وت  یهاوخیم ) ای   ) تسا هتسیاش  ایآ  دوب ، قمحا  تردپ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار اهنآ  سپ  تسا ، زادنا  سپ  عون  ود  فقو  هقدص و  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 384
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«. دینک هریخذ  دوخ  زور  يارب 
تاعاجرا

. دراد بسانت  ثحب  نیا  اب  مومع  روط  هب  هک  تسه  یبلاطم  ترشاعم  باوبا  زا  متفه  داتشه و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
زا ار  وا  تسا و  نآ  رد  تنوکس  دنمزاین  ینموم  دراد و  ياهناخ  سکره  : » هک هتفگ  نیا  موس  دون و  باب  زا  متـشه  تصـش و  تیاور  رد  و 
هب دیزرو  لخب  ایند  هناخ  رد  ماهدـنب  ندرک  نکاس  زا  ماهدـنب  نم ، ِناگتـشرف  يا  : » دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  دراد ، زاب  هناخ  نآ 

رگنب ار  فوقو  باوبا  زا  متـشه  باب  باب و  نآ  تایاور  ریاس  درک ». مهاوخن  نکاس  میاه  تشهب  رد  ار  وا  زگره  دـنگوس ، ملالج  تزع و 
. دراد بسانت  ثحب  نیا  اب  هک 

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  يدعب  باوبا  رد  و 
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نآ طیارش  هب  ینکس  ندوب  هتسباو  باب 2 

تیاعر هب  مزلم  نآ  دروم  رد  مدرم  دومرف : ماـما  مدرک ، لاؤس  « 1  » يرمع ینکس و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ نارمح  ( 1 - ) 385
هدرک طرش  يو  نادنزرف  يارب  رگا  دنکیم و  تنوکس  تسا  هدنز  ات  تسا ، هدرک  طرـش  ار  رمعلا  مادام  تنوکـس  رگا  دنتـسه ؛ ناشطیارش 

ددرگیم ». زاب  هناخبحاص  هب  سپس  دنوش و  ضرقنم  ات  تسوا  لسن  هب  قلعتم  هدرک  طرش  هک  هنوگ  نامه  تسا 
ار تنوکس  قح  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  يرمُع  ینکُس و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حابصلاوبا  ( 2 - ) 386
قح تسا  هداد  رارق  اهنآ  ِضارقنا  اـت  شلـسن  شدوخ و  يارب  رگا  هدرک و  طرـش  هک  تسا  تروص  ناـمه  هب  تسا ، هداد  رارق  رمعلا  ماداـم 

ددرگیمزاب ». نآ  لوا  ِبحاص  هب  سپس  دنربیمن و  ثرا  هب  دنرادن و  ار  نآ  شورف 
. دش لاؤس  �ینکُس  �يرمُع و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 387

نیا اب  دـنرگیدکی  دـننام  یبقُر  �يرمُع و  �ینکُـس و  دنتـسه . ناشياهطرـش  تیاعر  هب  فظوم  هراـبنیا  رد  مدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنک و نکاس  شاهناخ  رد  ار  يرگید  ینیعم  تدم  يارب  یصخش  هک  تسا  نیا  ینکس  تسا . هدرک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  اهطرـش  هک  توافت 

. دنادرگ حابم  شیارب  ار  نآ  ضوع  نودب 
. تشذگ رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، طرش  زین  شلسن  يارب  تسا  زیاج  دنک و  نکاس  رمعلا  مادام  ار  وا  هک  تسا  نیا  �يرمُع  و 

دوشیم و لیاز  �یبقُر  مکح  يو  گرم  اب  دـندُرم  مادـک  ره  سپ  دـنک ، نکاس  ار  وا  دـناهدنز  ناـنآ  زا  یکی  یتقو  اـت  هک  تسا  نیا  یبقر  و 
ددرگیم ». زاب  شبحاص  هب  هناخ 

شلـسن يدرف و  هب  ار  ياهناخ  تنوکـس  قح  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 4 - ) 388
. دنربیمن ثرا  هب  ار  نآ  دنرادن و  ار  هناخ  شورف  قح  نانآ  تسا و  زیاج  راک  نیا  : » دومرف دنکیم ، راذگاو 

. دنکیم نکاس  شاهناخ  رد  رمعلا  مادام  ار  يرگید  یصخش  متفگ :
. تسا زیاج  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم نکاس  شاهناخ  رد  تدم  نییعت  نودب  ار  يرگید  یصخش  متفگ :
دنکیم ». شنوریب  دهاوخب  تقو  ره  تسا و  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

. تسا رمعلامادام  روط  هب  نآ  يراذگاو  يرمع  قلطم و  روط  هب  يرگید  هب  تسا  ياهناخ  تنوکس  قح  يراذگاو  ینکس ، (. 1)
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. دنکیم نکاس  شاهناخ  رد  رمعلا  مادام  ار  يرگید  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  رمع  ( 5 - ) 389

. دنک نوریب  ار  وا  دناوتیمن  تسا و  زیاج  يو  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دهدیم رارق  شلسن  يو و  يارب  ار  شاهناخ  تنوکس  متفگ :

. تسا زیاج  يو  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دهدیم تنوکس  يرگید  هب  تدم  نییعت  نودب  یصخش  مدرک : لاؤس  و 

دنکیم ». نوریب  ار  وا  دهاوخب  تقو  ره  هناخبحاص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنتسه ناسکی  یبقُر  �يرمُع و  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 390

دنک و راذگاو  يرگید  هب  رمعلا  مادام  ار  شاهناخ  تنوکـس  قح  یـصخش  هک  تسا  نیا  ینکـس  يرمع و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب هناخ  نانآ  ضارقنا  زا  سپ  دـنرادن و  ار  نآ  شورف  قح  نانآ  دـهد و  رارق  نانآ  ضارقنا  ات  شلـسن  يو و  يارب  هک  یتقو  تسا  نینچمه 

ددرگیم ». زاب  شلوا  بحاص 
يرمع تروص  هب  ياهناخ  شلـسن  شدوخ و  يارب  یـصخش  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  رباـج  ( 7 - ) 391

دسریم ». ثرا  هب  هک  هدیشخب  ار  يزیچ  وا  اریز  ددرگیمن  زاب  هدنشخب  هب  تسوا و  هب  قلعتم  هناخ  نآ  دوش ، هداد  رارق 
يارب ار  یکِلم  ناـسنا  هک  درادـن  لاکـشا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 8 - ) 392

زاب يو  هب  شقح  دشادج  شرهوش  زا  رگا  دنرادن و  یقح  نآ  رد  دندرک  جاودزا  اهنآ  زا  کیره  هک  دنک  طرـش  دـنک و  سبح  شنارتخد 
ددرگیم ».

ار نآ  دیاب  يو  ناثراو  دنک ، تیـصو  يرگید  يارب  ار  شاهناخ  تنوکـس  قح  یـصخش  هاگره  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 9 - ) 393
زین اضرلا  هقف  باتک  رد  ترابع  نیا  ریظن  ددرگیم ». زاب  ثاریم  هب  هناخ  هدش  تیصو  شیارب  هک  یـسک  گرم  زا  سپ  هاگنآ  دنهد ، ماجنا 

. تسا هدمآ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یشیرق  بهو  نب  بهو  ( 10 - ) 394

راک نیا  دنک ، اهر  ار  نآ  دشاب  هتشاد  تسود  رگا  دریگیم و  دریگب  ار  نآ  دشاب  هتشاد  تسود  شبحاص  رگا  تسا  هیراع  دننامه  ینکـس  »
دهدیم ». ماجنا  دهاوخب  هک  راک  ره  دنکیم ، ار 

تاعاجرا
هراجا باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  تشذگ و  طرـش  تاعارم  موزل  اب  طابترا  رد  یبلاطم  رایخ  باوبا  زا  مشـش  باب  تایاور  رد  تشذگ :

. درک لالدتسا  ثحب  نیا  يارب  ناوتیم  هک  تسا  یبلاطم  نآ  رد  هک  رگنب  ار 
شاهناخ رد  رمعلا  مادام  ار  يرگید  یـصخش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لاؤس  هتفگ و  نیا  فوقو  باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

. دنک شنوریب  دناوتیمن  تسا و  زیاج  يو  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . نکاس 
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نودـب ار  شاهناخ  تنوکـس  قح  یـصخش  مدرک : لاؤس  تسا و  زیاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـهدیم . رارق  شلـسن  يو و  يارب  متفگ :
دنکیم ». نوریب  ار  وا  دهاوخب  تقو  ره  هناخبحاص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . راذگاو  يرگید  هب  تدم  نییعت 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  يدعب  باب  ود  رد 

دنک توف  مه  کلام  دوش و  هداد  رارق  شتایح  نارود  رد  وا  يارب  ینکس  قح  هک  یسک  مکح  باب 3 
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يرگید هب  ار  شیاههناخ  زا  یکی  تنوکس  قح  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یلجب  عفان  نب  دلاخ  ( 1 - ) 395
هداد رارق  شیارب  تنوکـس  قح  هک  یـسک  دریمیم و  هناخبحاص  هاگنآ  دـنکیم . راذـگاو  هناخبحاص - رمع  نایاپ  ینعی  شرمع - نایاپ  ات 

؟ دنناوتیم ایآ  دننک ، نوریب  ار  وا  دنهاوخب  هناخبحاص  ناثراو  رگا  هک  دییامرفب  دنامیم  هدنز  تسا  هدش 
يو ثلث  رگا  سپ  دوش ، هبـساحم  زین  ّتیم  ثلث  دوش و  تمیق  هنـالداع  روـط  هب  هناـخ  نآ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ار وا  دنناوتیم  تسین  هناخ  ياهب  هزادنا  هب  ّتیم  ثلث  رگا  یلو  دـنرادن  ار  درم  نآ  ندرک  نوریب  قح  ناثراو  تسا ، هناخ  ياهب  يوگخـساپ 
. دننک نوریب 

ایآ دریمب ، هناخبحاص  گرم  زا  سپ  تسا  هدش  هداد  رارق  تنوکس  قح  شیارب  هک  یصخش  هک  یتروص  رد  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ دهاوخ  يو  نادنزرف  يارب  تنوکس  قح 

یمهوت هابتشا و  تسا ، هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  هناخبحاص ». رمع  نایاپ  ینعی  : » هلمج : » دیامرفیم بیذهتلا  باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم 
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  اـهنت  تسا ، هدرک  ناـیب  نآ  زا  سپ  هک  ار  یماـکحا  اریز  تیاور . ریـسفت  حیـضوت و  رد  يوار  يوس  زا  تسا 
اب دوشیم و  تمیق  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب و  هدش  هداد  رارق  هدش ، هداد  رارق  شیارب  تنوکـس  قح  هک  یـسک  رمع  نایاپ  ات  ینکس 

شاهناخ تنوکس  قح  شیوخ  رمع  نایاپ  ات  هناخبحاص  هک  دوب  حیحص  هدننک  لیوات  ریسفت  رگا  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ثلث  يدایز  مک و 
میدرک نایب  قیقحت  هب  دوبن و  ثلث  اب  نآ  ندیجنـس  هناخ و  ندرک  تمیق  هب  يزاین  دشیم و  لطاب  ینکـس  شگرم  اب  دوب ، هدرک  راذـگاو  ار 

دنکیم ». تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  ار  هچنآ 
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نآ هک  درک  مکح  يرمُع  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 396
قلعتم شگرم  زا  سپ  دهد ، رارق  �يرمُع  تسا  هدنز  ات  ار  يزیچ  سکره  سپ  تسا . مزال  حیحص و  تسا  هداد  رارق  ار  نآ  هک  یـسک  يارب 

.« تسا شناثراو  هب 

کلام گرم  اب  تدم  ِنودب  ِسبح  ینکس و  نالطب  باب 4 

دمآ تفر و  یلیل  یبا  نبا  دزن  دوـب ، سبح  نآ  زا  یـشخب  هک  یثاریم  میـسقت  يارب  نم  : » دـیوگ یفعج )  ) یمعثخ نامحرلادـبع  ( 1 - ) 397
قداص ماما  مدرک . تیاکـش  هرابنیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیماجنا  لوط  هب  دایز  ارجام  نیا  یتقو  درکیم  در  ارم  وا  مدرکیم و 

هداد روتسد  نآ  نداد  رارق  ثاریم  هدش و  سبح  لام  ندنادرگزاب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنادیمن  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 
. تسا

رد مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  هب  نم  متفگ : يو  هب  درک . ّدر  ارم  هتشذگ  لثم  زین  وا  متفر و  یلیل  یبا  نبا  دزن  هاگنآ  دیوگ : نامحرلادبع 
نینچ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ایآ  هک  داد  دـنگوس  ارم  هلمج  نیا  ندینـش  اب  یلیل  یبا  نبا  دومرف . نینچ  نیا  وا  مدرک و  تیاکـش  هراـب  نیا 

درک ». مکح  نآ  ساسارب  هاگنآ  مدرک . دای  دنگوس  يو  يارب  نم  و  تسا ؟ هتفگ 
زا سپ  دوب . هداد  رارق  شناگتسب  زا  یکی  يارب  تدم - نییعت  نودب  ار - شاهناخ  دمآرد  یصخش  : » دیوگ يرصب  هنیذا  نب  رمع  ( 2 - ) 398

یبا نبا  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  دندمآ . یلیل  یبا  نبا  دزن  دوب  هدش  هداد  رارق  شیارب  هناخ  دمآرد  هک  یسک  هارمه  هب  يو  ناثراو  شگرم 
. منک اهر  تسا ، هداد  رارق  شبحاص  هک  یتروص  نامه  هب  ار  هناخ  نآ  دمآرد  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ : یلیل 

. درک مکح  وت  فالخ  رب  دجسم  نیمه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  نادب  تفگ : تشاد ، روضح  سلجم  رد  هک  ملسم  نب  دمحم 
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؟ یناد یم  اجک  زا  وت  تفگ : یلیل  یبا  نبا 
مکح ندرک  يراج  هدش و  سبح  لام  ندنادرگزاب  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرفیم : هک  مدینـش  رفعجوبا  زا  تفگ : ملـسم  نب  دمحم 

. درک مکح  نآ  رب  ثاریم 
؟ تسوت دزن  ياهتشون  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ : یلیل  یبا  نبا 

. يرآ تفگ : ملسم  نب  دمحم 
. دروایب نم  دزن  ار  نآ  ات  تسرفب  ار  یسک  تفگ : یلیل  یبا  نبا 

.[ ینکن هعلاطم  ار  رگید  تایاور  و  . ] ینک هاگن  تیاور  نیا  هب  اهنت  باتک  نآ  رد  هک  طرش  نیا  هب  تفگ : ملسم  نب  دمحم 
. درک مهاوخ  لمع  طرش  نیا  هب  تفگ : یلیل  یبا  نبا 

درک ». ضقن  ار  دوخ  مکح  یلیل  یبا  نبا  داد و  ناشن  يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ِثیدح  دروآ و  ار  باتک  ملسم  نب  دمحم 
. تسا هدش  تیاور  زین  يرصب  هنییع  نبا  زا  ثیدح  نیا 

تسا هدش  فقو  یسک  هب  تمدخ  يارب  هک  ياهدرب  رارف  مکح  باب 5 

: دیوگیم هاگنآ  دراد ، يزینک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیعش  نب  بوقعی  ( 1 - ) 399
زا شیپ  لاس  شش  ای  جنپ  زینک  نآ  سپـس  تسا . دازآ  يو  گرم  زا  سپ  دنک و  تمدخ  يو  هب  تسا  هدنز  وا  ات  ینالف ، هب  قلعتم  زینک  نیا 

؟ دنرامگ راک  هب  ار  وا  هتخیرگ  هک  ياهزادنا  هب  دنناوتیم  ایآ  دنباییم ، ار  زینک  يو  ناثراو  شگرم  زا  سپ  دزیرگیم و  صخش  نآ  گرم 
دش ». دازآ  زینک  درم ، نآ  گرم  اب  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رارق تسا  هدنز  ات  شناگتسب  زا  یکی  يارب  ار  شزینک  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 400
. دهدیم

تسوا ». هب  قلعتم  هتفگ ، شبحاص  هک  یتروص  نامه  هب  زینک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هبه باوبا  موس : تسیب و  لصف 

ناگتسب هژیو  هب  نانمؤم و  يارب  نآ  بابحتسا  مارح ، ریغ  رد  هبه  زاوج  باب 1 

تیعمج هب  یهاگن  دندمآ . نوریب  ناراب ] تساوخرد  يارب   ] فرط ره  زا  مدرم  دمآ و  یطحق  هنیدم  رد  : » دیوگ بیسم  نب  دیعس  ( 1 - ) 401
، مدش کیدزن  يو  هب  یتقو  مدرک  تکرح  يو  فرط  هب  مدرک . هدـهاشم  يدـنلب  يور  رب  اهنت  ار  یتسوپهایـس  درم  مدرم  نایم  رد  متخادـنا .
ار ادخ  شیاتـس  ساپـس و  اهنآ  هدهاشم  اب  دندمآ . هنیدـم  يوس  هب  اهربا  هک  دوب  هدـشن  مامت  شیاعد  زونه  دـنکیم ، تکرح  شنابل  مدـید 
ار تسوپهایـس  صخـش  نآ  نم  میوش . یم  قرغ  میدرک  ناـمگ  هک  تفرگ  ندـیراب  اـم  رب  یناراـب  ناـنچ  نآ  هاـگنآ  تفر . دروآ و  اـجهب 

: متفگ متفر و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  دش . مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  هناخ  دراو  ات  مدرک  بیقعت 
! راذگ تنم  نم  رب  نآ ، شورف  اب  تسا ، یهایس  هدرب  امش  هناخ  رد  مرورس !

نم رب  ار  هناخ  ناگدرب  همه  داد  روتسد  شناگدرب  تسرپرس  هب  هاگنآ  مشخبن ؟ وت  هب  ار  وا  ارچ  دیعس ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
ار وا  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ور  نیا  زا  متفاین . نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  هدشمگ  نم  یلو  دندروآ ، درگ  اجکی  ار  نانآ  همه  دنک . هضرع 

. منیبیمن
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. تسا هدنامن  یقاب  یسک  نایاپراچ  بقارم  هدرب  نالف  زج  تفگ : ناگدرب  تسرپرس 
. تسا نامه  نیا  متفگ : داتفا  يو  هب  ممشچ  ات  دندرک ، رضاح  زین  ار  وا  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

! ورب شهارمه  دش ، وت  کلام  دیعس  مالغ ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ ینکفا ییادج  میالوم  نم و  نایم  ات  دش  ببس  یلماع  هچ  تفگ : نم  هب  هایس  هدرب 

. مدرک هدهاشم  يداد ، ماجنا  يدنلب  يور  رب  ار  هچنآ  نم  متفگ :
ار نآ  هک  دوب  يزار  وت  نم و  نایم  رگا  تفگ : سپس  درک و  دنلب  نامسآ  هب  يراز  هیرگ و  تلاح  اب  ار  شناتسد  نخس  نیا  ندینش  اب  مالغ 

! ناوخارف تدوخ  يوس  هب  ارم  سپ  يدرک ، راکشآ 
ملزنم هب  یتقو  مدـمآ و  نوریب  نایرگ  مشچ  اب  زین  نم  دـنداتفا . هیرگ  هب  نارـضاح  همه  تسیرگ و  نخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

. ایب يوش ، رضاح  تتسود  هزانج  رب  یهاوخیم  رگا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هداتسرف  مدیسر ،
 309 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا ». هدرپس  ناج  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  روضح  رد  هدرب  نآ  هک  مدرک  هدهاشم  تشگزاب  ماگنه 
تاعاجرا

روتسد نآ  هب  هک  يزیچ  ره  هک ...« : مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدنزاش  تیاور  رد  تشذگ :
 ... تسا نآ  هب  حالص  ياههار  رد  ناشروما  ناماس  مدرم و  ياذغ  هچنآ  زا  تسا  هدش  هداد 

، شورف دیرخ و  مارح  ياههویـش  تسا و  لالح  شنداد  هیراع  ندیـشخب و  يریگراکهب و  يرادـهگن و  شورف و  دـیرخ و  اهنیا  همه  سپ 
ای يرادـهگن  ای  ندـش  کلام  ای  جاودزا  اـی  بسک  اـی  ندیـشون  اـی  ندروخ  رظن  زا  هدـش  یهن  ياـهزیچ  زا  تسا  داـسف  ياراد  هچنآره  سپ 

تسا ». هدش  مارح  مارح و  اهنیا  همه  سپ  ندیشخب ... 
کیدزن ادخ  ریغ  هب  نآ  اب  هک  ییاهزیچ  زا  هدش  یهن  هدننکمرگرـس و  يالاک  ره  نینچمه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  نینچمه  و 

رد یفرصت  هنوگره  نداد و  هیراع  شـشخب و  ندش و  کلام  يرادهگن و  شورف و  دیرخ و  تسا ، هدش  مارح  مارح و  نآ  سپ  دوشیم ... 
تسا ». مارح  يراچان  لاح  رد  رگم  نآ 

، ثاریم هار  زا  تیکلام  دیرخ ، هار  زا  تیکلام  تمینغ ، تیکلام  تسا : زیاج  هار  شش  زا  هدرب  نتفرگ  تمدخ  هب  تیکلام و  : » نخـس نیا  و 
تسا ». لالح  تاهج  نیا  سپ  ترجا  تیکلام  هیراع و  هار  زا  تیکلام  ششخب ، هار  زا  تیکلام 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  متشه  داتفه و  متفه و  داتفه و  باب  تایاور  رد  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تایه  باوبا  هب  طوبرم  يدعب  باوبا  تایاور  رد  و 

نید ۀبه  رد  عوجر  قح  باب 2 

يو هب  ار  اهنآ  راکبلط و  مهرد  يدادعت  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 1 - ) 402
؟ ددرگزاب دناوتیم  ایآ  دشخبیم ،

هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  بابحتسا  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  راصبتسالا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

ماـما هک  دوشیم  تیاور  دیـشخب  دوب ، راـکبلط  يرگید  زا  هک  ار  ییاـهمهرد  هک  یـصخش  ةراـبرد  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 403
درادن ». ار  اهنآ  ندنادرگزاب  قح  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص 
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هب ار  اهنآ  راکبلط  دوب . راکهدب  يرگید  هب  مهرد  يدادعت  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 3 - ) 404
. تشذگرد دیشخب و  موس  راب  يارب  هاگنآ  تشگزاب ، نآ  زا  سپ  دیشخب و  هاگنآ  تشگرب ، سپس  دیشخب  يو 

تسا ». هدیشخب  يو  هب  هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
311 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راکهدب هب  سپس  دنزرف و  هب  بلط  ندیشخب  مکح  باب 3 

. دیشخب شدنزرف  هب  ار  نآ  دوب و  راکبلط  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ ییحی  نب  ناوفـص  ( 1 - ) 405
رد دیـشخب  يو  هب  ار  نآ  یتسین و  راکهدـب  يزیچ  ترخآ  ایند و  رد  تفگ : وا  درک و  تبحـص  يو  اب  شایهدـب  ةرابرد  راکهدـب  هاـگنآ 

. دوب هدیشخب  شدنزرف  هب  رتشیپ  هک  یلاح 
دیشخب ». راکهدب  هب  تفرگ و  وا  زا  سپس  دیشخب ، شدنزرف  هب  ار  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دشاب غلاب  دنزرف  هک  تسا  هدرک  لمح  يدروم  رد  ار  تیاور  نیا  راصبتسالا ، باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  متفه  باب  تایاور  رد 

نادنزرف نارسمه و  نایم  نتشاذگ  قرف  زاوج  باب 4 

. دشخبیم يزیچ  شنادنزرف  زا  یخرب  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 406
دنکن ». ار  راک  نیا  تسا  تسدگنت  رگا  درادن و  لاکشا  تسا  رگناوت  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ششخب رد  شنادنزرف  نایم  رد  یصخش  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 407
. دراذگیم توافت  هیطع  و 

رب تسا و  رامیب  رگا  دنکیم و  فرصت  دهاوخب  هک  هنوگره  شلام  رد  درادن ، لاکشا  تسا  ملاس  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسین زیاج  دریمب ، يرامیب  نآ  رثا 

هدیشخب هک  ار  هچنآ  هکنآ  طرش  هب  دراذگ  قرف  ششخب  رد  نانآ  نایم  دشخبب و  دهاوخیم  هچنآ  شدنزرف  هب  یـصخش  هاگره  دومرف : و 
قلعتم شلام  تسین . نآ  رد  یلاکشا  دشاب ، فرصتلا  زیاج  ملاس و  دنک و  لخاد  هدیشخب  يو  هب  هک  یسک  کلم  هب  نوریب و  دوخ  کلم  زا 

. دنکیم فرصم  دشاب  هتشاد  تسود  هک  اجک  ره  رد  تسوا  هب 
مالـسلا هیلع  یلع  شدنزرف  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک و  راتفر  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  قیقحت  هب 

مداد ». ماجنا  زین  نم  درک و  نینچ  زین  نم  ردپ  درک . راتفر  روطنیمه 
 313 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. مدرک لاؤس  هنّیب  اب  دنزرف  هب  ردپ  ششخب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینئادم  حارج  ( 3 - ) 408
تسا ». زیاج  دشخبب  یتمالس  لاح  رد  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

رادرایتخا تسا ، ناسنا  ندب  رد  حور  ات  هک  دنکیم  تلالد  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تیصو  باوبا  زا  مهدزای  باب  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
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. دنکیم فرصم  دهاوخب  اجک  ره  رد  تسه و  شلاوما 
. دینک هظحالم  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  دنزرف  ماکحا  باوبا  زا  متشه  تصش و  باب  تایاور  رد  و 

عاشم لام  ۀبه  زاوج  باب 5 

داد و هزاجا  نتفریذپ  تروص  رد  ار  عاشم  لام  ششخب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 409
دوشیم ». هتفرگ  لیوحت  عاشم  لام  دننامه 

تاعاجرا
زا یکی  هک  ياهدـشن  میـسقت  هناـخ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  فوقو  باوبا  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :

. تسا زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس  دهدیم  هقدص  ار  دوخ  مهس  شنابحاص 
؟ دییامرفیم هچ  دشاب  ششخب  رگا  متفگ :

تسا ». زیاج  دومرف :
. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  اریز  رگنب  زین  ار  باب  نآ  تایاور  ریاس 

شرهوش هزاجا  نودب  نز  ۀبه  هبه و  رد  عوجر  مکح  باب 6 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
هب هچنآ  زا  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  یکین و  اب  يو  ندرکاهر  ای  هدیدنـسپ  روط  هب  تسا  نز  نتـشاد  هگن  ای  سپ  تسا ، هبترم  ود  قالط 

«. 1  ... » دننکن تیاعر  مه  رانک  رد  ار  یهلا  دودح  هک  دنسرتب  هکنآ  رگم  دیریگب  يزیچ  دیاهداد  ناتنارسمه 
شوخ و ار  نآ  سپ  دـندرک ، لالح  ناتيارب  یبلق  لیم  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  هاگنآ  دـیزادرپب ، نانآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  ار  نانز  هیرهم  و 

«. 2  » دیروخب اراوگ 
______________________________

.229 هرقب 2 / (. 1)
.4 ءاسن 4 / (. 2)

 315 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هلوق فوقولا ج 24  باوبأ  نم  فقولاو  ۀـقدّصلا  یف  عوجّرلا  مکح  ( 3  ) باب نم  ( 3  ) ملـسم نبا  ۀیاور  یف  مّدقتو  اهتّفع . یف  دیزت  هتجوزل 

يذلّالإ زحت  مل  وأ  تزیح  ءاش  نإ  اهبحاص  اهیف  عجری  ۀلّحنلاو  ۀبهلا  لاقو  ّلجوّزع ، ّللا 
�

ه هجو  اهب  یغتبا  اذإ  ۀقدّصلا  یف  عجری  مالسلا ال  هیلع 
یف یتأیو  بابلا . لیذ  یلع  ّلدی  ام  اهجوز  نذا  ریغب  اهلام  نم  اهتبهو  ةأرملا  ۀـقدص  مکح  ( 12  ) باب ثیداحأ  یفو  هیف . عجری  ّهنإف ال  محر 
هیلع هتأرمال  نوکی  لجّرلا  هلوق  ۀّیصولا ج 24  باوبأ  نم  توملا  ضرم  یف  ةزّجنملا  تافّرـصّتلا  مکح  ( 11  ) باب نم  ( 9  ) دّالو یبأ  ۀیاور 

هنم  هئربتف  نیَّدلا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  تسا . دیدج  هقدص ، انامه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  ( 1 - ) 410

. تسین يو  هتسیاش  نآ  زا  تشگزاب  دشخبیم ، دنوادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  یسک  دندادیم و  هیده  ششخب و  رگیدکی  هب  مدرم  هلآ 
دـشاب هدش  هتفرگ  لیوحت  هلحن ، ای  دشاب  هبه  هاوخ  تسا  ریذپتشگرب  تسا ، هدشن  هداد  ادخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  يزیچ  یتقو  ات  دومرف : و 

هدـش هتفرگ  لیوحت  هاوخ  ددرگیمنزاب ، هدیـشخب  شرهوش  هب  هچنآ  زا  نز  ددرگیمنزاـب و  هدیـشخب  شرـسمه  هب  هچنآ  زا  ناـسنا  هن و  اـی 
ناتنارـسمه هب  هچنآ  زا  هک  تسین  لالح  ناـتيارب  و  : » دـیامرفیمن یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  رگم  دـشاب ، هدـشن  هتفرگ  لـیوحت  اـی  دـشاب 
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؟» دیریگب يزیچ  دیاهداد ،
. دینک ناجشون  اراوگ  شوخ و  ار  نآ  سپ  دندرک ، لالح  ناتيارب  یبلق  لیم  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  هاگنآ  دومرف ... : و 

دنکیم ». قدص  ششخب  هیرهم و  رد  نیا  و 
هدرک لمح  بابحتـسا  رب  ار  نآ  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  تسا و  هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدـیبعوبا  زا  تیاور  نیا 

. تسا
. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  نآ  ماجنا  زاغآ و  زا  یشخب  يانثتسا  هب  تیاور  نیا  نینچمه 

هدش هتفرگ  لیوحت  هاوخ  ددرگیمنزاب ، هدیـشخب  شرهوش  هب  هچنآ  زا  نز  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  هرارز  زا  بائر  نب  یلع  ( 2 - ) 411
ار نآ  سپ  دندرک ، لالح  ناتيارب  یبلق  لیم  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  هاگنآ  : » دیامرفیمن دنوادخ  رگم  دشاب  هدشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دـشاب 

دیروخب ». اراوگ  شوخ و 
هتـشادن هقباس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يانعمرپ  هاتوک و  نانخـس  زا  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 412

دیازفایم ». نز  يرادنتشیوخ  ینمادکاپ و  رب  شرسمه  هب  ناسنا  ششخب  تسا : نیا  تسا ،
تاعاجرا

دنوادخ يدونـشخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  ياهقدص  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  فوقو  باوبا  زا  موس  باب  زا  موس  تیاور  رد  تشذـگ :
. تسین تشگزاب  دوش ، بلط  هوکشاب  زیزع و 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

315 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
هب رگم  دـشاب  هدـشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دـشاب  هدـش  هتفرگ  لیوحت  ددرگیمزاب ، نآ  زا  دـهاوخب  رگا  شبحاـص  هیدـه ، شـشخب و  دومرف : و 

تسین ». تشگزاب  نآ  رد  هک  دنواشیوخ 
. دراد دوجو  دنکیم  تلالد  باب  لیذ  رب  هک  یبلاطم  مهدزاود  باب  تایاور  رد  و 

 317 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

لاح رد  نز  تسا و  راکهدـب  شرـسمه  هب  يدرم  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  تیـصو  باوبا  زا  مهدزای  باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 
. دنکیم كاپ  شایهدب  زا  ار  وا  يرامیب 

يزیچ رگا  دـیآیم  باسح  هب  يو  ثلث  زا  تسا و  حیحـص  درم  هب  نز  هبه  سپ  دـشخبیم ، وا  هب  ار  یهدـب  هکلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هتشاذگ  ياجرب 

هیلع ماـما  دـنک ؟ كاـپ  شاهیرهم  تباـب  زا  ار  شرهوش  همذ  گرم  يراـمیب ، لاـح  رد  دـناوتیم  نز  اـیآ  : » هک هتفگ  نیا  مهد  تیاور  رد  و 
هن » دومرف : مالسلا 

، يرامیب لاح  رد  دناوتیم  شرـسمه  ایآ  تسا و  راکهدب  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  شرـسمه  هیرهم  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای  تیاور  رد  و 
.« دیآیم باسح  هب  يو  ثلث  زا  دشخبب  شرهوش  هب  يزیچ  رگا  یلو  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ كاپ  ار  شرهوش  همذ  گرم 

هلحن هبه و  رد  عوجر  مکح  باب 7 
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میـسقت دوشن ، هتفرگ  لیوحت  ای  دوش  هتفرگ  لیوحت  زیاج  هبه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 1 - ) 413
دننکیم ». هابتشا  یلو  دننکیم  دصق  ار  نآ  مدرم  انامه  تسین . حیحص  لیوحت  زا  شیپ  هلِحن  دوشن و  میسقت  ای  دوش 

. تسا هدرک  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  ریظن  ریصبوبا 
هک یتروص  رد  تسارذـگ  حیحـص و  هبه  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 414

دوشن ». میسقت  ای  دوش  میسقت  دوشن ، هتفرگ  لیوحت  ای  دوش  هتفرگ  لیوحت  دوش ؛ هتفریذپ 
هداد وا  هب  هقدص  هک  یسک  دهد ، هقدص  ار  يزیچ  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میرموبا  ( 3 - ) 415

تسا ». مزال  حیحص و  هقدص  نآ  دنادن ، ای  دنادب  دریگن ، لیوحت  ای  دریگب  لیوحت  هچ  هدش 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ریظن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبایس  نب  نامحرلادبع 

ندش هتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  هک  ياهبه  هلحن و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  یـصخش  زا  نابا  ( 4 - ) 416
. تسارذگ حیحص و  نآ  دشاب  شنماد  رد  ِكدوک  هب  رگا  تسا و  ثاریم  هلزنم  هب  نآ  دومرف : ماما  مدرک . لاؤس  دریمیم  شبحاص 

؟ ددرگزاب شیوخ  هقدص  هبه و  زا  دناوتیم  یسک  ایآ  مدرک : لاؤس  و 
 319 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لیوحت ای  دریگب  لیوحت  تشگزاب ، نآ  زا  ناوتیم  ار  هبه  هلحن و  یلو  هن  دهد ، هقدص  ادخ  يارب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشاب ». دنواشیوخ  هب  دنچره  دریگن ،

. تسا هدرک  تیاور  ار  مود  شسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیصح  نب  دواد 
: دومرف و  : » دـیازفایم نآ  همادا  رد  تسا و  هدروآ  ار  شیپ  تیاور  یناـیاپ  شخب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  سینخ  نب  یلعم  ( 5 - ) 417

. تسا نماض  دنزب ، نایز  ناناملسم  هداج  هب  سکره 
بلطملادبع نادنزرف  زا  اهنآ  ریاظن  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  سابع و  نادنزرف  زا  کیچیه  يارب  هقدص  دومرفیم : هک  مدینـش  يو  زا  و 

تسین ». لالح 
. مدرک لاؤس  دریمیم  شبحاص  لیوحت  زا  شیپ  هک  ياهلحن  هبه و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نیـصح  نب  دواد  ( 6 - ) 418

تسا ». زیاج  نآ  هک  هدب  یهاوگ  نآ  رب  تسوا  نماد  رد  هک  دشاب  یکدوک  يارب  رگا  تسا و  ثاریم  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب شرایتخا  تسوت ، تسد  رد  هبه  هک  یتقو  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 7 - ) 419

يرادن ». ار  نآ  ندنادرگزاب  قح  وت  تفر ، هدنریگ  هبه  يوس  هب  هاگره  سپ  تسوت ، تسد 
ار شغارفتسا  هک  تسا  یـسک  دننامه  ددرگزاب ، دوخ  شـشخب  زا  سکره  : » دومرف هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  و 

دنادرگزاب ».
، ددرگزاب دوخ  ششخب  زا  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینئادم  حارج 

دنادرگزاب ». ار  شغارفتسا  هک  تسا  یسک  دننامه 
نآ لیوحت  ندرکادـج و  زا  سپ  دـهدیم و  شردام  هب  ياهیدـه  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 8 - ) 420

تسا ». يواسم  نآ  هب  تبسن  ناثراو  رگید  اب  صخش  نآ  دومرف : ماما  دریمیم . شردام 
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يارب ار  شلام  زا  یشخب  یـصخش  موش ! تیادف  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ ینیطقی  دیبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  ( 9 - ) 421
؟ دتسرفب امش  يوس  هب  ار  نآ  ای  درادرب  شدوخ  يارب  ار  نآ  ایآ  دنکیم ، ادیپ  زاین  نآ  هب  سپس  دهدیم و  رارق  امش 
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اب هک  تسا  نیا  ام  رظن  دناسرب  ام  هب  رگا  تسوا و  تسد  هب  شرایتخا  هدرکن ، جراخ  شتسد  زا  ار  نآ  هک  یتقو  ات  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». دنمزاین  نادب  هک  یلاح  رد  مینک  راتفر  يربارب  تاواسم و  اب  وا 

یلو دهد  لیوحت  ار  نآ  هکنیا  ات  دوب  دهاوخن  هبه  زگره  هبه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 10 - ) 422
نآ شریذپ  زج  صخش  نآ  دتسرفب  يرگید ] رهش  رد   ] یصخش يوس  هب  شدوخ  رهش  زا  ار  یتیصو  ِلام  هاگره  و   ) تسا زیاج  وا  رب  هقدص 

تسوا »). اب  رایتخا  دوشیم ، ادیپ  زین  يرگید  تسا و  رهش  نامه  رد  رگا  درادن و  یهار 
دتسرفب وا  يارب  يرگید  رهش  زا  هاگره  : » دومرف یصو  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  ( 11 - ) 423

تسوا ».) اب  رایتخا  دوشیم ، تفای  زین  يرگید  هک  تسا  يرهش  رد  رگا  و   ) درادن نآ  شریذپ  زج  ياهراچ 
ار نآ  دـناوتیم  ایآ  دـهدیم ، هقدـص  ار  يزیچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  نب  دـیبع  ( 12 - ) 424

؟ دنادرگزاب
دندرگزاب دوخ  هبه  زا  دنناوتیم  هدنهد  هلحن  هدننک و  هبه  تشاد و  دوجو  هبه  هلحن و  اهنت  تسا ، دیدج  هقدـص ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

ددرگزاب ». نآ  زا  هک  تسین  هتسیاش  دهدیم ، ادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  یسک  يارب  دشاب و  هدشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دشاب  هدش  هتفرگ  لیوحت 
دنزرف نآ  زا  هک  شزینک  هب  ار  يزیچ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دـیوگ عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  ( 13 - ) 425

؟ تسا زیاج  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  الاک - ای  هدرب  دننام  دریگیم - يو  زا  شتیاضر  نودب  ار  نآ  هاگنآ  دشخبیم و  دراد ،
يرآ ». دراد ، دنزرف  زینک ، نآ  زا  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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ار يزیچ  یـصخش  میدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـنیوگ نامیلـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ّللادـبع و 

�
ه یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 14 - ) 426

؟ هن ای  ددرگزاب  نآ  زا  دناوتیم  دهاوخب  رگا  ایآ  دشخبیم 
دهاوـخب رگا  نآ  ریغ  رد  تسارذـگ و  مزـال و  دربیم ، باوـث  شاهبه  زا  هک  یـسک  هبه  نادـنواشیوخ و  هب  هبه  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

ددرگزاب ». دناوتیم 
، ددرگزاب شاهبه  زا  دـناوتیم  هدـننک  هبه  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 15 - ) 427

نیا ریغ  رد  دربیم و  باوث  شاهبه  زا  هک  یـسک  هب  ای  نادنواشیوخ  هب  هبه  رگم  دـشاب ، هدـشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دـشاب  هدـش  هتفرگ  لیوحت 
. تسین هدنهد  هبه  يارب  يزیچ  دشاب ، هتفر  تسد  زا  هبه  رگا  ددرگزاب و  دناوتیم  دشاب  دوجوم  دوخ  لاح  هب  هبه  دهاوخب و  رگا  دراوم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیشخب ، يو  هب  ار  نآ  دوب و  راکبلط  مهرد  يرادقم  يرگید  زا  هک  یصخش  ةرابرد  و 
دنادرگزاب ». ار  اهنآ  درادن  قح 

دـنوادخ و يدونـشخ  فدـه  هزیگنا و  اب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 16 - ) 428
، دشخبب ار  يزیچ  ینیزگیاج  هزیگنا  هب  سکره  درادن و  ار  نآ  زا  تشگزاب  قح  دشخبب ، ار  يزیچ  نادـنواشیوخ  هب  یکین  ترخآ و  يارس 

ددرگزاب ». نآ  زا  دناوتیم  دوشن  نیزگیاج  هک  یتروص  رد 
نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هقباس  یب  يانعمرپ  هاـتوک و  نانخـس  زا  : » تسا هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  ( 17 - ) 429

تسا ». شغارفتسا  هدنریگ  سپ  دننامه  ششخب  هدنریگ  سپ  تسا :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  یـسوم 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین 
ياهبه ای  دنک  اطع  ياهیده  هک  تسین  اور  ناسنا  يارب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 18 - ) 430
دننامه ددرگیمزاب  نآ  زا  سپـس  دشخبیم و  ار  يزیچ  هک  یـسک  تیاکح  دهدیم . شدنزرف  هب  هچنآ  رد  ردپ  رگم  دریگب  سپ  دشخبب و 
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دروخیم ». ار  شغارفتسا  رگید  راب  سپس  دنکیم ، غارفتسا  دش  ریس  یتقو  دروخیم و  هک  تسا  یگس  تیاکح 
تاعاجرا

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  بحتسم  قوقح  باوبا  زا  مجنپ  یس و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
يرگید هب  نیزگیاج  هزیگنا  هب  ياهیده  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  اوران  اور و  ياهرـسک  باوبا  زا  متـشه  داتفه و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

ایآ دـباییم . تروص  ناـمه  هب  ار  شیوخ  هیدـه  هدـنهد  هیدـه  دریمیم و  اـت  دـهدیمن  يزیچ  نآ  ياـج  هب  هدـنریگ  هیدـه  یلو  دـهدیم 
درادرب ». ار  نآ  هک  درادن  لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگزاب ،؟ ار  نآ  ناکما - تروص  رد  دناوتیم -
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وا اهنت  تسین ، یتشگزاب  هدش  هتفرگ  لیوحت  ششخب  رد  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رایخ  باوبا  زا  مهدزناش  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دهدیمن ». سپ  ار  هبه  نآ  هارمه  دنادرگزاب ، ار  الاک  رادیرخ ، رگا  سپ  دراد ، طلست  الاک  رب 
. تسا بسانم  ثحب  نیا  اب  هک  رگنب  ار  فوقو  باوبا  زا  موس  مود و  باب  و 

لیوحت ددرگیمزاـب - نآ  زا  دـهاوخب  شبحاـص  رگا  ار  هلحن  هبه و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  هدوـمرف  باـب  نیمه  زا  موـس  تیاور  رد  و 
تشگزاب ». نآ  زا  ناوتیمن  هک  دنواشیوخ  هب  رگم  دشاب - هدشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دشاب  هدش  هتفرگ 

. رگنب ار  فوقو  باوبا  زا  مهد  مهن و  باب  و 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  هبه  باوبا  زا  موس  مود و  باب  رد  و 

نآ زا  هک  تسین  هتسیاش  هدیـشخب  ادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  یـسک  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مشـش  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
هدش هتفرگ  لیوحت  هبه ، ای  دشاب  هلحن  تشگزاب - نآ  زا  ناوتیم  تسا ، هدشن  هدیـشخب  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  هچنآ  و  دومرف : ددرگزاب .

- تشگزاب نآ  زا  ناوتیمن  دـشخبیم ، شرهوش  هب  نز  ای  دـشخبیم  شرـسمه  هب  رهوش  ار  هچنآ  و  دـشاب - هدـشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دـشاب 
دشاب ». هدشن  هتفرگ  لیوحت  ای  دشاب  هدش  هتفرگ  لیوحت 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدزای  باب  نآ و  زا  سپ  يدعب و  باب  تایاور  رد  و 

هبوهوم لام  دوجو  تروص  رد  هبه  رد  عوجر  مکح  باب 8 

دوخ لاح  هب  هبه  هاگره  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هناگادـج  روط  هب  یبلح  جارد و  نب  لـیمج  ( 1 - ) 431
هن ». تروص  نیا  ریغ  رد  دراد و  عوجر  قح  هدنشخب  تسا ، یقاب 
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تاعاجرا

یتروص رد  ددرگیم ، زاب  دهاوخب  رگا  دراوم  نیا  ریغ  رد  و  هک ...« : مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیـشیپ  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد  تشذگ :
.« تسین وا  يارب  يزیچ  دورب ، تسد  زا  رگا  دشاب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  هبه  هک 

ضّوعم هبه  رد  عوجر  زاوج  مدع  باب 9 

، دنک تفایرد  ار  شاهبه  ضوع  هدـنهد  هبه  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 1 - ) 432
درادن ». ار  نآ  زا  عوجر  قح 

یلو دشخبیم  ضوع  نتفرگ  هزیگنا  هب  ار  يزینک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامیلـس  نب  مساق  ( 2 - ) 433
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؟ ددرگزاب نآ  زا  دناوتیم  ایآ  دوشیمن ، هدیشخب  يو  هب  يزیچ  نآ  ياج  هب 
. يرآ تسا ، هدرک  طرش  وا  اب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ هن ای  دنک  شزیمآ  زینک  نآ  اب  دناوتیم  ایآ  دشخبن  يزیچ  نآ  ياج  هب  وا  دشخبب و  یسک  هب  ار  زینک  رگا  متفگ :
دشاب ». هدرکن  طرش  وا  اب  ندیشخب  ماگنه  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک یتقو  ات  هدـننک  هبه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 3 - ) 434
تسا ». رتراوازس  نآ  هب  هدرکن ، تفایرد  ار  شاهبه  نیزگیاج 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هچنآ  رایخ  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد  تشذگ :

هل بوهوم  گرم  زا  سپ  ار  شاهبه  بهاو ، ندرب  ثرا  مکح  باب 10 

، دیشخب شرتخد  هب  ار  يزینک  كرتخد  يردام  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد   » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 435
ناونع هب  كزینک  هک  درک  مکح  هرابنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تشاذگن . ياجرب  دوخ  زا  يرگید  ثراو  شردام  زج  هب  دُرم و  رتخد  سپس 

ددرگزاب ». ردام  هب  ثاریم 
تاعاجرا

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  ثاریم  باوبا  زا  مهدجه  باب  رد 

329 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوخ ششخب  زا  دنوادخ  تشگزاب  مدع  باب 11 

: دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ 
رارقرب ینابرهم  تفلا و  ناتياهلد  نایم  دنوادخ  هاگنآ  دیدوب ، رگیدکی  نمـشد  هک  نامز  نآ  دیروآ ! دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  ياهتمعن 

. داد ناـتتاجن  نآ  زا  دـنوادخ  هاـگنآ  دـیدوب ، شتآ  زا  یلادوـگ  بل  رب  امـش  دـیدش و  رگیدـکی  ردارب  ادـخ  تمعن  ببـس  هـب  سپ  درک 
«1 . » دیدرگ تیاده  هک  دشاب  دنکیم ، نایب  امش  يارب  ار  شیاههناشن  دنوادخ  هنوگنیا 

نیرتگرزب هب  داب  تراشب  امـش  رب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مثیم  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ( 1 - ) 436
سپ داد ». تاجن  نآ  زا  ار  امش  دنوادخ  هاگنآ  دیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  بل  رب  امـش  و  : » تسا دنوادخ  نخـس  نیا  نآ  امـش و  رب  اهتمعن 

ددرگیمن ». زاب  دوخ  ششخب  زا  دنوادخ  تسا و  هبه  دنوادخ  نداد  تاجن 
______________________________

.103 نارمع 3 / لآ  (. 1)
331 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

( يزادناریت هقباسم و   ) هیامر قبس و  باوبا  مراهچ : تسیب و  لصف 

نآ تیبرت  يراوسبسا و  هقباسم  بابحتسا  باب 1 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  ( 1 - ) 437
داد ». رارق  هرقن  هیقوا ) تفه   ) هیقوا دنچ  ار  نآ  هزیاج  درک و  رازگرب  يراوس  بسا  هقباسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »

[ تسا لاقثم  تفه  هیقوا  ره  ]
تسا و هدرک  تیاور  ار  نیشیپ  ثیدح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 2 - ) 438

هقباـسم نیا  رد  درک . رازگرب  هقباـسم  شناراـی  ناـیم  كوـبت  زا  تشگزاـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دـیازفا یم  نآ  همادا  رد 
یلص ّللا 

�
ه لوسر  دنیوگب : دندرک  عورـش  مدرم  هاگنآ  تفرگ . یـشیپ  دوب  راوس  نآ  ربهک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتش  ءابـضع -

درب ». ار  هقباسم  هماسا  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفرگ و  یشیپ  نارگید  رب  هلآ  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀحلط  ( 3 - ) 439
رفن زا  هک  داد  رارق  امرخ  تخرد  هس  ار  نآ  هزیاج  درک و  رازگرب  هقباسم  قیرز  ینب  دجـسم  ات  ایفح  زا  هدـش  هدامآ  رغال و  ياهبسا  ناـیم 

داد ». هزیاج  امرخ  تخرد  کی  مادک  ره  هب  موس  ات  لوا 
 333 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ناکرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 4 - ) 440
هارمه هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دروآ . رب  یهاوـخ  کـمک  هثاغتـسا و  داـیرف  یـصخش  اـجنآ  رد  دـندرب . شروـی  هنیدـم  ياـهماد 

وبا دیـسر  يو  هب  شنارای  زا  هک  یـسک  نیتسخن  درک . تکرح  نمـشد  لابند  هب  دش و  شبـسا  رب  راوس  دینـش و  ار  وا  يادـص  یناراکراوس 
«1 . » تشادن تکرح  هک  دوب  هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  دوب  هتسشن  ینیز  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . شبـسا - رب  راوس  هداتق -

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناراـکراوس  مک  مک  دـنتفاین  تسد  یـسک  هـب  یلو  دـنتخات  نمـشد  بـیقعت  رد  ناـنآ 
دینادیم حالـص  رگا  تخیرگ ، نمـشد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هداـتق  وـبا  دنتـسویپ .

. مینک رازگرب  ياهقباسم 
. يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

شیرق زا  « 2  » اههکتاع دـنزرف  نم  دومرف : درک و  شنارای  هب  ور  هاگنآ  دـش . لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنداد و  هقباسم  ناـنآ 
تسا ». وردنت  بیجن  بسا  مه  نیا  متسه و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش . دنلب  نویـش  يادـص  نمـشد ] یناهگان  شروی  رثا  رب   ] هنیدـم رد  : » دـیوگ کلام  نب  سنا  ( 5 - ) 441
میتفای ». راوهار  ار  نآ  هک  یتسار  هب  میدیدن و  يدب  نآ  زا  ام  دومرف : دش و  هحلط  وبا  بسا  رب  راوس 

بش کی  رد  دوب . مدرم  نیرتهدنشخب  نیرتابیز و  نیرتعاجش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدمآ  سنا  زا  يرگید  تیاور  رد 
. دندرک تکرح  ادص  يوس  هب  مدرم  دش و  دنلب  هنیدم  لها  زا  يراز  نویش و  يادص 

دـمآ و هنحـص  هب  رتدوز  مدرم  همه  زا  دوب  هتخیوآ  ندرگ  هب  يریـشمش  راوس و  هحلط  وبا  بسا  رب  هک  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
راوهار ار  نآ  دیربیمن . رد  هب  ملاس  ناج  ام  تسد  زا  دنیوگب : دـندرک  عورـش  زین  مدرم  دـیربیمن . رد  هب  ملاس  ناج  ام  تسد  زا  دومرفیم :

تسا ».) يراوهار  بسا  نآ  ای  . ) میتفای
هقباسم رگم  دنبای  روضح  نآ  رد  ناگتشرف  هک  تسین  يراک  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 6 - ) 442

شرسمه ». اب  درم  يزابقشع  يراوسبسا و 
يزادناریت  يراکراوس و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  اب  لیعامسا  نب  یلع  ( 7 - ) 443

______________________________

لوقعلا 18/ تآرم  دراد » ندـش  راوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  عضاوت  هب  هراشا  بلطم  نیا  : » دـیامرفیم یـسلجم  همـالع  (. 1)
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.391
میلـس ینب  ریغ  زا  هیقب  میلـس و  هلیبق  زا  رفن  هس  هک  تسا  هدوب  هکتاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـهگرزب  رداـم  زا  نت  هدزاود  ماـن  (. 2)

. دناهدوب
 335 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرک تیاور  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  نامحرلادـبع  نب  ّللادـبع 
�

ه
. تسا

یمرگرـس ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تایرفعجلا ، باـتک  رد  ( 8 - ) 444
تسا ». تنس  زا  نآ  هک  رسمه  اب  تندرک  يزاب  تبسا و  تیبرت  نامک و  اب  وت  يزادناریت  زیچ ؛ هس  اب  رگم  تسا  لطاب 

تسا لطاب  ایند  رد  یمرگرس  ره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور  نیا  همادا  ...« 

يدنب طرش  ماگنه  ناگتشرف  یتسار  هب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 9 - ) 445
یلص مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  يزابریشمش و  يزادناریت و  يراوس و  بسا  یناودرتش و  هقباسم  رگم  دننکیم  تنعل  ار  نانآ  دنتسه و  نازیرگ 

درک ». رازگرب  يراوسبسا  هقباسم  داد و  هقباسم  هماسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا 
تاعاجرا

کیچیه : » تشذگ مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  زا  مراهچ  تسیب و  تیاور  رد  تشذـگ :
يزادناریت ». يراوسبسا و  هقباسم  رگم  تسین  هدیدنسپ  بوبحم و  اهيزاب  زا 

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  يدعب  باب  ود  رد 

انش يزادناریت و  هقباسم  يزادناریت ، بابحتسا  باب 2 

: دیامرف یم  میکح  دنوادخ 
نارگید دوخ و  نانمشد  ادخ و  نانمشد  نآ  اب  ات  دینک  مهارف  هدامآ  هتسب و  ياهبسا  ورین و  دیناوتیم  هچنآ  نانمشد  اب  ییورایور  يارب  و 

«1 . » دیناسرتب اهنیا ...  زج  ار 
ياهبسا ورین و  دـیناوتیم  هچنآ  نانمـشد  اب  ییورایور  يارب  و  : » هیآ ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  هطـساو  اب  هریغم  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 1 - ) 446

دینک ». مهارف  هدامآ  هتسب و 
تسا ». يزادناریت  دوصقم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ياهریت زا  يریت  يزادناریت  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیز  نب  ۀـحلط  ( 2 - ) 447
تسا ». مالسا 

ربمایپ هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 3 - ) 448
دیهد ». شزومآ  انش  يزادناریت و  ناتنارسپ  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

______________________________

.60 / 8 لافنا : (. 1)
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يزادناریت رد  هک  تشذـگ  راصنا  زا  یهورگ  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 449
. تساهنآ نایم  رد  عردالا  نبا  هک  متسه  یهورگ  اب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندادیم . هقباسم  مه  اب 

تـسکش زگره  تـسا ، ناـشنایم  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  یهورگ  دـنتفگ : دندیــشک و  تـسد  رگید  هورگ  نخــس  نـیا  اـب 
. دنروخیمن

. منکیم يزادناریت  هورگ - ود  ره  امش - همه  اب  نم  دینک ، يزادناریت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ناشنادنزرف و دندرکیم و  يزادـناریت  هتـسویپ  اهنآ  دـندربن . رگیدـکی  زا  اهنآ  سپ  نآ  زا  تخادـنا ، يریت  هورگ  ود  زا  کیره  اب  هاگنآ 

دندربیمن ». رگیدکی  زا  دندرکیم و  يزادناریت  مه  اب  ناشنادنزرف  نادنزرف 
راصنا زا  یهورگ  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  روهـشم  تیاور ، رد  : » تسا هدـمآ  یلائللا  ررد  باـتک  رد  ( 5 - ) 450

ود زا  کیچـیه  هجیتن  رد  تخادـنا ، ریت  کی  هورگ  ره  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـندرکیم . يزادـناریت  مه  اـب  هک  تشذـگ 
يرگید زا  کیچیه  دندرکیم و  يزادـناریت  مه  اب  اهنآ  دـنام . یقاب  ناشنادـنزرف  نانآ و  نایم  رد  یگژیو  نیا  دـندربن و  يرگید  زا  هورگ 

دندربیمن ».
هیلع قداص  ماما  زا  هعیـش  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زا  همامالا  باتک  زا  لقن  هب  راطخالا  ناـما  باـتک  رد  سوواـط  نب  یلع  دیـس  ( 6 - ) 451
: »... دـیامرفیم هکنیا  ات  دـنکیم ، وگزاب  ماش  رد  ماشه  اب  ار  شردـپ  دوخ و  تاـقالم  يارجاـم  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا 

رد دناهداتسیا . فص  ود  تروص  هب  حلسم  شناکیدزن  نایهاپس و  هتسشن و  یهاشداپ  تخت  رب  ماشه  میدرک  هدهاشم  میدش و  دراو  هاگنآ 
میدرکیم تکرح  شرـس  تشپ  نم  ولج و  مردـپ  دـننکیم . يزادـناریت  نآ  يوس  هب  شموق  ناگرزب  دـناهداد و  رارق  ياهناـشن  يو  لـباقم 

! نک يزادناریت  هناشن  تمس  هب  تموق  ناگرزب  اب  دمحم ! يا  تفگ : دز و  ادص  ار  مردپ  ماشه  میدش ، دراو  یتقو 
! نک فاعم  راک  نیا  زا  ارم  ینادیم  حالص  رگا  تسا ، هتشذگ  يزادناریت  زا  نم  ّنس  دومرف : مردپ 

ار وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربمایپ  قح  هب  دیـشخب و  يدنلبرـس  تزع و  شنید  اب  ار  ام  هک  ییادـخ  قح  هب  دـنگوس  تفگ : ماـشه 
. منکیمن فاعم 

يریت سپـس  تفرگ و  ار  يو  نامک  مردـپ  ماگنه  نیا  رد  دـهدب . مردـپ  هب  ار  شنامک  هک  درک  هراـشا  هیما  ینب  ناـگرزب  زا  یکی  هب  سپس 
يرگید ریت  سپس  دز . هناشن  زکرم  هب  تسرد  ار  ریت  دیـشک و  ار  نامک  هز  تفرگ و  فده  ار  هناشن  طسو  داد  رارق  نامک  هلچ  رد  تفرگ و 

ریت ُهن  هکنیا  ات  تخادنایم  ریت  یپردیپ  تروص  نیا  هب  مردپ  دیـسر ، نآ  ناکیپ  كون  هب  ات  تفاکـش  ار  لوا  ریت  هبوچ  مود  ریت  تخادـنا .
دنک و يراددوخ  تسناوتن  هکنیا  ات  تفرگارف  ار  ماشه  دوجو  رـسارس  ینارگن  بارطـضا و  دـنتفرورف . رگیدـکی  رد  اهنآ  همه  تخادـنا و 

يزادـناریت زا  وت  نس  هک  یتشادـنپ  هنوگچ  یتـسه ، مجع  برع و  زادـناریت  نیرترهاـم  وـت  رفعجوـبا ! يا  يدرک ، يزادـناریت  وـکین  تفگ :
. تسا هتشذگ 
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نیگمشخ مردپ  دیماجنا ، لوط  هب  ام  نداتسیا  یتقو  میدوب  هداتـسیا  نیگمـشخ  تکاس و  يو  ربارب  رد  مردپ  نم و  تدم  نیا  رد  تفر . ورف 

هاگن سکره  هک  يروط  هب  تسیرگنیم  نامـسآ  هب  تینابـصع  اب  دشیم  نیگمـشخ  مردپ  هاگره  هک  دوب  نینچ  درک ، ار  يو  دـصق  دـش و 
! دمحم يا  تفگ : يو  هب  درک ، هدـهاشم  مردـپ  هرهچ  رد  ار  تلاح  نیا  ماشه  یتقو  درکیم  هدـهاشم  يو  هرهچ  رد  ار  مشخ  راثآ  درکیم 

. ایب نم  دزن 
شوغآ رد  ار  وا  تساخ و  اپهب  مردـپ  ربارب  رد  دیـسر ، ماشه  هب  یتقو  مدرک  تکرح  شلابند  هب  زین  نم  تفر و  تخت  يالاب  مردـپ  هاـگنآ 

يا تفگ : درک و  ور  مردپ  هب  سپس  دناشن . مردپ  تسار  تمس  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  سپس  دناشن ، شدوخ  تسار  فرط  رد  دیـشک و 
رد وـت  رنه  تراـهم و  نیا  تسادـخ  يارب  دـننکیم . يرورـس  مجع  برع و  رب  ناـنآ  تسا  شیرق  ناـیم  رد  وـت  دـننامه  یتـقو  اـت  دـمحم !
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. يزادناریت
؟ یتفرگارف ار  نآ  تدم  هچ  و  داد ؟ شزومآ  وت  هب  ار  يزادناریت  هنوگنیا  یسک  هچ 

مدرک اهر  ار  نآ  سپـس  متفرورف ، نآ  رد  یناوج  نارود  رد  زین  نم  دـنوریمورف ، يزادـناریت  رد  هنیدـم  لها  هک  متـسنادیم  دومرف : مردـپ 
. متشگزاب نآ  هب  تساوخ  ار  نآ  نم  زا  نینمؤملاریما  یتقو  یلو 

هنوـگنیا یـسک  نیمز  يور  رب  هک  منکیمن  ناـمگ  ماهدـیدن و  يزادـناریت  نیا  دـننامه  زگره  ماهدرک  كرد  هـک  یتـقو  زا  تـفگ : ماـشه 
؟ دنک يزادناریت  وت  لثم  دناوتیم  زین  رفعج  ایآ  دنک ، يزادناریت 

میربیم »...  ثرا  هب  رگیدکی  زا  داتسرفورف  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  ار  مامت  لامک و  ام  دومرف : مردپ 
. دشیم رضاح  يراوسبسا  هقباسم  يزادناریت و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  يرتخب  نب  صفح  ( 7 - ) 452

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  تشذگ :

هقباـسم زج  دـنبای  روـضح  نآ  رد  ناگتــشرف  هـک  تـسین  يزیچ  : » هـک مالــسلا  هـیلع  موـصعم  هدوـمرف  باـب  نـیمه  زا  مشــش  تـیاور  رد 
.« يراوسبسا

يدنبطرش هقباسم و  زاوج  باب 3 

ای یناودرتش  رد  رگم  تسین  اور ]  ] هزیاج ضوع و  ای  هقباـسم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  صفح  ( 1 - ) 453
. يزادناریت رد  هقباسم  ینعی  يزادناریت » ای  يراوسبسا 

. تسا هدش  لقن  زین  نانس  نب  هللادبع  زا  تیاور  نیا 
تـسین هزیاج  ای  هقباسم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلائللاررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 2 - ) 454

يراوسبسا ». ای  یناودرتش  ای  يزادناریت  رد  رگم 
«1 . » تسا هدش  تیاور  ب »  » هحتف نوکس و  اب  تیاور  نیا  رد  قبس »  » هژاو

______________________________

. تسا هقباسم  يانعم  هب  درف  دننام  ْقبَس »  » تسا و دوشیم ، هداد  هدنرب  هب  هک  یلام  هزیاج و  يانعم  هب  نَسَح  نزو  رب  قَبَس  (. 1)
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اریز دیزیهرپب ، هدننک  تنعل  رایسب  صخـش  اب  ینیـشنمه  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسرن  دیز  ( 3 - ) 455
نآ رد  ناگتـشرف  اریز  يزادناریت ، يراوسبسا و  یناودرتش و  رد  رگم  دیزیهرپب  يدنبطرـش  زا  دنزیرگیم و  هدننکتنعل  دزن  زا  ناگتـشرف 

دنباییم ». روضح 
یلص مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیـسح  ( 4 - ) 456

يراوسبسا ». ای  يزادناریت  ای  یناودرتش  رد  رگم  تسین  هزیاج  ای  هقباسم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
نایم هقباسم  يرازگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا ) هیلع  یلع  زا   ) مالـسالا مئاـعد  باـتک  رد  ( 5 - ) 457

: دومرف داد و  رارق  هرقن  هیقوا  دنچ  ار  هدنرب  هزیاج  درک و  رازگرب  هقباسم  اهنآ  نایم  دومرف و  هزاجا  ار  اهبسا 
يزادناریت ». ای  يراوسبسا  ای  یناودرتش  رد  رگم  تسین  هزیاج  ای  هقباسم 

ناراـکراوس ناـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » دومرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعجلا  باـتک  رد  ( 6 - ) 458
داد ». رارق  هرقن  هیقوا  دنچ  ار  نآ  هدنرب  هزیاج  درک و  رازگرب  هقباسم 
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تداهـش درادـن و  لاکـشا  زاـبرتوبک  تداهـش  : » دوـمرف هـک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  هبایــس  نـب  ءـالع  ( 7 - ) 459
داد هقباسم  درک و  رازگرب  يراوسبسا  هقباسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  درادن ، لاکـشا  رادهزیاج  تاقباسم  رد  هدننکتکرش 

تسا ». مارح  ِرامق  نآ  ریغ  دنوشیم و  رضاح  يزادناریت  يراوسبسا و  یناودرتش و  تخاب  ود  رب  رد  ناگتشرف  دومرفیم : هتسویپ  و 
؟ دیدرکیم رازگرب  هقباسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  امش  ایآ  دش : لاؤس  کلام  نبا  زا  : » دیوگ دیبلوبا  ( 8 - ) 460

نامداش رایسب  رطاخ  نیا  هب  دش ، هدنرب  درک و  تکرـش  هقباسم  رد  شیوخ  بسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يرآ ، داد : خساپ  يو 
دش ». هدزتفگش  و 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لیاسو  ياهمان  نایب  نمض  رد  بوشآرهش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 9 - ) 461
ترـضح هب  ار  هّضف »  » و ریفع »  » یماذج ةورف  درک و  هیدـه  يو  هب  ار  لدـلد »  » و روفعی »  » سقوقم هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهبکرم  »

. دیشخب
دشیمن »...  هدنزاب  هقباسم  رد  زگره  هک  ابضع » : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتش 

دـمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدرگنابایب  برع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابن  ریـشب  ( 10 - ) 462
داد  هقباسم  يو  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یهدیم . هقباسم  نم  اب  ترتش  نیا  هلیسو  هب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :
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ار نآ  تشاد  تسود  دـنوادخ  سپ  دـیدرب ، الاب  ار  رتش  نیا  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  دـش  هدـنرب  برع  درم  و 
زا دوب ، نتورف  همه  زا  شیب  يدوج  هوک  دندیـشک و  رـس  دوخ  يور  رب  حون  یتشک  ندـمآ  دورف  يارب  هک  اههوک  همه  اـنامه  . ) دروآ دورف 

دروآ ».) دورف  نآ  رب  ار  حون  یتشک  دنوادخ  ور  نیا 
هدنرب دادیم  هقباسم  نآ  اب  هاگره  هک  تشاد  ابضع »  » مان هب  يرتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ بیـسم  نب  دیعـس  ( 11 - ) 463

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دندش و  تحاران  دادـخر  نیا  زا  ناناملـسم  دُرب ، نآ  زا  یناوج  رتش  اب  يدرگنابایب  برع  هکنیا  ات  دـشیم ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . هدنزاب  ابضع » ! » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  هلآ 

دروآ ». دورف  ار  نآ  هکنآ  رگم  دربن  الاب  ار  يزیچ  هک  تسا  هتسیاش  دنوادخ  يارب 
دروآ ». دورف  ار  نآ  هکنآ  رگم  دربن  الاب  مدرم  نایم  رد  ار  يزیچ  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

نیا زا  وا  هزیگنا  یلو  دَوَدیم  راکـش  لابند  هب  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  همان  هلیـسو  هب  خوّرف  ناذاز  نبا  ( 12 - ) 464
هک یتروص  رد  درادن ، لاکشا  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . طاشن  یتمالـس و  ظفح  يو  هزیگنا  هکلب  تسین ، ندرک  راکـش  راک 

دشابن ». ینارذگشوخ  يارب 
میهاربا نب  ثایغ  زور  کی  دمآیم . شـشوخ  يزابرتوبک - دـندمآیم - رود  نکاما  زا  هک  ینارتوبک  زا  روصنم  رـسپ  يدـهم  ( 13 - ) 465

ای يراوسبسا  رد  رگم  تسین  زیاج ] ( ] هزیاج ای   ) هقباسم : » تسا هدومرف  هک  داد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تفر و  يو  دزن 
. يزابرتوبک ای  يزادناریت  ای  یناودرتش 

رـس تشپ  دننامه  يو  رـس  تشپ  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : يدهم  تفر ، ثایغ  یتقو  دـنداد  يو  هب  مهرد  رازه  هد  داد  روتـسد  يدـهم 
تـساوخیم صخـش  نیا  یلو  دومرفن  ار  يزابرتوبک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ناـیوگغورد 

دنک ». کیدزن  ام  هب  ار  دوخ 
تاعاجرا

. دینک هعجارم  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  نآ  زا  لبق  باوبا  نیشیپ و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

هقباسم رترب  تارفن  هب  هزیاج  تخادرپ  زاوج  باب 4 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیـسح  ( 1 - ) 466
درک ». ادها  يزیاوج  ناگدنرب  هب  شدوخ  فرط  زا  درک و  رازگرب  هقباسم  ناراکراوس  نایم  هلآ 

 345 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  رایخ  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد  تشذگ :
هقباسم ناراکراوس  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  قبـس  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

داد ». رارق  هرقن  هیقوا  دنچ  ار  نآ  هزیاج  درک و  رازگرب 
امرخ تخرد  کی  موس  اـت  لوا  تارفن  زا  کـی  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  موس  تیاور  رد  و 

.« دومرف تیانع 

درگنابایب برع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نتفرگ  یتشک  باب 5 

راب کی  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّحـش  دیز  ( 1 - ) 467
شدنزرف ود  هارمه  ناهج - نانز  يوناب  مالسلا - اهیلع  همطاف  لاح  نیا  رد  تفای . افـش  نآ  زا  دش و  رامیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

نیـسح نسح و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  تفر ...  ردـپ  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما 
هب يراک  ماجنا  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دندش و  نتفرگ  یتشک  لوغـشم  اهنآ  دـیریگب . یتشک  مه  اب  دـیزیخ و  اپب  دومرف : مالـسلا  امهیلع 

نیرفآ دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسه و  نتفرگ  یتشک  لوغـشم  زونه  نانآ  درک  هدهاشم  تشگزاب  یتقو  تفر  نوریب 
! نزب نیمز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلمح ، کی  اب  مالسلا ! هیلع  نسح  يا  وت  رب 

نیـسح هیلع  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  وت  تسا ! بیجع  رایـسب  ناج ! ردـپ  يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
!؟ ینکیم قیوشت  کچوک  هیلع  ار  گرزب  ینکیم ؟ قیوشت  مالسلا  هیلع 

نزب نیمز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلمح  کی  اب  نسح  يا  میوگب : نم  یتسین  یـضار  ایآ  مزیزع ! رتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نزب »! نیمز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  هلمح  کی  اب  نیسح ! يا  دیوگ : لیئربج  مبوبحم  هک  یلاح  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور  : » هک دنکیم  تیاور  ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  یلائللا  ررد  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  ( 2 - ) 468
هب درم  نآ  دوب . فورعم  وزاب  روز و  يروالد و  هب  هک  دید  شنادنفـسوگ  ندینارچ  لاح  رد  ار  يدرگنابایب  برع  اجنآ  رد  تفر . ارحـص  هب 

؟ يریگب یتشک  نم  اب  یناوتیم  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟ یهدیم نم  هب  ياهزیاج  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يرضاح ایآ  تفگ : برع  درم  دز  نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  یتشک  يو  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنفسوگ ! کی  تفگ : برع  درم 
؟ يریگب یتشک  نم  اب  هرابود 

؟ زیچ هچ  رس  رب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دز نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  یتشک  يو  اب  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرگید . دنفسوگ  تفگ : برع  درم 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدزن  نیمز  هب  ارم  وت  زج  یـسک  نونکات  نک . هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  تفگ : برع  درم  ماـگنه  نیا  رد 
دنادرگزاب ». يو  هب  ار  شنادنفسوگ  ربمایپ  دش و  ناملسم  درم  نآ  درک . هضرع  وا  هب  ار  مالسا  هلآ 
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يزابهدنرپ و  « 1  » یحادم يزاب  باب 6 

هب نم  ياهگنـس  تقو  ره  مدرکیم . يزاـب  یحادـم  يو  یکدوک  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اـب  نم  : » دـیوگ عـفاروبا  ( 1 - ) 469
: تفگیم يو  ربب ، ارم  متفگیم : مدشیم و  هدنرب  نم  درکیم و  دروخرب  وا  ياهگنس 

اهر ار  وا  زین  نم  دـنکیم . راوـس  دوـخ  شود  رب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  يوـش  راوـس  یتـشپ  رب  یهاوـخیم  اـیآ  وـت  رب  ياو 
ارم وت  هک  روـط  ناـمه  متفگیم : يو  هب  نم  دـشیم ، هدـنرب  وا  درکیم و  دروـخرب  نم  ياهگنـس  هب  وا  ياهگنـس  تقو  ره  مدرکیم و 
هک ینکیم  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  یندـب  هکنیا  زا  یتسین  دونـشخ  اـیآ  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مربیمن و  ار  وت  زین  نم  يدربن 

مدرکیم ». راوس  ار  وا  زین  نم  دربیم ؟ ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هچنآ  تاناویح  ماکحا  باوبا  زا  مود  یس و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
______________________________

يو تشپ  رب  نآ  اب  دروخرب  تروص  رد  دزیم و  يرگید  ياهگنـس  هب  نهپ  ياهگنـس  اب  کی  ره  هک  ناکدوک  ياـهيزاب  زا  یکی  (. 1)
م. دشیم - راوس 
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تیصو باوبا  مجنپ : تسیب و  لصف 

نآ ماجنا  تیفیک  تیمک و  تیصو ، ماکحا  باب 1 

: دیامرفیم میکح  دنوادخ 
رداـم و ردـپ و  يارب  یهوـبنا ، تورث  نتـشاذگاجرب  تروـص  رد  هـک  تـسا  مزـال  امــش  رب  دیــسرارف ، امــش  زا  یکی  گرم  هـک  یماـگنه 

«. 1  » تسا مزال  ّقح و  ناراگزیهرپ ، يارب  راک  نیا  ماجنا  دنک ، تیصو  هدیدنسپ  روط  هب  نادنواشیوخ 
زا  ] هکنآ نودب  دننک ، تیصو  ار  نانآ  لاس  کی  هنیزه  دیاب  دنراذگیم ، ياج  رب  ینارسمه  دوخ  زا  دننکیم و  تافو  امـش  زا  هک  یناسک 
امش رب  یکاب  دنهدیم ، ماجنا  دوخ  دروم  رد  هک  ياهدیدنـسپ  ياهراک  ةرابرد  دنتفر ، نوریب  ناشدوخ  رگا  سپ  دنوش ، جارخا  رهوش ] هناخ 

«. 2  » تسا میکح  ریذپانتسکش  دنوادخ  تسین و 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  تسا و  قح  تیصو ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 470

دنک ». تیصو  ناملسم  هک  تسا  هتسیاش  سپ  درک . تیصو  هلآ  و 
رد یتساک  ببس  دنکن ، تیصو  وکین  هب  گرم ، ماگنه  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 2 - ) 471

. دوب دهاوخ  يو  لقع  يدرمناوج و 
تیصو مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک و  تیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه  دومرف : و 

درک و تیصو  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک و  تیصو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک و 
درک ». تیصو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هب  گرم  ماگنه  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يدنوار  بطق  تاوعد  باتک  رد 
______________________________

.180 هرقب 2 / (. 1)
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240 هرقب 2 / (. 2)
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. دوب دهاوخ  يو  يدرمناوج  لقع و  رد  یتساک  ببس  نآ  دنکن  تیصو  یکین 
تسا ». هدرم  دیهش  دریمب ، ییوکین  تیصو  اب  سکره  دومرف : و 

قح یناملسم  ره  رب  تیـصو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 472
تسا ».

. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تیاور  نیا 
ره قح  تیـصو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک ، لاؤس  تیـصو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 473

تسا ». یناملسم 
. تسا هدش  تیاور  زین  ماحش  دیز  زا  ثیدح  نیا 

تسا ». یناملسم  ره  رب  بجاو )  ) قح تیصو ، هک  نادب  : » تسا هدمآ  عنقملا  اضرلا و  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 474
هکنآ رگم  دـنک  يرپس  ار  بش  ناسنا  تسین  هتـسیاش  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  حابـصملا  باتک  رد  ( 6 - ) 475

دشاب ». شرس  ریز  شتیصو 
ار بش  تسین  هتسیاش  ناملسم  صخش  يارب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هعنقملا  باتک  رد  ( 7 - ) 476

دشاب ». شرس  ریز  شتیصو  هکنآ  رگم  دنک ، يرپس 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 8 - ) 477

هکنآ رگم  دـنک ، يرپـس  ار  بش  ود  هک  تسین  هتـسیاش  ناملـسم  يارب  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  دوـشیم  تـیاور 
دشاب ». شرس  ریز  هتشون  شتیصو 

. دوشیم تیاور  ثیدح ، نیا  ریظن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد 
 353 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راوازـس دراد ، یتیـصو  لباق  زیچ  هک  یناملـسم  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رمع  نبا  ( 9 - ) 478
دشاب ». يو  دزن  شتیصو  هکنآ  رگم  دنک  يرپس  ار  بش  ود  هک  تسین 

گرم هب  ًاعطق  دریمب  تیصو  نودب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هعنقملا  باتک  رد  ( 10 - ) 479
تسا ». هدرم  تیلهاج 

نآ زور  کی  دوش ، هداد  ترمع  هب  زور  ود  اهنت  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعسم  ( 11 - ) 480
. ییوج يرای  تگرم  زور  يارب  نآ  زا  ات  هد  رارق  بادآ  يریگارف  يارب  ار 

؟ تسیچ نتساوخ  کمک  نآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
ینک ». يزیرهمانرب  راوتسا  مکحم و  ابیز ، تروص  هب  يراذگیم ، ياج  رب  دوخ  زا  هچنآ  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ زور  کی  دش  هداد  رمع  وت  هب  زور  ود  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  يرگید  دنـس  رد 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور  همادا  هاوخب »...  کمک  تگرم  زور  رب  نآ  زا  هدب و  رارق  شیوخ  ترخآ  يارب  ار 

يارب شگرم  ماـگنه  سکره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 12 - ) 481
تسا ». هداد  نایاپ  تیصعم  ینامرفان و  اب  ار  شلامعا  دنکن ، تیصو  دوخ  ثراو ) ریغ   ) ِنادنواشیوخ

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  زا  تیاور  نیا  يرگید ، شرازگ  رد 
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: دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحوبا  ( 13 - ) 482
كاـخ هـب  ار  وـت  دنتـسنادیم ، ار  نآ  تنادـناخ  رگا  هـک  مدـناشوپ  وـت  زا  ار  ییاـهزیچ  مدرک ، تیاـنع  وـت  هـب  تـمعن  هـس  مدآ ! دـنزرف  يا 

تلام ثلث  رایتخا  گرم  ماگنه  يداتـسرفن و  شیپ  يریخ  وت  یلو  مدرک  ماو  تساوخرد  وت  زا  سپـس  مداد و  شیاشگ  وت  رب  دـندرپسیمن ،
يداتسرفن ». شیپ  يریخ  وت  یلو  مداد ، وت  هب  ار 

تیـصو نانمؤمریما - ردام  دسا - رتخد  همطاف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 14 - ) 483
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نک ! دازآ  ارم  زینک  نالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  درک و 

تفای ». یهاوخ  ار  نآ  ًامتح  یتسرف ، شیپ  ریخ  هچنآ  ره  دومرف :
 355 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دمآ دهاوخ  زین  مهدزون  باب  زا  مشش  تیاور  رد  بلطم  نیا  ریظن 
ضیرم تدش  هب  يو  هار  نایم  رد  متفر . هکم  هب  رفن  کی  هارمه  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  : » دیوگ یبلح  ( 15 - ) 484

زا نم  لاـیخ  هک  يروط  هب  دـمآ  شوه  هب  شیوـخ  گرم  زور  رد  هکنیا  اـت  متخادرپ  يو  زا  تبقارم  يراتـسرپ و  هب  نم  دـش و  شوـهیب  و 
. تشذگرد سپس  دش و  هدوسآ  يو  هیحان 

هب ندرک  تیصو  يارب  ار  وا  لقع  مشچ و  شوگ ، هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  دسریمارف  هک  سکره  گرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره يارب  نآ  دـنیوگیم و  گرم  تحار  نآ  هب  هک  تسا  یتـحار  نیا  دـنک - كرت  ار  نآ  هاوخ  دـنک و  تیـصو  هاوخ  دـنادرگیمزاب - يو 

تسا ». قح  یناملسم 
. تسا هدرک  تیاور  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  اهنت  نامثع  نب  دامح 

رامیب زور  دنچ  يو  دوب  نم  هارمه  نیعا  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ةدـش  دازآ  نامالغ  زا  یکی  : » دـیوگ حـیبص  نب  دـیلو  ( 16 - ) 485
دنچ يو  هک  متفگ  ماما  هب  مدروآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ار  شلیاسو  لاوما و  نم  تشذـگرد . هاگنآ  تفاـی  دوبهب  سپـس  دـش و 

هکنیا ات  دریمیمن  سکچیه  هک  نادب  تسا . گرم  یتحار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تشذگرد . تفای و  دوبهب  سپس  دش و  رامیب  زور 
دیامن ». كرت  ار  نآ  ای  دنک  تیصو  هاوخ  دنادرگیمزاب ، يو  هب  تیصو  يارب  ار  شلقع  مشچ و  شوگ ، هوکشاب  زیزع و  دنوادخ 

، گرم ماـگنه  تاهدـش - دازآ  مـالغ  نیعا - : » دـش هتفگ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  هـک  دوـشیم  تـیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد 
دننامه تیاور  همادا  درپس »...  ناج  هاگنآ  تسا  هدش  تحار  میدرک  نامگ  هک  يروط  هب  دمآ  شوه  هب  سپـس  تفای ، تدـش  شايرامیب 

درمشرب ». ار  ییاهزیچ  مالسلا  هیلع  ماما  ، » دیازفایم نایاپ  رد  تسا و  نیشیپ  تیاور 
هب هک  مرادن  یکاب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 17 - ) 486

مدزدب ». نانآ  زا  ار  لام  نآ  ای  منزب  نایز  دوخ  ناثراو 
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ار نآ  مدزدـب و  ار  لام  نآ  ای  منزب  نایز  مناـثراو  هب  هک  دـنکیمن  یقرف  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يرگید  تیاور  رد 
مهدب ». هقدص 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  تیاور  نیا  ریظن 
لطاب و هب  دنک و  تیـصو  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 18 - ) 487

دهد ». هقدص  شیوخ  تایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دنزن ، نایز  دنکن و  ادیپ  شیارگ  ملظ 
. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ار  تیاور  نیا  يرگید  دنس  رد 

مجنپ کی  هب  تیصو  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 19 - ) 488
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مراد تسود  نآ  ثلث  هب  تیصو  زا  رتشیب  ار  ملام  زا  مراهچ  کی  هب  تیصو  مراد و  تسود  نآ  مراهچ  کی  هب  تیـصو  زا  رتشیب  ار  ملام  زا 
. تسا هدناسر  تیاهن  هب  هدرکن و  راذگورف  يزیچ  دنک  تیصو  ثلث  هب  سکره  و  « 1»

تروص هب  تیـصو  دومرف : درک و  مکح  دوب ، هدرک  تیـصو  شلاـم  رتشیب  اـی  همه  هب  هک  یتـّیم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دومرف : و 
دنک متس  شدوخ  هب  سکره  سپ  دوشیم ) هدنادرگزاب  هدیدنسپ  تلاح  هب  دنسپان  تلاح  زا  تیـصو  ای   ) ددرگیم زاب  رکنم  ریغ  هدیدنـسپ 

. دوشیم اهر  دوخ  لاح  هب  ناثراو  ثاریم  دوشیم و  هدنادرگزاب  هدیدنسپ  تلاح  هب  دهد  رارق  یمتس  ای  دنسپان  زیچ  شتیصو  رد  ای 
______________________________

م. تسا - یصوا » نا  نم   » نآ حیحص  تسا و  هابتشا  هک  تسا  هدمآ  یصوا » وا  نم   » باتک نتم  رد  (. 1)
 359 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... تسا هدیسر  تیاهن  هب  هدرکن و  راذگورف  يزیچ  دنک ، تیصو  شلام  ثلث  هب  سکره  دومرف : و 
مراد ». تسود  مراهچ  کی  هب  تیصو  زا  رتشیب  ار  ملام  زا  مجنپ  کی  هب  تیصو  دومرف : سپس 

. تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  ياهدنس  اب  توافت  یکدنا  اب  تیاور  نیا 
تیـصو شلام  همه  اـی  ثلث  زا  رتشیب  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 20 - ) 489

، دنک متـس  نآ  رد  ملظ و  شدوخ  هب  تیـصو  رد  سکره  سپ  ددرگیمزاب . رکنم  ریغ  هدیدنـسپ و  تلاح  هب  تسین و  زیاج  يو  يارب  دنک ،
دوشیم ». اهر  دوخ  لاح  هب  ناثراو  قح  دوشیم و  هدنادرگزاب  هدیدنسپ  فورعم و  هب  نآ ، سپ 

قح و هب  ار  نآ  هک  تسین  یـصو  رب  یکاب  دنک ، تیـصو  تنـس  فالخرب  قحان و  هب  رگا  سپ  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 21 - ) 490
دنادرگزاب ». تنس 

تنـس قـح و  هب  ار  نآ  هک  تـسین  یکاـب  سپ  دـنک  تیـصو  تنـس  فـالخرب  قحاـن و  هـب  رگا  سپ  : » تـسا هدـمآ  اـضرلا  هـقف  باـتک  رد 
دنادرگزاب ».

: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  دامح  يرتخب و  نب  صفح  ملاس و  نب  ماشه  ( 22 - ) 491
تسا ». هدرکن  راذگورف  يزیچ  دنک ، تیصو  ثلث  هب  سکره  »

تیـصو هنالداع  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا ) هیلع  شردپ  زا   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 23 - ) 492
رادید دنوادخ  اب  یلاح  رد  دنک ، تنایخ ]  ] ملظ شتیـصو  رد  سکره  تسا و  هداد  هقدص  شتایح  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـنک ،

تسا ». نادرگ  يور  وا  زا  هک  دنکیم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعبر  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 24 - ) 493

تسا ». هریبک  ناهانگ  زا  تیصو ، رد  ملظ  »
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ناهانگ زا  یتسم ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 25 - ) 494
تسا ». هریبک  ناهانگ  زا  تیصو ، رد  ملظ  تسا و  هریبک 

تسا ». هریبک  ناهانگ  زا  تیصو  رد  ندناسر  نایز  : » هک تسا  هدمآ  تیاور  نیا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ( 26 - ) 495
راک لاس  داتفه  یـصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شتاوعد  باتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 27 - ) 496
راک لاس  داتفه  یـصخش  دـباییم و  نایاپ  شتآ  لها  لمع  اب  شراک  سپ  دـنکیم  ملظ  شتیـصو  رد  هاگنآ  دـهدیم ، ماـجنا  ار  ناـیتشهب 

توالت ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دسریم  ماجنا  هب  نایتشهب  لمع  اب  شراک  سپ  دـنکیم ، تیـصو  هنالداع  هاگنآ  دـهدیم و  ماجنا  ار  نایخزود 
تسا ». یهلا  دودح  زا  نآ  دومرف : و  دنک ». زواجت  ادخ  دودح  زا  سکره  و  : » دومرف
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: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  دامح  يرتخب و  نب  صفح  ملاس و  نب  ماشه  ( 28 - ) 497
( دومرف  ) تسا و ثلث  هب  تیصو  زا  رتهب  مراهچ  کی  مجنپ و  کی  هب  تیصو  تسا و  هدز  نایز  شناثراو  هب  دنک  تیـصو  ثلث  هب  سکره  »

تسا ». هدرکن  راذگورف  يزیچ  دنک ، تیصو  ثلث  هب  سکره 
هیلع نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 29 - ) 498

یضار سمُخ  هب  تمینغ ) زا   ) شدوخ يارب  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  اریز  تسا ، بسانم ] بوخ و   ] مجنپ کی  هب  تیـصو  : » دومرف مالـسلا 
. دش

تسا ». ملظ  ثلث  تسا و  ناثراو )  ) ِتقشم تمحز و  مراهچ  کی  تسا و  يورهنایم  مجنپ  کی  دومرف : و 
دننامه تیاور  نیا  همادا  تشادیم ...  تسود  ار  مجنپ  کی  هب  تیصو  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  تایرفعجلا  باتک  رد 

. تسا نیشیپ  تیاور 
دوش و هدنسب  مجنپ  کی  هب  تیصو  رد  تشاد  تسود  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 30 - ) 499

. دش یضار  سمخ  هب  شناگدنب  زا  دنوادخ  انامه  : » دومرف
مراد ». تسود  ثلث  هب  تیصو  زا  شیب  ار  مراهچکی  هب  تیصو  نم  تسا و  ناثراو  هب  راشف  ثلث  تسا و  يورهنایم  مجنپکی  دومرف : و 

تیـصو ثلث  هب  سکره  تسا و  ثلث  هب  تیـصو  زا  رتبوبحم  نم  دزن  لام  مراهچ  کی  هب  ندرک  تیـصو  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باتک  رد 
تسا ». هدرکن  راذگورف  يزیچ  دنک ،

 363 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ثلث هب  تیصو  زا  رتبوبحم  نم  دزن  دنک ، تیصو  شلام  مراهچ  کی  هب  یصخش  رگا  سپ  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 31 - ) 500
هداد ماجنا  هچنآ  هب  شدوخ  دـنک ، تیـصو  شلام  همه  هب  رگا  سپ  تسا ، تیـصو  تیاـهن  نآ  دـنک ، تیـصو  شلاـم  ثلث  هب  رگا  تسا و 

تسا ». رتهاگآ 
يزیچ دـنک ، تیـصو  ثلث  هب  سکره  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 32 - ) 501

رترب مجنپ  کی  مراهچ و  کی  هب  تیصو  تسا و  هدرک  متس  شناثراو  هب  و  تسا ) هتشاذگن  اج  رب  يرایـسب  لام  ای  . ) تسا هدرکن  راذگورف 
تسا ». ثلث  هب  تیصو  زا 

ار شلام  همه  تساوخیم  هک  یـصخش  هب  ناشیا  : » هک دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 33 - ) 502
. نآ فصن  سپ  تفگ : صخش  نآ  تشادزاب . شلام  همه  هب  نداد  هقدص  زا  ار  وا  سپ  نکن ! ار  راک  نیا  دومرف : دنک ، تیصو  ادخ  هار  رد 

. هن دومرف : ربمایپ 
. نآ ثلث  سپ  تفگ : صخش  نآ 

. تسا رایسب  ثلث  ثلث و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تسا ». رتهب  تیارب  يراذگ  یقاب  تاهداوناخ  يارب  ار  نآ  رگا  دومرف : سپس 

مرکا ربمایپ  مدش و  رامیب  تدش  هب  نم  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  دعـس  زا  دعاوقلا  باتک  رب  دوخ  هیـشاح  رد  دیهـش  موحرم  ( 34 - ) 503
؟ ياهدرک تیصو  ایآ  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دمآ و  متدایع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دننک فرصم  ادخ  هار  رد  دنهدب و  نادنمزاین  هب  ار  ملام  همه  هک  ماهدرک  تیصو  يرآ ، متفگ :
! نک تیصو  مهد  کی  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نم اب  بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  دنرگناوت . نم  نادنزرف  تسا و  رایسب  نم  لاوما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  متفگ :
تسا ». رایسب  ثلث  نک و  تیصو  ثلث  هب  دومرف : ماجنارس  ات  مدز  هناچ  يو  اب  نم  دز و  هناچ 
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مرکا ربمایپ  يرامیب  نآ  رد  تفای . دوبهب  دش و  رامیب  هکم  رد  راب  کی  شردپ  هک  دنکیم  تیاکح  دعـس  نب  رماع  زا  هریرهوبا  ( 35 - ) 504
رتخد کی  اهنت  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يو  تفر . شتدایع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ منک تیصو  ملام  موسود  هب  ایآ  مراذگیم ، ياج  رب  دوخ  زا 
. هن دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؟ منک تیصو  ملام  فصن  هب  ایآ  تفگ : دعس 
. هن دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ منک تیصو  ملام  ثلث  هب  ایآ  تفگ : دعس 
رتهب يراذگ  یقاب  رگناوت  ار  تنادنزرف  وت  رگا  دومرف : تسا و  رایـسب  ثلث  نک و  تیـصو  ثلث  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دننک ». تحاران  ار  مدرم  هک  يراذگ  یقاب  دوخ  زا  يدنمزاین  ناروخ  نان  هک  تسا  نیا  زا 
، دوب هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  ( 36 - ) 505

شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  نآ  رد  هکنیا  اب  دیسرارف و  يراصنا  یمیمت  رورعم  نب  ءارب  گرم  هنیدم  رد 
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تمـس هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  ار  شتروص  نفد ) ماگنه   ) اـت درک  تیـصو  ءارب  دـندناوخیم ، زاـمن  سدـقملا  تیب  يوس  هب 
تفرگ ». رارق  نآ  رب  تنس  و  دش ) لزان  هیآ  هراب  نیا  رد  هاگنآ   ) درک تیصو  شلام  ثلث  هب  و  دش ) تنس  نیا  و   ) دنهد رارق  هلبق -

يارب ار  شلام  ثلث  رورعم  نب  ءارب  دش : هتفگ  يو  هب  دمآ ، هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  : » دـیوگ هداتقوبا  ( 37 - ) 506
. تسا هدرک  تیصو  امش 

دنادرگزاب ». شناثراو  هب  تفریذپ و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ردام و ردپ و  يارب  تیصو  امش  رب  هوبنا ، تورث  نتشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  امش ، زا  کی  ره  گرم  ماگنه  : » هیآ ریـسفت  رد  ( 38 - ) 507

دش ». هتشون  نادنواشیوخ 
نایب اهثاریم  نآ  رد  هک  ضیارف  هیآ  هب  هیآ  نیا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا 

. تسا هدش  خسن  هدش 
تسا ». تیصو  نآ  زا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  داد ». رییغت  ار  نآ  ندینش ، زا  سپ  سکره  سپ  : » دنوادخ نخس  نیا  ةرابرد  و 

زا شیپ  رورعم  نب  ءارب  هکنیا  يارب  داد ، رارق  ّتیم  يارب  ار  ثلث  لصا  دـنوادخ  تسا و  هدـشن  خـسن  هیآ  نآ  هک  تسا  هدیـسر  ناماما  زا  و 
ربمایپ فرط  هب  ار  شتروص  هک  درک  تیصو  درک و  تیصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ار  شلام  ثلث  دُرم و  هنیدم  رد  ترجه 

تفرگ ». رارق  نآ  رب  تنس  سپ  دنهد ، رارق  دوب - هکم  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
رگا تسوا و  رایتخا  رد  ناـسنا  لاـم  ثلث  گرم  ماـگنه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نبا  ( 39 - ) 508

دنرادن ». ياهفیظو  نآ  ندرک  هنیزه  ةرابرد  ناثراو  دنکن ، تیصو 
ار شلام  زا  رادقم  هچ  رایتخا  گرم  ماگنه  ناسنا  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ نیطقی  نب  یلع  ( 40 - ) 509

؟ دراد
تسا ». رایسب  ثلث  ثلث و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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دنکیم ». فرصم  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  تسود  هک  اجک  ره  تسا ، رتراوازس  شلام 
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رارق شنادنواشیوخ  يارب  ار  شلام  دناوتیم  دراد  دنزرف  هک  یصخش  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 42 - ) 511
؟ دهد

راک ره  تسا ، هدنز  ات  لام  بحاص  دسر  ارف  شگرم  ات  دهدیم  ماجنا  نآ  اب  دـهاوخب  هک  راک  ره  تسوا  لام  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوـخ لاـح  هـب  دـهاوخب  رگا  دـهدیم و  هقدـص  دـهاوخب ، رگا  دـشخبیم ، ار  نآ  دـهاوخب ، رگا  دـهدیم ، ماـجنا  شلاـم  اـب  دــهاوخب  هـک 

هابت ار  شیوخ  لفکت  تحت  دارفا  هک  تسا  نیا  رتهب  یلو  تسوا  يارب  ثلث  اهنت  دنک  تیـصو  رگا  هاگنآ  دسرارف  شگرم  ات  دراذـگیماو 
دنزن ». نایز  شناثراو  هب  دزاسن و 

شلاـم هب  يو  تسا ، ناـسنا  ندـب  رد  حور  یتـقو  اـت  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  لـماحملاوبا  ( 43 - ) 512
تسا ». رتراوازس 

ار شلام  زا  يرادقم  يرامیب  رد  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  مزارم  ( 44 - ) 513
تسا ». ثلث  زا  دنک ، تیصو  نآ  هب  رگا  تسا و  حیحص  دنک  ادج  ار  نآ  هاگره  : » دومرف دشخبیم ،

دـنک و تیـصو  شلام  ثلث  هب  هک  دومرف  یـصخش  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 45 - ) 514
. تسا رایسب  ثلث  : » دومرف

دراد ». قح  ثلث  رادقم - نامه  هب  زین  نز  نینچمه  و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
؟ دراد ار  شلام  زا  رادقم  هچ  رایتخا  گرم  زا  سپ  ناسنا  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بوقعی  نب  بیعش  ( 46 - ) 515

تسا ». روطنیمه  زین  نز  تسوا و  هب  قلعتم  شلام  ثلث  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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هک گرم  ماگنه  مراهچ  کی  ثلث و  هب  تیصو  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 47 - ) 516
؟ داد ماجنا  هنوگچ  امش  ردپ  تسا و  هدیدنسپ  حیحص و  نآ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  دنیوگیم  مدرم 

داد ». ماجنا  نم  ردپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ثلث  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ناتياهیکین شیازفا  يارب  ناتگرم  ماگنه  دنوادخ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لبج  نب  ذاعم  ( 48 - ) 517

داد ». هقدص  امش  رب  ار  ناتلاوما  ثلث 
: تفگ يو  هب  شناگتسب  زا  یکی  درک ، تیصو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  : » دیوگ بوقعی  نب  سنوی  ( 49 - ) 518

. دیدرک تیصو  ثلث  زا  شیب  امش 
تسا ». لیعامسا  نب  دمحم  يارب  هک  دنام  یقاب  غلبم  نالف  نم  ثلث  زا  هکلب  مدرکن ، نینچ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 50 - ) 519
نم ایآ  مالـسلا ! هیلع  نانمؤمریما  يا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  درم  نآ  دـش . رـضاح  يریقف  صخـش  نیلاـب  رب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

!؟ منکن تیصو 
اناـمه تسا . كدـنا  زیچاـن و  نآ  اریز  راذـگ ؛ یقاـب  تناـثراو  يارب  ار  تلاـم  یلو  نک  تیـصو  یهلا  ياوقت  هب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

نآ رد  هک  ياهتشاذگن  ياجرب  یهوبنا  تورث  وت  دنک و  تیصو  تشاذگ ، ياجرب  یهوبنا  تورث  رگا  : » دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ 
ینک ». تیصو 

يدادـعت هک  ار  دوخ  ییاراد  همه  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  یفاک  باـتک  رد  ( 51 - ) 520
ناـکدوک دومرف : تفرگ و  بیع  وا  راـک  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تشاذـگن . یقاـب  دوخ  زا  يزیچ  درک و  دازآ  دوـب ، هدرب 

دننک ». زارد  مدرم  يوس  هب  زاین  تسد  هک  تشاذگ  ياجرب  دوخ  زا  يریغص 
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راـصنا زا  یکی  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یعبر  هقدـص  نـب  ةدعـسم  ( 52 - ) 521
دوب هدرک  دازآ  ار  اهنآ  گرم  زا  شیپ  هک  دوب  هدرب  شـش  درم  نیا  ییاراد  مامت  تشاذگ . ياجرب  دوخ  زا  يریغـص  ناکدوک  تشذگرد و 

؟ دیدرک هچ  ناتتسود  ندب  اب  دومرف : دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  یتقو  تشادن  يرگید  لام  نآ  زا  ریغ  و 
. میدرپس كاخ  هب  ار  وا  دنتفگ :

زارد مدرم  يوس  هب  ییادگ  تسد  هک  تشاذگاو  یتلاح  هب  ار  شنادنزرف  هک  متـسنادیم  نم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
میدرکیمن ». نفد  ناناملسم  نایم  رد  ار  وا  زگره  دننک ،

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  يرگید  دنـس  اب 
بش  نان  هب  هک  دراد  يریغص  ناکدوک  تسا و  هدرک  توف  راصنا  زا  یکی  دیسر ، ربخ  هلآ  هیلع و 
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تیاور نیا  همادا  تشاد »...  هدرب  شـش  وا  دـننک . زارد  مدرم  يوس  هب  ییادـگ  تسد  دـیاب  هک  هدرک  اـهر  یتلاـح  هب  ار  اـهنآ  دـندنمزاین و 

. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه 
تاعاجرا

، دیـسر ارف  مردـپ  تافو  هک  یتقو  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  تامدـقم  باوبا  زا  مهدزون  باـب  زا  موس  تسیب و  تیاور  رد  تشذـگ :
دومن »...  ندرک  تیصو  هب  عورش 

ةرابرد نآرق  هیآ  هاـگنآ  درک ، تیـصو  شلاـم  زا  ثلث  هب  رورعم  نب  ءارب  : » هک هتفگ  نیا  یلخت  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
تفرگ » رارق  ثلث  رب  تنس  دش و  لزان  هلبق 

دوز و ردقچ  مالـسلا ! هیلع  نسحلا  وبا  يا  دـیوگ : همطاف  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  راضتحا  باوبا  زا  مهن  باب  زا  ملهچ  تیاور  رد  و 
رتخد هماما  اب  هک  درک  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  تیصو  هناخ  لیاسو  دوخ و  تاقدص  هب  هاگنآ  ادخ . هب  نم  نتسویپ  تسا  عیرس 

دراپس ». كاخ  هب  بش  رد  ار  وا  دنک و  جاودزا  عیبر  نب  صاعلا  وبا 
یگنادرم و رد  یتساک  دـنکن ، تیـصو  وکین  گرم  ماگنه  سکره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هدومرف  مکی  لـهچ و  تیاور  رد 

. دوب دهاوخ  شلقع 
؟ دنک تیصو  ّتیم  هنوگچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

 ... نیمز اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  ایادـخ ، دـیوگب : دـنیآیم ، درگ  وا  فارطا  رد  مدرم  هک  گرم  ماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
يو رب  تسا و  مزال  قح و  یناملسم  ره  رب  تیـصو  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  دنک و  تیـصو  شیوخ  ياهراک  هب  سپس 

دنک ». مالعا  يرادهگن و  شتیصو  زا  هک  تسا  مزال 
. نآ دننام  مود  لهچ و  تیاور  رد 

ادخ اب  ار  شنامیپ  دهع و  تسا  هتـسیاش  درک  ساسحا  ار  گرم  هک  یـسک  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  موس  لهچ و  تیاور  رد  و 
. دیامن دیدجت  ار  شتیصو  دنک و  مکحم 

! مالسلا هیلع  نانمؤمریما  يا  دنک ؟ تیصو  هنوگچ  دش : هتفگ 
یهاوگ ناهج ، ود  رد  نانمؤم  رب  ناهج و  نیا  رد  تادوجوم  همه  رب  هدنشخب  رتسگ و  رهم  دنوادخ  مان  هب  دیوگب : دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

داد ». روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  دنک  تیصو  و  ادخ ..  بناج  زا  تسا 
ببـس نآ  دـنکن ، تیـصو  وکین  گرم ، ماـگنه  سکره  یلع ! يا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوـمرف  مراـهچ  لـهچ و  تیاور  رد  و 

دریگیمن ». رب  رد  ار  وا  تعافش  تسوا و  یگنادرم  رد  یتساک 
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. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  ّتیم  زامن  باوبا  زا  متفه  باب  تایاور  رد  و 
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دهد و رارق  یتوبات  شیارب  درک  تیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسه  یبلاطم  نفد  باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
. دنک جاودزا  شرهاوخ - رتخد  هماما - اب  مالسلا  هیلع  یلع  دنباین و  روضح  شاهزانج  رب  ادخ  نانمشد  زا  کیچیه 

نادناخ دهاشم  هب  دوخ  هزانج  لاقتنا  هب  ندرک  تیصو  زاوج  رب  هک  یبلاطم  نفد  باوبا  زا  مود  تسیب و  مکی و  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 
تلالد بلطم  نیا  رب  نوگانوگ  باوبا  رد  هک  یتاـیاور  دـنکیم و  تلـالد  ناـنآ  روبق  فرط  هب  يراپـسکاخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. تساهنیا زا  شیب  دنکیم ،
باوبا زا  مهدزاود  باب  زا  متفه  تسیب و  تیاور  رد  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  تباـین  باوبا  زا  مهدـجه  متـشه و  باـب  تاـیاور  رد  و 

گرم ». ندیسر  ارف  ات  تیصو  كرت  و  تسا ...  مدرم  هب  ملظ  تمعن ، هدنهد  رییغت  ناهانگ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  سفن  اب  هزرابم 
باوبا زا  متـشه  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  دـنکیم و  تلـالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاـطم  رفـس  باوبا  زا  مهدزیـس  باـب  تاـیاور  رد  و 

هیقب درک و  تیـصو  لاس  ره  رد  مهرد  دصیـس  درادن ، يدـنواشیوخ  يو  اب  هک  یـصخش  يارب  نآ  تالوصحم  زا  و  : » هک هتفگ  نیا  فوقو 
. دننک میسقت  شردام  ناگتسب  شردپ و  نادنواشیوخ  نایم  داد  روتسد  ار  نآ 

تسا ». زیاج  هدرک ، تیصو  شیارب  ّتیم  هک  یسک  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  متفه  مشش و  مجنپ ، باب  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد  و 

تاکز ياهیتساک  هدننکلماک  تیصو ، باب 2 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعبر  هقدص  نب  ةدعسم  ( 1 - ) 522
تسا ». تاکز  ياهیتساک  هدننکناربج  تیصو ، »

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو 
باسح هب  دنک  تیـصو  شلام  ثلث  هب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هطـساو  اب  ییحی  نب  دمحم  ( 2 - ) 523

دوشیم ». هتشاذگ  شتاکز 
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ثلث هب  تیصو  زا  لوتقم  هید  موسکی  ندمآ  باسح  هب  مکح  باب 3 

دنک و تیصو  ار  شلام  ثلث  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 524
دوشیم ». تیصو  رد  لخاد  شاهید  ثلث  دوش ، هتشک  ییاطخ  تروص  هب  سپس 

. تسا هدش  لقن  توافت  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  تیاور  نیا 
دنکیم و تیصو  يرگید  يارب  ار  شلام  مراهچ  کی  ای  ثلث  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 525
زا هل  یـصوم  يارب  اـی  . ) دوشیم هتفرگ  وا  هید  ثاریم و  زا  تیـصو  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دوشیم . هتـشک  اـطخ  تروـص  هب  سپس 

(. دوشیم هتفرگ  لوتقم  هید  ثاریم و 
. تسا هدش  تیاور  زین  ملسم  نب  دمحم  زا  لقن  نیا 

زا یـشخب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 3 - ) 526
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دش تخادرپ  شاهید  هتـشک و  سپـس  درک و  تیـصو  يرگید  يارب  یعطق  روط  هب  ار  نآ - زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  مراهچ  کی  ای  ثلث  شلام -
.« تسا يراج  ذفان و  شاهید  لام و  رد  هدرک  تیصو  هک  تروص  نامه  هب  يو  تیصو  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تواضق  عنقملا  باتک  رد 
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تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  یهدب  باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

: دیآیم
لیدبت لام  هب  هتفریذپ و  دـمع  هید  هک  یماگنه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  ثاریم  باوبا  زا  متـشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« دوب دهاوخ  ثاریم  لاوما  رگید  دننامه  نآ  دش ،

ثلث زا  يرگید  هنیزه  نیمات  هب  تیصو  مکح  باب 4 

نایاپ ات  یصخش  هنیزه  شلام  ثلث  زا  هک  هدرک  تیـصو  یتّیم  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ ینادمه  دمحم  نب  میهاربا  ( 1 - ) 527
فقو ار  ّتیم  لاـم  ثلث  يرمتـسم  تخادرپ  يارب  دـناوتیم  یـصو  اـیآ  دوش . هداد  يو  هب  ثلث  هک  درکن  تیـصو  دوش و  تخادرپ  شرمع 

]؟ دزادرپب ار  وا  قح  شدمآرد  زا  و   ] دنک
«1 .« » دنکیمن فقو  ار  نآ  دنکیم و  ادج  ار  ّتیم  لام  ثلث  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  ییحی  نب  ناوفص  زا  ثیدح  نیا 

ثلث زا  شیب  هب  تیصو  مکح  باب 5 

: دیامرفیم زیزع  دنوادخ 
دنوادـخ انامه  تسین ، يو  رب  یهاـنگ  دـهد ، یتشآ  ناـنآ  ناـیم  دـشاب و  هتـشاد  هاـنگ  اـی  قح  زا  فارحنا  میب  ياهدننکتیـصو  زا  سکره 

«. 2  » تسا نابرهم  هدنزرمآ 
يو رب  یهانگ  دهد ، یتشآ  نانآ  نایم  دـشاب و  هتـشاد  هانگ  ای  قح  زا  فارحنا  میب  ياهدننکتیـصو  زا  سکره  : » هیآ ریـسفت  رد  ( 1 - ) 528

دومن يورهدایز  تیصو  رد  هاگره  ینعی ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساواب  نامحرلادبع  نب  سنوی  تسین »
دیازفیب ». ثلث  رب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و 

______________________________

.429 رایخالا 14 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  تیاور  رد  زین  يرگید  لامتحا  هرس  سدق  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
.182 هرقب 2 / (. 2)
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عرازم دوخ  زا  تشذگرد و  لتاقم  رتخد  هّرد  تشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  قاحـسا  نب  دمحا  : » دـیوگ دـمحم  نب  دـمحا  ( 2 - ) 529

میتسه و وا  يایصوا  ام  درک . تیـصو  شیوخ  يالوم  رورـس و  يارب  ار  شلاوما  ثلث  زا  شیب  تشاذگ و  ياج  رب  هقطنم  نالف  رد  يددعتم 
نآ ساسارب  دوش ، لمع  تروص  نامه  هب  تیصو  هک  دهدیم  روتـسد  رگا  مینک . لمع  نامرورـس  روتـسد  هب  هلئـسم  نیا  رد  میراد  تسود 

. هللاءاشنا درک . میهاوخ  لمع  شتاروتسد  مامت  هب  دهدیم  نیا  زا  ریغ  يروتسد  رگا  میهد و  ماجنا 
، دیـشخبب دیتسه و  ثراو  امـش  رگا  یلو  درادـن  ار  شلام  ثلث  زا  شیب  رایتخا  نز  نآ  دومرف : موقرم  شیوخ  طختـسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
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هللاءاشنا » تسا . زیاج  ناتيارب 
ار نآ  هک  تسا  رتراوازـس  شلام  هب  ایآ  تسا  ناسنا  ندـب  رد  حور  یتقو  ات  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع  ( 3 - ) 530

؟ دنک ادج 
( یفاک لقن  رب  انب  .« ) تسوا يارب  ثلث  اهنت  درک  زواجت  دح  زا  تیصو و  نآ  هب  رگا  سپ  يرآ . دومرف : ماما 

رتراوازـس شلام  هب  تبـسن  يو  تسا  ناسنا  ندـب  رد  حور  یتقو  ات  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع 
( هیقفلا هرضحی  نم ال  لقن  ربانب  .« ) دراد ار  ثلث  رایتخا  اهنت  نآ  زا  سپ  یلو  دنک  ادج  ار  نآ  هک  تسا 

زا سپ  دیوگب : رگا  یلو  دنک  ادج  ار  نآ  هک  تسا  رتراوازس  شلام  هب  تبـسن  يو  تسا ، ناسنا  ندب  رد  حور  یتقو  ات  : » دومرف هکنیا  ای  و 
( راصبتسالا بیذهتلا و  لقن  رب  انب  .« ) دراد ار  ثلث  رایتخا  اهنت  نم ،

رگا سپ  درادن ، ار  شلام  ثلث  زا  شیب  رایتخا  ّتیم  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیادـهلا  باتک  رد  ( 4 - ) 531
ددرگیمزاب ». ثلث  هب  درک  تیصو  ثلث  زا  شیب  هب 
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زا شیب  شلام - همه  گرم ، زا  شیپ  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ يزار  دمحم  نب  نیـسح  ( 5 - ) 532

؟ دنک هچ  وا  ّیصو  و  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دنکیم ، تیصو  ریخ  ياهراک  يارب  ار  موسکی -
تسا ». حیحص  دنکن ، زواجت  ثلث  زا  هک  یتقو  ات  يو  تیصو  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هک دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 533
رد دنک ، تیصو  رگید  راک  ره  رد  ای  ینارصن  ای  يدوهی  يارب  رگا  دوشیم و  لمع  نآ  هب  شلام  ثلث  زا  دنک ، یتیـصو  سکره  : » دندومرف
رب شهاـنگ  اـنامه  دـهد  رییغت  ار  نآ  تیــصو  ندینــش  زا  سپ  سکره  سپ  : » دـیامرفیم یلاـعت  دـنوادخ  اریز  دوـشیم  فرــصم  هار  نآ 

تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت 
تشذگرد نم  ياههدازردارب  زا  یکی  مرورس ! يا  نادب  متشون : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ کلام  نب  نیسح  ( 7 - ) 534

دوش و تخادرپ  مرورـس  هب  شیاهب  هتخورف و  نآ  ياهخـیم  یتح  شاهناخ  لـیاسو  همه  دوش و  هداد  مرورـس  هب  شاهعرزم  درک  تیـصو  و 
مدرک هدـهاشم  مدرک  یـسررب  نـم  یتـقو  دوـش  تـخادرپ  یلاـم  شرهاوـخ  هـمع و  شنادـناخ و  ِنادـنمزاین  هـب  دوـش و  ماـجنا  جـح  کـی 

ياج رب  دوخ  زا  یهدـب  يرادـقم  هلاس و  هس  دـنزرف  کی  يو  لاـح  نیا  اـب  دـسرب . فصن  هب  دـیاش  تسا و  ثلث  زا  شیب  يو  ياهتیـصو 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  مرورس  رظن  تسا . هتشاذگ 

میسقت ناشمهس  تبسن  هب  تیصو  دراوم  نایم  نآ ، دوشیم و  هدنـسب  ثلث  هب  وا  ياهتیـصو  رد  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللاءاشنا » دوشیم .

ماگنه يو  تشاد . نومیم »  » ماـن هب  یتیـالو  لـها  بوخ و  مـالغ  دـلاخ ، یبا  نبا  نسح  نب  دـمحم  : » دـیوگ فورعم  نب  ساـبع  ( 8 - ) 535
رـسمه يو  هکنیا  اب  متـسرفب . مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  يارب  منک و  لیدـبت  مهرد  هب  ار  شلاوما  همه  اـت  درک  تیـصو  نم  هب  گرم 

نب دـمحم  هب  مدرک و  عمج  ار  مهرد  لمع و  وا  تیـصو  هب  زین  نم  تشاذـگ . ياجرب  دوخ  زا  یـسوجم  رداـم  ناملـسم و  ناردارب  نتـسبآ ،
یلو مسیونب ، ماما  يارب  هتـشاذگ  ياـج  رب  دوخ  زا  ّتیم  هک  یناـثراو  تسا و  هدـش  تیـصو  نم  هب  هچنآ  متفرگ  میمـصت  متخادرپ و  نسح 

زا حیضوت  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسین  ارجام  حرـش  حیـضوت و  نتـشون  هب  يزاین  دنتفگ : نم  هب  ام  ناتـسود  رگید  ریـشب و  نب  دمحم 
اهمهرد  متشون و  ار  تقیقح  هناقداص  نم  لاح  نیا  اب  تسا . هاگآ  نآ 
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يو ناثراو  هب  ار  نآ  هدـنامیقاب  دـهد و  لـیوحت  يو  هب  دـنک و  ادـج  ار  نآ  ثلث  داد  روتـسد  زین  ماـما  مداتـسرف . مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  ار 
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دنادرگزاب ».
ار شلاوما  همه  گرم  ماگنه  يو  تشاذگ . ياج  رب  يرهاوخ  تشذگرد و  نسح  نب  دمحم  مالغ  : » دـیوگ فورعم  نب  سابع  ( 9 - ) 536
میداتسرف و مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يارب  ار  نآ  میتخورف و  مهرد  رازه  هب  ار  وا  لیاسو  همه  ام  درک . تیـصو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يارب 

نآ ثلث  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا  هدرک  تیـصو  يو  يارب  ار  شلاوما  همه  ّتیم  هک  مداد  ربخ  يو  هب  متـشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نم 
مزادرپب ». شثراو  هب  ار  نآ  داد  روتسد  نم  هب  دنادرگزاب و  ار  نآ  هیقب  تشادرب و  ار 

نز يراددنزرف  رهوش و  نز  موش ! تیادف  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یکی  زا  سابع  ( 10 - ) 537
دهدب و شنارتخد  زا  یکی  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دنکیم  تیـصو  دزادرپیم و  يو  هب  مهرد  دصناپ  دهدیم ، رارق  دوخ  یـصو  ار  رگید 

. دتسرفب مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  هیقب 
نایم تسا  هدرک  نیعم  دنوادخ  هک  ییاهمهس  ساسا  رب  نآ  هیقب  تسرفب و  نم  يارب  ار  نآ  ثلث  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دوشیم ». میسقت  ناثراو 
شاهدرب يارب  ار  شلام  ثلث  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يروث  حلاص  نب  نسح  ( 11 - ) 538

هب هدرب  تمیق  زا  نآ  رگا  سپ  دوشیم ، ردقچ  ّتیم  لام  ثلث  هک  دوشیم  یـسررب  سپـس  تمیق ، هنالداع  هدرب  نآ  : » دومرف درک ، تیـصو 
، دوب هدرب  تمیق  زا  شیب  ّتیم  ثلث  رگا  دـنکیم و  شالت  راک و  شتمیق  مراهچ  کـی  تخادرپ  يارب  يو  دوب ، رتمک  مراـهچ  کـی  هزادـنا 

دوشیم ». تخادرپ  يو  هب  هدرب  تمیق  زا  ثلث  هدوزفا  دوشیم و  دازآ  يو 
يارب ار  شلاوما  همه  دوخ  تایح  نامز  رد  يدنزرف  یب  صخـش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ کلام  نب  نسح  ( 12 - ) 539

امـش يوـس  هب  ار  نآ  زا  مهرد  رازه  هـک  دـسریم  مـهرد  رازه  هـس  هـب  يو  لاوـما  دـش . دـنزرف  ياراد  شگرم  زا  سپ  یلو  داد  رارق  اـمش 
. منک لمع  نآ  هب  ات  دینک  هاگآ  هراب  نیا  رد  دوخ  رظن  زا  ارم  دینادیم  حالص  رگا  موش ! تیادف  متسرفیم .
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نک ». اطع  نانآ  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هاگنآ دازآ و  ار  ياهدرب  گرم  ماـگنه  یـصخش  هاـگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  ( 13 - ) 540
دیایب ». دایز  ثلث ، زا  تیصو  هزادنا  هب  هکنآ  رگم  دوشیم ، دازآ  يو  ثلث  زا  هدرب  لطاب و  يو  تیصو  دنک ، يرگید  تیصو 

ماگنه هک  دوب  هدرب  کی  یـصخش ، ییاراد  مامت  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  هبقع  نب  یلع  ( 14 - ) 541
؟ تسیچ هلئسم  نیا  مکح  دنهدیمن ، هزاجا  ار  نآ  يو  ناثراو  شگرم  زا  سپ  یلو  درک  دازآ  ار  وا  گرم 

نانآ لام  هدـنامیقاب ، دنرتراوازـس و  نآ  هب  اهنآ  تسا و  ناـثراو  هب  قلعتم  نآ  هیقب  دوشیم و  دازآ  نآ  ثلث  اـهنت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا ».

. تسا هدش  تیاور  زین  دلاخ  نب  ۀبقع  زا  ینایاپ  هلمج  نودب  ثیدح  نیا 
هدرب يدادـعت  یـصخش  ییاراد  مامت  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 15 - ) 542

. دنکیم دازآ  نییعت  بیترت و  نودب  ار  نانآ  زا  یخرب  گرم  ماگنه  هک  تسا 
. دسرب ّتیم  لام  ثلث  هب  ات  دنوشیم  دازآ  بیترت  هب  دوشیم و  هدز  هعرق  نانآ  نایم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ تمیق  ّتیم و  لام  ثلث  دـینک ، دازآ  ارم  هدرب  نـالف  هدرب و  نـالف  دـیوگب : دـنک و  نیعم  ار  ناـنآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  و 
يارب ْثُلث  رگا  سپ  دوشیم . نانآ  ندرک  دازآ  هب  عورـش  هدرب ، مان  ناـنآ  زا  هک  یبیترت  هب  سپـس  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  مه  اـب  ناـگدرب 

دنام یقاب  يرادقم  ّتیم  ثلث  زا  دندش و  دازآ  هدش  هدرب  مان  ناگدرب  زا  يدادعت  بیترت  نیا  هب  رگا  دنوشیم و  دازآ  دوب ، یفاک  نانآ  همه 
هیقب دوشیم و  دازآ  زین  هدرب  نآ  دشاب - هدرب  تمیق  مشـش  کی  هزادنا  هب  لقادح  هک  یتروص  رد  تسین - يدـعب  هدرب  ياهب  هزادـنا  هب  هک 
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درب ». دنهاوخ  ثاریم  رگید  ناگدرب  دوشیم و  راکهدب  ار  نآ 
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ییاهراک هب  سکره  : » دـندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 16 - ) 543
هیقب دوشیم و  عورش  ندرک  دازآ  زا  ادتبا  دوشیم و  ماجنا  ّتیم  ثلث  زا  اهراک  نآ  تسا ، هدرب  ندرک  دازآ  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  تیـصو 

دوشیم ». فرصم  ایاصو  رگید  رد  نآ 
، دـنک تیـصو  شاهدرب  يارب  ار  شلام  ثلث  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  ( 17 - ) 544

شالت راک و  هدـنامیقاب  مراـهچ  کـی  تخادرپ  يارب  هدرب  دوب ، هدرب  تمیق  مراـهچ  هس  هزادـنا  هب  ّتیم  ثلث  رگا  سپ  دوشیم ، تمیق  هدرب 
هدرب مشـش  کی  زا  رتمک  ّتیم  ثلث  اب  رگا  دوشیم و  تخادرپ  يو  هب  نآ  دازام  دازآ و  دوب ، هدرب  تمیق  زا  شیب  ّتیم  ثلث  رگا  دنکیم و 

دوشیم ». لطاب  ّتیم  تیصو  دش  دازآ 
، دوشیم تمیق  هنالداع  هدرب  نآ  دنک ، تیـصو  شاهدرب  يارب  ار  شلام  ثلث  یـصخش  رگا  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 18 - ) 545

دازآ نآ  تخادرپ  زا  سپ  دـنکیم و  شـالت  راـک و  دوـخ  تمیق  هدـنامیقاب  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوـب  ثـلث  زا  شیب  شتمیق  رگا  هاـگنآ 
دوشیم ».

. درک تیصو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  ار  شلام  همه  نارمع  نب  یمور  ردارب  : » دیوگ دیعس  نب  ورمع  ( 19 - ) 546
تیـصو امـش  يارب  مردارب  هک  تسا  يزیچ  نیا  متفگ : مداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  لـباقم  رد  ار  مردارب  تیـصو  نم  دـیوگ : یمور 

ار رادقم  نالف  رادهگن ! تسد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  يرادقم  ندناوخ  زا  سپ  مدرک . نآ  ندناوخ  هب  عورش  هاگنآ  تسا و  هدرک 
. مدیشخب وت  هب  زین  ار  رادقم  نالف  روایب و  نم  يارب 

امش ایآ  متفگ : ماما  هب  تسا . هتفریذپ  ار  نآ  ثلث  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک  هدهاشم  نآ ، یـسررب  تیـصو و  هب  هعجارم  زا  سپ  دیوگ : یمور 
؟ دیدیشخب نم  هب  ار  موس  ود  مروایب و  امش  دزن  ار  نآ  ثلث  هک  دیداد  روتسد 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ مروایب امش  دزن  مشورفب و  موسکی ]  ] ار نآ  ایآ  متفگ :

شورفن »! ار  يزیچ  زادرپب و  نآ  لوصحم  زا  یناوتیم  هک  رادقم  ره  هب  هن ، دومرف : ماما 
تیـصو مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  ار  نآ  ریغ  الاک و  زا  معا  شلاوما  همه  یـصخش  : » دیوگ سودبع  نب  دـمحم  ( 20 - ) 547

زا يرهاوخ  رتخد  مهدب و  امـش  هب  ار  شلاوما  همه  هک  هدرک  تیـصو  نم  هب  یـصخش  موش ! تیادف  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نم  درک .
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  تسا . هتشاذگ  ياج  رب  دوخ 

! تسرفب نم  يارب  شورفب و  ار  وا  كرتام  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دیسر »! اهنآ  تشون : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  مداتسرف . مالسلا  هیلع  ماما  يارب  متخورف و  ار  نآ  زین  نم 

زا ياهناـخ  يو  داد  رارق  دوخ  یـصو  ار  نسح  نب  دـمحا  مردارب  دُرم و  هرارز  نب  ّللادـبع 
�

ه نب  دـمحم  : » دـیوگ نسح  نب  یلع  ( 21 - ) 548
هب  نآ  ياهب  هتخورف و  شلاوما  همه  درک  تیصو  تشاذگ و  ياج  رب  دوخ 
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هس اب  ام  دندرک و  ضارتعا  ّتیم  هدازردارب  هدازرهاوخ و  یلو  تخورف  ار  نآ  زین  دمحا  دوش . تخادرپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 

يارجام ّتیم و  لاوما  مامت  همان  قیرط  زا  داد و  لیوحت  حون  نب  بویا  هب  ار  لاوما  نم  روضح  رد  دمحا  میدرک . حالصا  ار  اهنآ  راک  رانید 
لاوما دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  راـنید  هس  هب  ار  يو  هدازرهاوخ  هدازردارب و  حالـصا 

. مدناوخ ار  مالسلا  هیلع  ماما  باوج  مدوخ  نم  درک و  تمحر  بلط  هتشذگرد  يارب  دیسر و 
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زا يرادقم  شرـسمه و  هیرهم  هک  درک  تیـصو  وا  تشاذگ . ياجرب  مهرد  تسیود  دُرم و  یبلح  دمحا  نب  نیـسح  دـیوگ : نسح  نب  یلع 
هب ار  نآ  نم  روضح  رد  نسح  نب  دـمحا  دـنهد . لـیوحت  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  ار  نآ  هیقب  دـنزادرپب و  يو  هب  ار  شلاوما 

. تشون مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ياهمان  داد و  لیوحت  بویا 
درک ». اعد  هتشذگرد  يارب  لوصو و  مالعا  ياهمان  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

هب ار  اـهنآ  دوش ، هتفریذـپ  ضراـعم  ناونع  هب  نیـشیپ  تاـیاور  رگا  : » دـیامرفیم راصبتـسالا  باـتک  رد  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موـحرم 
: درک هیجوت  ناوتیم  نوگانوگ  ياهتروص 

ماما يارب  ار  نآ  دوخ ، تایح  نامز  رد  نانآ  هکلب  تسا ؛ هدوبن  تیـصو  تهج  زا  ناماما  هب  شلاوما  تخادرپ  هب  لاـم  بحاـص  روتـسد  - 1
. ددرگیم زاب  ثلث  هب  تیصو  اهنت  تسارذگ و  مکاح و  نیشیپ  تایاور  رب  تروص  نیا  رد  دناهداد و  رارق  مالسلا  هیلع 

تخادرپ مالسلا  هیلع  ماما  هب  دنوش و  مورحم  ثرا  زا  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  دناهدوب ، فلاخم  اهنآ  دوخ  اب  هدیقع  رد  اهنآ  ناثراو  - 2
. دوش

تیـصو هک  تسا  زیاـج  تروص  نیا  رد  دـناهدش و  دـلوتم  ناـثراو  تیـصو  زا  سپ  تسا و  هدوب  ثراو  دوـجو  زا  شیپ  ناـنآ  تیـصو  - 3
دشابن ». بجاو  نآ  ضقن  دشاب و  ذفان  شلاوما  همه  رد  دوشن و  هتسکش 

رتراوازس شلام  هب  يو  تسا ، ناسنا  ندب  رد  حور  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوم  نب  رامع  ( 22 - ) 549
تسا ». زیاج  شیارب  دنک  تیصو  نآ  همه  هب  رگا  تسا . نارگید  زا 

، تسا زیاج  دنک ، تیـصو  شلاوما  همه  هب  رگا  دیامرفیم : هک  مالـسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  : » دیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
ّتیم هک  دـشاب  يدروم  تیاور  زا  دوصقم  دراد  لامتحا  تسا و  ذـفان  حیحـص و  ثلث  دروم  رد  اهنت  تیـصو  اریز  تسا ، يوار  زا  یهابتـشا 

دشاب ». هتشادن  یثراو 
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تاعاجرا
: دیآیم

: هک هتفگ  نیا  متفه  باب  زا  موس  تیاور  رد  دمآ و  دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  تایاور  رد 
رگا دنک ...  تیصو  ار  شلام  ثلث  زا  شیب  درادن  قح  دنزرف  نتشاد  تروص  رد  ّتیم  هک  دناهتفگ  ام  رورس  هتسیاش  ِناگدنب  نارادتسود و  »

تسا ». حیحص  يو  تیصو  دنک ، تیصو  دنزرف  دوجو  زا  شیپ 
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  زین  مهد  باب  رد  و 

زیاج و ثلث  زا  شیب  رد  یثراو  چیه  يارب  یتیصو  چیه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هدومرف  مهدزیـس  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
تسین ». حیحص 

تسارذگ ». ذفان و  موسکی ، رد  يو  تیصو  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مجنپ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
روط هب  ناشزینک  ناـگدرب و  يارب  ار  شلاـم  ثلث  یـصخش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هتفگ  نیا  مشـش  لـهچ و  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 
هدرک تیـصو  هچ  ره  تسا  زیاج  ّتیم  يارب  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تیـصو  نانز  رباربود  نادرم  يارب  ای  يواسم 

. تسا هدرک  تیصو  هک  تروص  نامه  هب  تسا ،
هللاءاشنا »

هدش هدرب  مان  درف  نیرخآ  هب  نآ  دوبمک  دوب ، رتمک  ثلث  رگا  سپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  مداتفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« تسین زیاج  يو  يارب  سپ  تسا ، هتشادن  ار  نآ  رایتخا  هک  هدرک  دازآ  ار  ياهدرب  ثلث  رادقم  زا  سپ  ّتیم  اریز  دروخیم ،
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یصوم تایح  نامز  تیصو  هرابرد  ناثراو  هزاجا  مکح  باب 6 

اهنآ درک و  تیـصو  يزیچ  هب  شیوخ  ناثراو  روضح  رد  یـصخش  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 550
؟ دننک ّدر  دناهتفریذپ  ار  هچنآ  دنناوتیم  ایآ  دندرک ، ضقن  ار  نآ  يو  گرم  زا  سپ  یلو  دنداد  هزاجا  ار  يو  تیصو 

دنشاب ». هتفریذپ  ار  نآ  يو  تایح  نامز  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، مزال  نانآ  رب  تیصو  دنرادن و  یقح  نینچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  زین  بویاوبا  مزاح و  نب  روصنم  زا  ثیدح  نیا 

 393 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب ینعی  دنک - یتیـصو  یـصخش  هاگره  : » دـش هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 551

]؟ تسیچ نآ  مکح  . ] دنک رییغت  ناشرظن  گرم  زا  سپ  دنهد و  هزاجا  ار  نآ  يو  تایح  نامز  رد  ناثراو  ثلث و  زا  شیب 
دنرادن ». ار  نآ  زا  تشگزاب  ّقح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تیـصو ثلث  زا  شیب  هب  شناـثراو  روضح  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روـصنم  ( 3 - ) 552
. دنریگیم هزاجا  ار  نآ  اهنآ  دنکیم و 

تسا ». مزال  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یـضار نآ  هب  يو  تاـیح  ناـمز  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  نم  رظن  هب  : » دـیوگ مزاـح - نب  روصنم  زا  يوار  طاـبر - نب  نسح  نب  یلع 

.« دنریذپب ار  نآ  دنوش و 

ثراو نودب  ِناسنا  ِتیصو  زاوج  باب 7 

دنواشیوخ ثراو و  نودـب  صخـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 553
ناـیاونیب و ناناملـسم ، هار  رد  دوـش ، فرـصم  شلاـم  اـت  دـنکیم  تیـصو  دـهاوخب  هک  هنوـگره  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  ماـما  دـش . لاؤـس 

ناگدنامهاررد ».
. تسا هدمآ  تیاور  نتم  عنقملا ، باتک  رد  تسا و  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدح  نیا 

ار شلاوما  تشذگرد و  یثراو  نودب  صخـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 554
. داد هزاجا  ار  وا  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  درک . تیصو  نایاونیب  يارب 

، یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  تشون : مالسلا  هیلع  ماما  هب  ّبیطتم )  ) ّببطتم قاحسا  نب  دمحم  : » دیوگ یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 3 - ) 555
ام  هک  میناسریم  نامرورس  ضرع  هب  دیامرف  تیانع  رمع  لوط  امش  هب  دنوادخ 

 395 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک دناهتفگ  نامرورس  هتسیاش  ناگدنب  نارادتسود و  هکنآ  لیلد  هب  میراد ، ههبـش  کش و  بایرد  نب  ییحی  نب  دمحم  تیـصو  هب  تبـسن 

تیـصو ار  دوخ  كرتام  فصن  زا  شیب  ییحی  نب  دـمحم  هک  یلاح  رد  دـنک ، تیـصو  ار  شلاـم  ثلث  زا  شیب  درادـن  قح  راددـنزرف  ّتیم 
ام نامـشچ  شیپ  زا  ار  یکیرات  نیا  هک  دننادیم  حالـص  دنادرگ - دنلب  ار  شرمع  دـنوادخ  هک  ام - يالوم  رورـس و  رگا  سپ  تسا . هدرک 

یلاعت  هللاءاشنا  درک . میهاوخ  لمع  نآ  هب  دننک - نایب  ام  يارب  ار  نآ  دننک و  فرطرب 
لیلد هب  تسا ، حیحـص  يو  تیـصو  تسا ، هدرک  تیـصو  نآ  هب  ندـش  راددـنزرف  زا  شیپ  رگا  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسا ». هدش  دلوتم  تیصو  زا  سپ  شدنزرف  هکنآ 
تاعاجرا
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رارق امـش  يارب  ار  شلاوـما  همه  شتاـیح  ناـمز  رد  یثراو  نودـب  صخـش  : » هک هتفگ  نیا  مـجنپ  باـب  زا  مـهدزاود  تـیاور  رد  تشذـگ :
ناتیارب ار  نآ  مهرد  رازه  هک  دـسریم  مهرد  رازه  هس  هب  يو  لاوما  دوشیم و  دـنزرف  ياراد  شگرم  زا  سپ  هاگنآ  دریمیم . دـهدیم و 

. منک لمع  نادب  ات  دینک  نایب  نم  يارب  ار  دوخ  رظن  دینادیم  حالص  رگا  دنادرگ ، امش  يادف  ارم  دنوادخ  متسرفیم .
«1 .« » هدب لیوحت  نانآ  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

. تسا هدشن  همجرت  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب   10 باوبا 8 - (. 1)
403 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

توف هب  رجنم  يرامیب  رد  زجنم  تافرصت  مکح  « 1  » باب 11

رد حور  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  يدزا )  ) يدسا لامـس  یبا  نب  رکبیبا  نب  میهاربا  ( 1 - ) 556
تسا ». رتراوازس  شلام  هب  يو  تسا ، ناسنا  ندب 

زا تسا ، ناسنا  ندب  رد  حور  ات  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دماحم ) ای  یلماحم   ) لماحم بیعـشوبا  ( 2 - ) 557
تسا ». رتراوازس  شلام  هب  نارگید 

؟ دهد رارق  شناگتسب  يارب  ار  شلام  دناوتیم  راددنزرف  ناسنا  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هعامس  ( 3 - ) 558
دنکیم ». نآ  اب  دهاوخب  هک  راک  ره  گرم  زا  شیپ  ات  تسوا ، لام  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رتراوازس شلام  هب  دراد ، ندب  رد  حور  ات  لام  بحاص  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوم  نب  رامع  ( 4 - ) 559
دنکیم ». فرصم  دهاوخب  هک  اجک  ره  رد  تسا ،

ار شلام  زا  یشخب  گرم  يرامیب  رد  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع  ( 5 - ) 560
تسا ». زیاج  دنک  ادج  ار  نآ  هک  یتروص  رد  : » دومرف داد  رارق  يرگید  يارب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  شدنزرف  هب  ردپ  ششخب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 6 - ) 561
تسین ». زیاج  يرامیب  لاح  رد  یلو  دنکیم ، نآ  اب  دهاوخب  هک  راک  ره  تسوا ، لام  نآ  یتمالس  لاح  رد 

تمرح ». هن  تسا  تهارک  رد  حیرص  تیاور  نیا  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
______________________________

. دشن همجرت  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب   10 باوبا 8 - (. 1)
 405 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دازآ ار  شاهدرب  ثلث  گرم  ماگنه  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 562
هدنامیقاب موس  ود  دوشیم و  دازآ  نآ  ثلث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درادن - يرگید  زیچ  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دـش - لاؤس  دـنکیم ،

تسا ». ناثراو  هب  قلعتم 
هدرب شش  دادعت  هک  ار  دوخ  ییاراد  مامت  یصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 8 - ) 563

نیا هب  تخادـنا و  هعرق  ناشنایم  درک و  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  درک . دازآ  يراـمیب  لاـح  رد  دوب 
درک ». هدرب  ار  رفن  راهچ  درک و  دازآ  ار  هدرب  ود  هلیسو 

ار وا  يرامیب  لاح  رد  نز  نآ  تسا و  راکهدـب  شرـسمه  هب  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ داـّلووبا  ( 9 - ) 564
. دنکیم باسحیب 
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رگا دیآیم ، باسح  هب  شلام  ثلث  زا  تسا و  حیحـص  شرهوش  هب  نز  نآ  هبه  سپ  دـشخبب ، يو  هب  ار  نآ  هکلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هتشاذگ  ياجرب  دوخ  زا  يزیچ 

شاهیرهم تباـب  زا  ار  شرـسمه  يراـمیب  لاـح  رد  هک  دـش  لاؤـس  ینز  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبـلح  ( 10 - ) 565
هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . باسحیب 

شرسمه تسا و  راکهدب  ار  نآ  زا  یشخب  ای  شرسمه  هیرهم  يدرم  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 11 - ) 566
. دنکیم باسحیب  شایهدب  تباب  زا  ار  يو  يرامیب  لاح  رد 

دیآیم ». باسح  هب  شلام  ثلث  زا  تسا و  زیاج  دشخبب ، يو  هب  رگا  یلو  هن . دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  عنقملا  باتک  رد 

تاعاجرا
یخرب رب  هیدـه  شـشخب و  رد  ار  شنادـنزرف  زا  یخرب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  تابه  باوبا  زا  مراهچ  باـب  زا  مود  تیاور  رد  تشذـگ :

. دهدیم حیجرت  رگید 
لاح رد  رگا  یلو  دـنکیم ، فرـصت  شلام  رد  دـهاوخب  هک  هنوگره  درادـن . لاکـشا  تسا  ملاس  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسین ». زیاج  دشاب ، گرم  يرامیب 
تسا ». زیاج  دشخبب ، يو  هب  یتمالس  لاح  رد  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  موس  تیاور  رد  و 

؟ دهد رارق  شناگتسب  يارب  ار  شلاوما  دراد  قح  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  مکی  باب  زا  مود  لهچ و  تیاور  رد  و 
 407 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راک ره  تسا  هدنز  ات  لام  ِبحاص  انامه  دسرارف . شگرم  ات  دنکیم  نآ  اب  دـهاوخب  هک  راک  ره  تسوا ، لام  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ات دنکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  دهاوخب  رگا  دهدیم و  هقدص  دـهاوخب  رگا  دـشخبیم و  دـهاوخب  رگا  دـهدیم ، ماجنا  شلام  اب  دـهاوخب  هک 

دسرارف ». شگرم 
. دشخبیم ار  شلام  زا  یشخب  يرامیب  لاح  رد  یصخش  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  لهچ و  تیاور  رد 

دوب ». دهاوخ  شلام  ثلث  زا  دنک ، تیصو  نآ  هب  رگا  تسا و  زیاج  دزاس ، ادج  ار  نآ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیم تلالد  گرم  ماگنه  ناگدرب  همه  ندرک  دازآ  زاوج  مدع  رب  هچنآ  مود  هاجنپ و  مکی و  هاجنپ و  تیاور  رد  و 

ادـج ار  نآ  تسا و  رتراوازـس  شلام  هب  يو  تسا ، ناسنا  ندـب  رد  حور  ات  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مجنپ  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
دنکیم ».

. تسا رتراوازس  شلام  هب  يو  تسا ، ناسنا  ندب  رد  حور  ات  : » هک هتفگ  نیا  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 
تسا ». زیاج  شیارب  دنک ، تیصو  ار  نآ  مامت  رگا 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  تیصو  باوبا  زا  مهد  مهن و  باب  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  هدرب  ندرک  دازآ  باوبا  زا  مهاجنپ  باب  تیصو و  باوبا  زا  مهدجه  باب  رد  و 

تیصو رییغت  مکح  باب 12 

ثلث زا  « 1  » هدرب ریبدت  درک  مکح  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم  نبا  ( 1 - ) 567
دهاکب ». نآ  زا  ای  دیازفیب  نآ  رب  دنک ، ضقن  ار  شتیصو  دناوتیم  تسا  هدنز  ات  ناسنا  تسا و  ّتیم  لام 
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ار شتیصووتیم  دنا  تسا  هدنز  ات  ناسنا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  شناتـسود  زا  یکی  زا  سنوی  ( 2 - ) 568
لاح هب  تسا ، هدرک  رداص  ار  شیدازآ  روتـسد  هک  ار  یـسک  دنک و  دازآ  تسا - هداد  شندوب  هدرب  هب  روتـسد  هک  ار - ياهدرب  دهد ، رییغت 
ددرگزاب ».) نآ  زا  و   ) دزاس شمورحم  تسا ، هدیشخب  يو  هب  هک  ار  یسک  دشخبب و  هتخاس  شمورحم  هک  یسک  هب  دراذگ ، یقاب  یگدرب 

تسا ». هتشگنزاب  نآ  زا  هک  یتقو  ات  : » تسا هدش  تیاور  هدوزفا  نیا  اب  ثیدح  نیا  يرگید  شرازگ  رد 
______________________________

م. گرم - زا  سپ  هدرب  يدازآ  هب  مکح  ینعی  (. 1)
 409 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ملاس هاوخ  ددرگزاب ، شتیصو  زا  دناوتیم  هدننکتیصو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دیبع  ( 3 - ) 569
رامیب ». ای  دشاب 

ای ددرگزاب  نآ  زا  دناوتیم  تسا - هدنز  ات  هدننکتیصو - : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلجع  دیرب  ( 4 - ) 570
دیازفیب ». نآ  رب 

زا دناوتیم  ناسنا  : » دندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 571
زا سپ  هک  یتیـصو  تسا و  نآ  رادرایتخا  وا  سپ  رامیب - ای  دشاب  ملاس  هاوخ  دهد - رییغت  دهاوخیم  ار  نآ  زا  هچ  ره  ددرگزاب و  شتیـصو 

دوشیم ». جراخ  يو  لام  ثلث  زا  دریمب  نآ 
، دیسرارف نم  گرم  يرامیب  نیا  رد  رگا  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 6 - ) 572

. تسا دازآ  ماهدرب  نالف 
دهدیم ». هزاجا  دهاوخب ، هچره  دهدیم و  رییغت  دهاوخب ، هچره  شتیصو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ره ناسنا  هک  تسا  نیا  تیـصو  لصا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ّللادـبع 
�

ه یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 7 - ) 573
ار نآ  دنادرگزاب و  یگدرب  هب  هدرک  دازآ  هک  ار  ياهدرب  دـهد و  ماجنا  دـهاوخیم  هک  ار  يراکره  دـنک و  دازآ  دـهاوخیم  هک  ار  ياهدرب 

دزاس ». دازآ  هتشادهگن  یگدرب  رد  هک 
هدرب ندرک  دازآ  هب  دوش و  رامیب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبایس  نب  نامحرلادبع  ( 8 - ) 574
ماجنا نآ  رد  دهاوخیم  یفرـصت  ره  دنادرگزاب و  ار  دوخ  هقدص  هدرک و  دازآ  دناوتیم  تسا  هدنز  ات  سپ  دـنک ، تیـصو  نداد  هقدـص  ای 

تسا ». هنوگ  نیمه  هب  زین  تیصو  لصا  دهد و 
نآ ياهب  هب  سپـس  دهدیم و  رارق  رَّبَدُم  ار  شاهدرب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 9 - ) 575

. دوشیم دنمزاین 
ناـمز اـت  ار  يو  دـهاوخب  رگا  دـنکیم و  شدازآ  دـهاوخب  رگا  دـشورفیم و  ار  وا  دـهاوخب  رگا  تسوا  هدرب  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دوشیم ». دازآ  يو  ثلث  زا  شگرم  زا  سپ  درادیم و  هگن  شگرم 
 411 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب ار  لام  نیا  دیوگیم : دهدیم و  يرگید  هب  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نب  دیعـس  ( 10 - ) 576
. دشاب ینالف - ینالف و  مرتخد - ود  يارب  يزادناسپ  هریخذ و  ات  مهدیم  وت 

يزینک نآ  اب  دریگب و  ار  نآ  زا  رانید ) جنپ  تسیب  ودص  ای   ) رانید جنپ  تسیب و  دریگیم  میمصت  صخش  نآ  لام ، تخادرپ  زا  سپ  هاگنآ 
شاهون اهنآ و  زا  یکی  ای  يو  نارتخد  نایم  يو  گرم  زا  سپ  دریمیم . دـهدیم و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  درم  نآ  درخب . شايرـسپ  هون  يارب 

هب ام  يارب  هک  یلام  زا  ام  ردـپ  اریز  تسا ، مارح  زینک  نیا  اب  وت  شزیمآ  دـنگوس )! ادـخ  هب  وت ! رب  ياو  : ) دـنیوگیم نارتخد  دوشیم . اوعد 
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. تسین لالح  تیارب  ینکیم و  شزیمآ  نآ  اب  مارح  تروص  هب  وت  دیرخ و  لام  نآ  زا  ار  زینک  سپ  دیرخ . وت  يارب  ار  نآ  درپس  ینالف 
؟ تسیچ امش  رظن  هراب  نیا  رد  دش ، ادج  زینک  زا  ناوج  نآ  نخس  نیا  اب 

؟ دیرخ ار  زینک  وا  تسین و  ناوج  گرزبردپ  رتخد و  ود  ردپ  تخادرپ  ار  لام  هک  یسک  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ متفگ :

دنک ». شزیمآ  شزینک  اب  تسا  هتفرگ  شدوخ  هتخادرپ و  ار  لام  نآ  شدوخ  شگرزبردپ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اهنآ زا  کی  مادک  هب  تسا  هدرک  تیصو  هس  مردپ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ ملاس  نب  یلع  ( 11 - ) 577

؟ منک لمع 
. نک لمع  اهنآ  نیرخآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا رتمک  اهنآ  همه  زا  نآ ، متفگ :
دشاب ». نیرتمک  دنچره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا ینیعم  رادقم  یصخش  دنادرگ )! تیادف  ارم  دنوادخ  : ) متشون مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ دیبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  ( 12 - ) 578
هدیشخب يو  هب  هک  ار  یـسک  داد و  رییغت  ار  شتیـصو  سپـس  درک ، تیـصو  زین  شردام  ردپ و  يارب  درک و  تیـصو  امـش  يارب  ار  شلاوما 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دیشخب ، يو  هب  دوب ، هدرک  مورحم  هک  ار  یسک  درک و  مورحم  دوب ،
دسر ». ارف  شگرم  ات  تسوا  اب  رایتخا  اهراک  نیا  همه  رد  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

 413 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ  باب  تایاور  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  نآ  بسانم  يدعب  باب  تایاور  رد  و 
شیپ هکنآ  رگم  تسا  هدش  تیصو  شیارب  هک  تسا  یثراو  يارب  تیصو  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  متصش  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

ددرگزاب ». شتیصو  زا  گرم  زا 
، تسا هدرک  یتیـصو  هک  تسا  یـصخش  دـننام  وا  انامه  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  ریبدـت  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

دوشیم ». لطاب  هتشگزاب  نآ  زا  هک  يرادقم  دهد ، رییغت  ار  نآ  شگرم  زا  شیپ  دنک و  رییغت  شرظن  رگا  سپ 
. دراد بسانت  ثحب  نیا  اب  اریز  رگنب  زین  ار  باب  نآ  تایاور  ریاس 

زاین تروص  ردوتیم  دنا  ایآ  تسا  هدرک  ریبدـت  ار  ناشردام  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  مود  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
؟ ددرگزاب شیوخ  ریبدت  زا 

.« يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ثراو يارب  تیصو  زاوج  باب 13 

: دیامرفیم میکح  دنوادخ 
هب شناگتسب  ردام و  ردپ و  يارب  هک  هدش  هتـشون  يو  رب  هوبنا ، تورث  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  دیـسرارف  امـش  زا  یکی  گرم  هاگره 

«. 1  » تسا مزال  ناراگزیهرپ  يارب  راک  نیا  دنک ، تیصو  هدیدنسپ  روط 
؟ دنک تیصو  شثراو  يارب  ار  يزیچ  دناوتیم  ناسنا  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  دّالووبا  ( 1 - ) 579
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تسا ». زیاج  يو  يارب  دومرف : ای  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ زیاج  ثراو  يارب  تیصو  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 580

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  ثراو  يارب  تیصو  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 3 - ) 581
تسا ». زیاج 

. تسا هدش  لقن  زین  ملسم  نب  دمحم  زا  تیاور  نیا 
زا  سپ  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  نیشیپ  ثیدح  ملسم  نب  دمحم  ( 4 - ) 582

______________________________

.180 هرقب 2 / (. 1)
 415 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تشاذگ ياج  رب  دوخ  زا  یهوبنا  تورث  رگا  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  : » دیازفایم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  لقن 
دنک ». تیصو  شناگتسب  ردام و  ردپ و  يارب 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

415 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
: دیامرفیم تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  هرس  سدق  قودص  موحرم  تسا . هدش  تیاور  زین  ریکب  نبا  زا  ثیدح  نیا 

تـسا نیا  نآ  يانعم  هکلب  تسین  تیاور  نیا  اب  فلاخم  تسین . ثراو  يارب  یتیـصو  هدش : تیاور  هک  یثیدـح  دـیوگ : باتک  نیا  فلوم  »
تسین ». زیاج  ثلث  زا  شیب  زین  ثراو  ریغ  يارب  هک  هنوگ  نامه  تسین  زیاج  ثلث  زا  شیب  ثراو  يارب  تیصو  هک 

درادن ». لاکشا  ثراو  يارب  يزیچ  ندرک  تیصو  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ( 5 - ) 583
ماما دوب ، هدرک  تیصو  شرتخد  يارب  ار  يزیچ  هک  مدرک  لاؤس  یتّیم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طانح  دّالووبا  ( 6 - ) 584

تسا ». زیاج  دومرف :
دنکیم ». تیصو  ثراو  يارب  : » دوب هدمآ  لاؤس  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسه  تیاور  نیا  ریظن  باب ، يادتبا  رد 

رگا دیوگیم : شردام  هب  ینز  : » مدرک لاؤس  ناشیا  زا  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادبع 
�

ه یبا  نب  نامحرلادبع  ( 7 - ) 585
هدنز شردام  زا  سپ  رتخد  رگا  تسا و  زیاج  نیا  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب . وت  لام  مزینک  يدوب  هدنز  نم  زا  سپ 

تسوا ». هب  قلعتم  زینک  دوب 
: تسا هدمآ  عادولا  ۀـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینارنخـس  زا  یـشخب  رد  هک  دوشیم  تیاور  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ( 8 - ) 586

. تسین زیاج  ثلث  زا  شیب  هب  تیصو  یثراو  چیه  يارب  داد و  رارق  ثاریم  زا  ار  شمهس  یثراو  ره  يارب  دنوادخ  مدرم ! يا  »... 
. تسا گنس  راوازس  راکانز ، تسا و  رهوش  هب  بوسنم  دنزرف ، و 

همه ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  دریذـپب ، ار  شناتـسرپرس  ریغ  یتسود  یتسرپرـس و  سکره  دـهد و  تبـسن  شردـپ  ریغ  هب  ار  دوخ  سکره 
دریذپیمن ». ار  ياهیدف  هبوت و  چیه  يو  زا  دنوادخ  دوب و  دهاوخ  وا  رب  مدرم 

هب شثراو  يارب  گرم ]  ] يرامیب لاح  رد  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامیلس  نب  مساق  ( 9 - ) 587
. دنکیم فارتعا  یهدب 
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تسین ». زیاج  ثراو  يارب  یفارتعا  تیصو و  چیه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدرک  لمح  هیقت  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

 417 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 10 - ) 588

تسین ». ثراو  يارب  یتیصو  چیه  »
يارب هک  هدش  هتشون  يو  رب  هوبنا  تورث  نتشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  دیـسرارف ، امـش  زا  یکی  گرم  هاگره  : » هیآ ریـسفت  رد  ( 11 - ) 589

دنک ». تیصو  شناگتسب  ردام و  ردپ و 
نایب نامه  هک  ضیارف  هیآ  تسا ، خوسنم  هیآ  نیا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا 

تسا ». هدرک  خسن  ار  نآ  تساهثاریم 
تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  سکره  سپ  »

. تسا ّیصو  دوصقم 
تاعاجرا

یبلاطم تیصو  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  تابه  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  تشذگ :
. رگنب ار  يدعب  باب  تایاور  دنکیم و  تلالد  ثحب  نیا  رب  قالطا  مومع و  اب  هک  تسا 

دنکیم تیصو  شیردام  ردپ و  ناگتسب  يارب  ار  شلام  زا  ینیعم  رادقم  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهدزاود  باب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 
 ... دهدیم رییغت  ار  شتیصو  سپس  و 

دسرارف ». شگرم  ات  تسا  رادرایتخا  اهراک  نیا  همه  رد  يو  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

.« تسین ثراو  يارب  یتیصو  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مشش  تسیب و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

تیصو تابثا  هّلدا  باب 14 

: دیامرفیم زیزع  دنوادخ 
ای دنشاب  ناتهاوگ  دیاب  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  تیصو  ماگنه  دسرارف ، امش  زا  یکی  گرم  هک  یتروص  رد  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

، دیتسه نامگدب  نانآ  هب  رگا  تداهش ] يادا  رد   ] دیآ و ناتغارـس  هب  گرم  تبیـصم  ترفاسم  رد  هک  یتروص  رد  ناتدوخ ، ریغ  زا  رفن  ود 
[ نایز هب   ] دـنچره میـشورفیمن  ییاـهب  چـیه  هب  ار  قح  ناـیب  اـم  هک : دـننک  داـی  دـنگوس  دـنوادخ  هب  اـت  دـیراد  هگن  ار  اـهنآ  زاـمن  زا  سپ 

. دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  تروص  نیا  رد  هک  میناشوپیمن  ار  ادخ  یهاوگ  دشاب و  نامناگتسب 
اهنآ هب  تیم  هب  ِکـیدزن  ِلوا  رفن  ود  هک  یناـسک  زا  دـنریگیم  رارق  اـهنآ  ياـج  هب  رگید  رفن  ود  دـنراکهانگ ، ود  نآ  هک  دـش  موـلعم  رگا 

مینکیمن زواجت  ام  تسا و  رتکیدزن  قح  هب  اهنآ  تداهـش  زا  ام  تداهـش  ًامتح  هک : دننکیم  دای  دنگوس  ادـخ  هب  هاگنآ  دـندرک  تنایخ 
. دوب میهاوخ  نارگمتس  زا  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک 
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تسا و رتکیدزن  دنسرتب ، ناشياهدنگوس  زا  سپ  ییاهدنگوس  تشگزاب  زا  ای  دننک  ادا  حیحص  روط  هب  ار  تداهـش  هکنیا  هب  شور  نیا 

«. 1  » دنکیمن تیاده  ار  نانامرفان  هورگ  دنوادخ  دیشاب و  ونشفرح  دینک و  هشیپ  اوقت 
هک یناسک  يا  : » مدرک لاؤس  هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دمحم  نب  ییحی  ( 1 - ) 590
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ریغ زا  رفن  ود  ای  دنشاب  ناتهاوگ  دیاب  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  تیصو  ماگنه  دیسرارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  یتروص  رد  دیدروآ ، نامیا 
ناتدوخ »... 

زا دیتفاین ، ار  یسک  باتک  لها  زا  رگا  باتک و  لها  زا  ناتدوخ  ریغ  زا  تسا و  ناملسم  امش ، زا  رفن  ود  زا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یتروص رد  نیا  درک و  لمع  هیزج  دروم  رد  باتک  لها  شور  نامه  هب  نایسوجم  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  نایسوجم ؛

رگا دریگیم . هاوگ  ار  باتک  لها  زا  رفن  ود  تروص  نیا  رد  دباین . ار  ناملسم  رفن  ود  دسرارف و  یسک  گرم  تبرغ  نیمزرس  رد  هک  تسا 
ییاهب چیه  هب  ار  تقیقح  نایب  ام  هک : دننک  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  ات  دنوشیم  هتـشاد  هگن  رـصع )  ) زامن زا  سپ  دیراد ، دـب  نامگ  اهنآ  هب 

. دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک  میناشوپیمن  ار  ادخ  تداهـش  دـشاب و  نامناگتـسب  نایز ] هب   ] دـنچره میـشورفیمن 
لطاـب یهاوگ  ناـنآ  هک  دوش  مولعم  رگا  دـنک و  کـش  ناـنآ  تداهـش  رد  ّتیم  ّیلو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دای دـنگوس  ادـخ  هب  نانآ  سپ  دـهد . رارق  اهنآ  ياج  هب  دروایب و  دـهاش  ود  هکنیا  ات  درادـن  ار  نانآ  تداهـش  اـب  تفلاـخم  قح  دـناهداد ،
نارگمتـس زا  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  زواجت  اـم  تسا و  رتکـیدزن  قح  هب  ناـنآ  تداهـش  زا  اـم  تداهـش  ًاـمتح  هک : دـننکیم 

. دوب میهاوخ 
: دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  دوشیم . تباث  مود  رفن  ود  تداهـش  ضقن و  لوا  رفن  ود  یهاوگ  داد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  یتقو  سپ 

تسا ». رتکیدزن  دنسرتب ، ناشياهدنگوس  زا  سپ  ییاهدنگوس  تشگزاب  زا  ای  دننک  ادا  حیحص  روط  هب  ار  تداهش  هکنیا  هب  شور  نیا  »
. تسا هدش  لقن  زین  توافت  یکدنا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  زا  ملاس  نب  یلع  زا  تیاور  نیا 

تیاور دسرارف » یسک  گرم  تبرغ  نیمزرس  رد  : » هلمج ات  ار  نیـشیپ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  لیـضف  نبا  ( 2 - ) 591
ناملـسم رفن  ود  رگا  یلو  دریگب  هاوگ  شتیـصو  رب  ار  نانآ  ات  دزادرپب  ناملـسم  درم  ود  يوجتـسج  هب  هاگنآ  : » دیازفایم سپـس  دنکیم و 

باتک ». لها  زا  رفن  ود  تروص  نیا  رد  دریگب ، هاوگ  ات  دباین 
رد اهنت  نیا  دنتـسه و  باـتک  لـها  زا  دنتـسین ، امـش  زا  هک  رفن  ود  نآ  و  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نارمح 

هاوگ شتیصو  رب  ات  دزادرپب  ناملـسم  درم  ود  يوجتـسج  هب  سپ  دسرارف ، تبرغ  نیمزرـس  رد  یناملـسم  صخـش  گرم  هک  تسا  یتروص 
دریگب ». دهاش  ار  ناشدوخ  تیاضر  دروم  باتک و  لها  زا  یمذ  درم  ود  دیاب  تروص  نیا  رد  دباین ؛ ناملسم  رفن  ود  یلو  دریگب 

______________________________

.106 - 108 هدئام 5 / (. 1)
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زا لداع  رفن  ود  : » مدرک لاؤس  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارمح  نب  ةزمح  ( 3 - ) 592
ناتدوخ ». ریغ  زا  رفن  ود  ای  ناتدوخ 

یتروص رد  اهنت  نیا  دومرف : دنتسه و  باتک  لها  زا  ناتدوخ  ریغ  زا  رفن  ود  دنتسه و  ناملسم  ناتدوخ ، زا  رفن  ود  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هاوگ شتیصو  رب  ار  نانآ  ات  دزادرپب  ناملسم  درم  ود  يوجتـسج  هب  سپ  دسرارف ، شگرم  تبرغ  نیمزرـس  رد  یناملـسم  صخـش  هک  تسا 
هاوگ شتیـصو  رب  ار  ناشدوخ  نایم  رد  تیاضر  دروم  باتک و  لـها  زا  یمذ  درم  ود  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـباین ، ناملـسم  ود  یلو  دریگب 

دریگب ».
. تسا هدرک  تیاور  لوا  هلمج  نودب  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمح 

! دیدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » مدرک لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 4 - ) 593
ناتدوخ »...  ریغ  زا  رفن  ود  ای  دیریگب  هاوگ  ار  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  تیصو  ماگنه  دیسرارف ، امش  زا  یکی  گرم  هک  یتروص  رد 

؟ دننایک ناتدوخ  ریغ  زا  رگید  رفن  ود  زا  دوصقم  متفگ :
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. دنتسه رفاک  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دننایک ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  زا  دوصقم  متفگ :

ناملسم ». رفن  ود  دومرف :
. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّحش  دیز  زا  نآ  لوا  شخب  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هماساوبا  زا  ثیدح  نیا 
ناشنید ریغ  زا  یـصخش  هیلع  نید  کی  لها  تداهـش  اـیآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ یـساّنک  سیرـض  ( 5 - ) 594

؟ تسا ذفان  حیحص و 
تیـصو دروم  رد  ناشیهاوگ  دـشن  تفای  نانآ  ریغ  رگا  سپ  دوشن ، تفای  يرگید  لاح ، نآ  رد  هکنآ  رگم  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دوشیمن ». لطاب  يو  تیصو  تسین و  هتسیاش  ناملسم  صخش  قح  نتفر  نایم  زا  اریز  تسا ؛ زیاج 
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ریغ زا  رگید  رفنود  ای  : » دـنوادخ نخـس  نیا  ةراـبرد  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 595
. تسا باتک  لها  دوصقم  : » دومرف ناتدوخ »

هاوگ ار  یمذ  رفن  ود  ور  نیا  زا  دباین ، نتفرگ  هاوگ  يارب  ار  یناملسم  دسرارف و  شگرم  ترفاسم  رد  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دومرف هوکشاب  تزعاب و  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  زیاج  تیصو  دروم  رد  نانآ  تداهش  دریگب ،

دارفا سپ  دـسرارف ، شگرم  تسین - اـجنآ  رد  یناملـسم  هک  تـبرغ - نیمزرـس  رد  یـصخش  هاـگره  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  و 
: دنوشیم هداد  دنگوس  ادخ  هب  نادهاش  نآ  دریگ . هاوگ  دوخ  تیصو  رب  ار  یناملسمریغ 

رفن ود  : » هوکـشاب تزعاب و  دـنوادخ  نخـس  ریـسفت  تسا  نیا  درک و  تیـصو  نانچ  نینچ و  هب  ینالف  میهدیمن و  تداهـش  قح  هب  زج  اـم 
دننک ». دای  دنگوس  دنوادخ  هب  ات  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  ناتدوخ » ریغ  زا  رگید  رفن  ود  ای  ناتدوخ  زا  لداع 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  ناتدوخ » ریغ  زا  رگید  رفن  ود  ای  : » یلاعت كراـبت و  دـنوادخ  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  ( 7 - ) 596
زیاج تیصو  رب  ناملسم  ریغ  تداهـش  دشیمن ، تفای  اجنآ  رد  ناملـسم  هک  دوب  یبیرغ  رهـش  رد  ناسنا  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور 

تسا ».
ناوریپ رب  زج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  نییآ  کی  لها  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 8 - ) 597
هتسیاش يدحا  قح  نتفر  نایم  زا  اریز  تسا ؛ زیاج  تیصو  دروم  رد  ناشیهاوگ  دشن ، تفای  اهنآ  زا  ریغ  رگا  یلو  تسین  زیاج  نییآ  نامه 

تسین ».
نییآ ناوریپ  رب  نییآ  کی  ناوریپ  یهاوگ  اـیآ  میدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـنیوگ ملـسم  نب  دـمحم  یبلح و  ( 9 - ) 598

؟ تسا زیاج  رگید 
نایم زا  اریز  تسا ؛ زیاج  نارگید  تداهـش  دوشن ، تفای  یـسک  ناـشدوخ  نییآ  ناوریپ  زا  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تسین ». هتسیاش  يدحا  ّقح  نتفر 
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دوخ زا  یهورگ  یهاوگ  نانآ  یتفگ  هکنیا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  تاجردـلا  رئاصب  باـتک  رد  ( 10 - ) 599
يا : » هوکـشاب تزعاب و  دـنوادخ  نخـس  لیلد  هب  رگم  تسین  نیا  دنرامـشیم  لالح  دوخ  زا  ناـگناگیب  ناـیز  هب  رگید و  یخرب  دوس  هب  ار 

ای دنشاب  ناتهاوگ  دیاب  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  تیـصو  ماگنه  دیـسرارف ، امـش  زا  یکی  گرم  هک  یتروص  رد  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک 
دیآ ». ناتغارس  هب  گرم  تبیصم  ترفاسم ، رد  هک  یتروص  رد  ناتدوخ ، ریغ  زا  رفن  ود 

، دنتفاین رگا  سپ  دنـشاب ، وا  نییآ  زا  لداع  رفن  ود  يو  ناهاوگ  دـیاب  دـسرارف ، شگرم  ترفاسم  رد  هاگره  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  و 
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دای دنگوس  دنوادخ  هب  ات  دیراد  هگن  زامن  زا  سپ  ار  اهنآ  دـیراد ، دـب  نامگ  نانآ  هب  رگا  . » تیالو لها  ریغ  زا  نآرق  لها  زا  رفن  ود  هاگنآ 
میشورفیمن ». ییاهب  چیه  هب  ار  تقیقح  نایب  ام  هک : دننک 

. دشاب یکدنا  اهب ، نآ  ربارب  رد  دنچره 
رگا هاگنآ  دوب ». میهاوخ  ناراکهانگ  زا  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک  میناشوپیمن  ار  ادـخ  یهاوگ  دـشاب و  نامناگتـسب  نایز ] هب   ] دـنچره »
ادـخ هب  ات  . » دـنریگیم رارق  اهنآ  ياج  هب  تسا  هدـش  تنایخ  اهنآ  هب  هک  ّتیم  ناکیدزن  زا  رگید  رفن  ود  دـنراکهانگ ، نانآ  هک  دـش  مولعم 

نارگمتـس زا  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  زواـجت  اـم  تسا و  رتکـیدزن  تقیقح  هب  اـهنآ  یهاوگ  زا  اـم  یهاوـگ  هک  دـننک  داـی  دـنگوس 
تسا رتکیدزن  دنسرتب ، ناشياهدنگوس  زا  سپ  ییاهدنگوس  ندنادرگزاب  زا  ای  دنهد  تداهش  قح  هب  هکنیا  رد  شور  نیا  دوب . میهاوخ 

.« ... دیشاب ونشفرح  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  و 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدفه  باب  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد 

شاداپ يو  هب  دوخ  تایح  لاح  رد  زینک  نآ  بحاص  هچنآ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتـشون  نیا  مجنپ  لهچ و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
دنشابن ». ماهتا  دروم  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هتفریذپ  نآ  دروم  رد  هدرب  نز و  درم و  تداهش  تسا و  زینک  نآ  هب  قلعتم  هدیدنسپ و  دهد 
یـس باب  تایاور  رد  دنکیم و  تلالد  دهاش  رد  تلادع  رابتعا  ةرابرد  هک  یبلاطم  تاداهـش  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

. دینک هظحالم  سپ  دمآ ؛ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  و 

یّمذ دهاش  ود  هب  تبسن  تّیم  ّیلو  کش  مکح  باب 15 

يرادمیمت دنتفر . ترفاسم  هب  مه  اب  هیرام  یبا  نبا  يدیب و  نبا  يرادمیمت و  : » هک دنکیم  تیاور  دوخ  دنـس  اب  میهاربا  نب  یلع  ( 1 - ) 600
رد  يراد  میمت  دندوب . ینارصن  هیرام  یبا  نبا  يدیب و  نبا  دوب و  ناملسم 
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ات تشاد ، هارمه  برع  ياهرازاب  زا  یکی  رد  شورف  يارب  يدنبندرگ  هدش و  يراکالط  فرظ  کی  سنج و  زا  رپ  نیجروخ  کی  رفس  نیا 

شناـثراو تسد  هب  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  داد و  هیراـم  یبا  نبا  يدـیب و  نبا  هب  ار  دوـخ  لاوـما  گرم  ماـگنه  دـش . راـمیب  تدـش  هب  هکنیا 
میمت هداوناخ  یتقو  دنداد  لیوحت  يو  ناثراو  هب  ار  سانجا  هیقب  دنتـشادرب و  ار  دنبندرگ  فرظ و  نآ  دندمآ  هنیدم  هب  یتقو  نانآ  دـنناسرب .

نآ يارب  يرایـسب  لام  هک  دوب  رامیب  ینالوط  تدم  ام  دنواشیوخ  ایآ  دـنتفگ : رفن  ود  نآ  هب  دـنتفاین ، لیاسو  نایم  رد  ار  دـنبندرگ  فرظ و 
؟ درک هنیزه 

. دیشکن لوط  يو  يرامیب  كدنا  زور  دنچ  زا  شیب  هن  دنتفگ : ود  نآ 
؟ تفر تقرس  هب  يو  زا  يزیچ  رفس  نیا  رد  ایآ  دنتفگ : میمت  هداوناخ 

. هن دنتفگ : ود  نآ 
؟ داد ماجنا  يرابنایز  تراجت  ایآ  دنتفگ :

. هن دنتفگ : ود  نآ 
. دنبندرگ هتفر و  راک  هب  نآ  رد  تارهاوج  هک  هدشيراکالط  فرظ  میباییمن ، ار  وا  ياهزیچ  نیرتشزرااب  ام  دنتفگ : اهنآ 

. میداد لیوحت  امش  هب  داد  ام  هب  وا  هچره  دنتفگ : ود  نآ 
دندرک دای  دنگوس  زین  اهنآ  داد . دنگوس  ار  نانآ  ترضح  نآ  دندروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  رفن  ود  نآ  میمت  هداوناخ 
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هللا یلـص  ربمایپ  دزن  میمت  هداوناخ  دش . هدهاشم  رفن  ود  نآ  دزن  دنبندرگ  فرظ و  نآ  سپـس  درک . ناشیاهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
هدش هدهاشم  هیرام  یبا  نبا  يدـیب و  نبا  دزن  میدرکیم  اعدا  ام  هچنآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و 

. تسا
يا : » داتـسرف ورف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـش  دـنوادخ  مکح  رظتنم  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

ای دنـشاب  ناتهاوگ  دیاب  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  تیـصو  ماگنه  دیـسرارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یتروص  رد  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک 
دیآ ». ناتغارس  هب  گرم  تبیصم  ترفاسم  رد  هک  یتروص  رد  ناتدوخ  ریغ  زا  رفن  ود 

. دباین یناملسم  دشاب و  ترفاسم  رد  یتقو  هتشاذگ ، دازآ  تیصو  دروم  رد  اهنت  ار  باتک  لها  تداهش  دنوادخ  سپ 
تقیقح نایب  ام  : » هک دننک  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  ات  دیرادهگن  ار  اهنآ  زامن  زا  سپ  دیتسه ، نامگدـب  نانآ  هب  رگا  تداهـش ] يادا  رد   ] «و

ناراکهانگ زا  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک  میناشوپیمن  ار  ادخ  یهاوگ  دشاب و  نامناگتسب  نایز ] هب   ] دنچره میشورفیمن ، ییاهب  چیه  هب  ار 
دوب ». میهاوخ 

. درک ارجا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تسخن  یهاوگ  نیا 
. دندرک دای  غورد  دنگوس  ینعی  دنراکهانگ ». نانآ  هک  دش  مولعم  رگا  »
. یعدم ناکیدزن  زا  ینعی  دنریگیم ». رارق  نانآ  ياج  هب  رگید  رفن  ود  »

دننک یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دـننکیم ». دای  دـنگوس  ادـخ  هب  هاگنآ  دـندرک ، تنایخ  اهنآ  هب  ّتیم  هب  کیدزن  ِلوا  رفن  ود  هک  یناسک  زا  »
. دندرک دای  غورد  دنگوس ، ود  نآ  دنرتراوازس و  اعدا  نیا  هب  لوا  رفن  ود  هب  تبسن  اهنآ  هک 
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نارگمتـس زا  ًاـمتح  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  زواـجت  قح ، زا  اـم  تسا و  رتکـیدزن  تقیقح  هب  اـهنآ  تداهـش  زا  اـم  تداهـش  ًاـمتح  »

دوب ». میهاوخ 
نانآ دننک . دای  دنگوس  دـهدیم ، روتـسد  اهنآ  هب  هک  هنوگ  نآ  داد  نامرف  يراد  میمت  هداوناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 
میمت هداوناخ  هب  تفرگ و  هیرام  یبا  نبا  يدـیب و  نبا  زا  ار  ماـج  دـنبندرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندرک و  داـی  دـنگوس  زین 

. داد لیوحت 
تسا ». رتکیدزن  دنسرتب ، ناشياهدنگوس  زا  سپ  ییاهدنگوس  تشگزاب  زا  ای  دننک  ادا  حیحص  روط  هب  ار  تداهش  هکنیا  هب  شور  نیا  »

. تسا هدش  ریسفت  رصع  زامن  هب  زامن  نآ ، رد  تسا و  هدش  تیاور  یکدنا  توافت  اب  یمق  ریسفت  رد  تیاور  نیا 
یکدنا اب  ار  تیاور  نیا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دنلب  تیاور  کی  زا  یشخب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رباج  نب  لیعامـسا  نینچمه 

. تسا هدرک  لقن  توافت 
تاعاجرا

. دینک هظحالم  سپ  تسه ؛ ثحب  نیا  اب  بسانم  نیشیپ  تایآ  تایاور و  رد  تشذگ :

وگتسار ناملسم  رفن  کی  تداهش  اب  تیصو  تابثا  باب 16 

هب هاگنآ  دوب . راکبلط  نم  زا  رانید  يدادعت  يرامیب  صخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 601
دزن شگرم  ماگنه  نم  دُرم و  وا  هدب . لیوحت  مرهاوخ ) ای   ) مردارب هب  ار  اهنآ  هیقب  زادرپب و  ینالف  هب  رانید  تسیب  مدُرم ، نم  رگا  تفگ : نم 

زا رانید  هد  میوگب : وت  هب  هداد  روتـسد  نم  هب  صخـش  نآ  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  ییوگتـسار  ناملـسم  صخـش  هاگنآ  مدوبن . رـضاح  يو 
. هدب هقدص  ناناملسم  هب  يزادرپب  مردارب  هب  مدوب  هداد  روتسد  هک  ار  ییاهرانید 
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. دراد نم  دزن  يزیچ  ّتیم  هک  تسنادیمن  ّتیم  ردارب  و 
تفگ ». هک  هنوگ  نامه  یهد  هقدص  ار  نآ  رانید  هد  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

هداد شاداپ  يو  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  شبحاـص  هچنآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هتـشون  نیا  مجنپ  لـهچ و  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 
دنشابن ». ماهتا  دروم  هک  یتروص  رد  تسا - هتفریذپ  نآ  ةرابرد  هدرب  نز و  درم و  تداهش  تسوا و  هب  قلعتم  هدیدنسپ و 
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تیصو رد  نز  تداهش  مکح  باب 17 

، دوب رـضاح  يدرم  تیـصو  ماگنه  هک  ینز  تداهـش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادـبع 
�

ه نب  یعبر  ( 1 - ) 602
(. نز نآ  تداهش  تبسن  هب  .« ) تسا هتفریذپ  ّتیم  تیصو  مراهچ  کی  رد  نز  نآ  تداهش  : » دومرف

تداهش : » دومرف دوب ، نآ  رب  دهاش  نز  کی  اهنت  هک  یتیصو  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابا  ( 2 - ) 603
(. نز نآ  تداهش  هب  تبسن  .« ) تسا هتفریذپ  تیصو  زا  مراهچ  کی  رد  نز 

نز کی  اهنت  هک  یتیـصو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 3 - ) 604
مهتم شايرادـنید  رد  دـشاب و  ناملـسم  هک  یتروص  رد  تیـصو - مراـهچکی  رد  نز  تداهـش  هک  درک  مکح  هنوگنیا  دوـب ، نآ  دـهاش 

تسا ». هتفریذپ  دشابن -
نز کی  اهنت  هک  یتیـصو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 4 - ) 605

داد ». رارق  رثؤم  تیصو - مراهچ  کی  نز - کی  تداهش  تبسن  هب  ار  نآ  درک و  مکح  دوب ، نآ  دهاش 
نآ رب  هاوگ  نز  کی  اهنت  هک  یتیصو  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم 

تسا ». رثؤم  تیصو  مراهچ  کی  هب  تبسن  نز  تداهش  هک  درک  مکح  هنوگنیا  دوب ،
يرگید هک  یتروص  رد  تسا ، رثؤم  تیـصو  مراهچ  کی  رد  نز  کـی  تداهـش  : » تسا هدـمآ  عنقملا  اـضرلا و  هقف  باـتک  رد  ( 5 - ) 606

دشابن ». وا  هارمه 
وا هدش و  تیصو  ثلث  هب  يو  يارب  يرگید  رهش  رد  هک  تسا  یعدم  ینز  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 6 - ) 607

. درادن هنیب 
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دوشیم ». قیدصت  شیاعدا  نآ ، مراهچ  کی  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يدرم تیصو  دهاش  نز  کی  تشون : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  لاله  نب  دمحا  : » دیوگ ینادمه  دمحم  نب  میهاربا  ( 7 - ) 608

. دننکیم مهتم  ار  يو  یخرب  دنراگنایم و  تسار  ار  وا  نخس  ناثراو  زا  یخرب  تسا . هدوبن  نآ  هاوگ  يرگید  وا  زج  هب  دوب و 
ذفان يو  تداهـش  هک  تسین  بجاو  دنـشاب و  نز  ود  درم و  کی  هکنآ  رگم  تسین ] هتفریذپ   ] هن دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دشاب ».
دنچره  ) تسین رثوـم  تیـصو  ماـمت  رد  يو  تداهـش  هک  تسا  نیا  هب  تیاور  نیا  هیجوـت  : » دـیامرفیم هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موـحرم 

تسا ».) زیاج  تیصو  مراهچ  کی  رد  نآ  شریذپ 
ماگنه يو  هک  هدرک  اعدا  ینز  ناگتـسب  زا  یکی  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  ( 8 - ) 609

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1093 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه نز  یگمه  يو  نادهاش  دننک و  دازآ  شلام  ثلث  زا  ار  شاهدرب  هک  هدرک  تیصو  شگرم 
تسین ». زیاج  دروم  نیا  رد  نانز  تداهش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لمح هیقت  رب  ای  نآ - مراهچ  کی  رد  هن  تیصو - مامت  رد  نانز  تداهـش  شریذپ  مدع  رب  ار  تیاور  نیا  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
. تسا هدرک 

تاعاجرا
: دیآیم

هداد شاداپ  يو  هب  تایح  لاح  رد  زینک  نآ  بحاص  ار  هچنآ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتـشون  نیا  مجنپ  لهچ و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
دنشابن ». ماهتا  دروم  هک  یتروص  رد  تسا  هتفریذپ  نآ  دروم  رد  هدرب  نز و  درم و  تداهش  تسوا و  هب  قلعتم  هدیدنسپ و  تسا 

کی اهنت  گرم  ماگنه  هک  مدرک  لاؤس  ینز  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  تاداهـش  باوبا  زا  مهدزون  باـب  زا  مهدزون  مهدـفه و  تیاور  رد  و 
؟ هن ای  تسا  رثؤم  يو  تداهش  ایآ  تسوا  دزن  نز 

تسا ». رثؤم  تراکب  تدالو و  دروم  رد  نانز  تداهش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دمآ دهاوخ  نآ  ریظن  متسیب  تیاور  رد  و 

. تسا ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  باب  نیا  تایاور  ریاس  و 

شبحاص زا  زینک  ندوب  رادراب  دوخ و  يدازآ  دروم  رد  هدرب  ود  ياعدا  مکح  باب 18 

دوب  ترفاسم  رد  شزینک  هدرب و  ود  هارمه  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دقرف  ( 1 - ) 610
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سپ تسا . نم  زا  زینک  نیا  دنزرف  هک  دیهد  یهاوگ  دیتسه و  دازآ  ادخ  يدونشخ  يارب  امش  تفگ : شیاههدرب  هب  دیسر و  ارف  شگرم  هک 
یگدرب هب  ار  اهنآ  دندش و  هدرب  ود  نآ  نانخـس  رکنم  نانآ  دندمآ ، درم  نآ  ناثراو  دزن  یتقو  یلو  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  زینک  نآ  یتدـم  زا 

يو زا  زینک  هک  تفرگ  دـهاش  ار  اهنآ  ناشتسخن  بحاص  هک  دـنداد  یهاوگ  يدازآ  زا  سپ  دـندش و  دازآ  هدرب  ود  نآ  سپـس  دـنتفرگ .
. دوب هدش  رادراب 

تابثا ار  وا  بسن  نانآ  اریز  دریگیمن ، یگدرب  هب  ار  ود  نآ  وا  تسا و  زیاج  زینک  نآ  رـسپ  ةرابرد  نانآ  تداهـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دندرک ».

. تسا هدرک  لمح  بابحتسا  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
نآ يو  درب . ثرا  هب  ار  اهنآ  شردارب  هک  تشاذگ  ياجرب  دوخ  زا  هدرب  ود  زینک و  کی  تشذگرد و  یـصخش  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 611

شزیمآ زینک  نآ  اب  ناشبحاص  هک  دـنداد  یهاوگ  يدازآ  زا  سپ  هدرب  ود  نآ  هاـگنآ  دروآ . اـیند  هب  يرـسپ  زینک ، درک و  دازآ  ار  هدرب  ود 
تلاح هب  هتـشذگ  دـننام  تسا و  زیاج  اهنآ  تداهـش  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدـش  رادراب  وا  زا  زینک  درکیم و 

.« دندرگیمزاب یگدرب 

نتشون هراشا و  اب  تیصو  زاوج  باب 19 

يو دزن  دوب ، هدمآ  دنب  هیفنح  نب  یلع  نب  دمحم  نابز  هک  یلاح  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریدس  ( 1 - ) 612
رانک رد  ار  نآ  دنتخیر . مرن  هسام  نآ  رد  دندروآ و  یتشت  مداد  روتسد  هاگنآ  دادن . خساپ  وا  یلو  دنک  تیصو  مداد  روتـسد  وا  هب  متفر و 

. سیونب تسد  اب  متفگ : يو  هب  مداد و  رارق  دمحم 
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متشون ». نآ  يور  زا  ياهحفص  رد  نم  تشون و  ار  شتیصو  داد و  رارق  دوخ  یصو  ار  یصخش  دمحم 
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يارب دـمآ و  نم  دزن  مناگداز  ومع  زا  یکی  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جاـجح  نب  نمحرلادـبع  ( 2 - ) 613
ةرابرد امـش  زا  مهاوخیم  ّللادبع !

�
ه ابا  يا  تفگ : نم  هب  دش و  دراو  ناّیح  مداد . هزاجا  يو  هب  زین  نم  درک . هزاجا  تساوخرد  جارـس  ناّیح 

؟ تشذگرد یلع  نب  دمحم  تیومع  ایآ  هک  وگب  نم  هب  منک . لاؤس  نآ  ةرابرد  امش  زا  مراد  تسود  یلو  منادیم  ار  نآ  هک  مسرپب  یبلطم 
. بایرد ار  تیومع  دیوگیم : دوریم و  يو  دزن  یصخش  هک  دوب  شعرازم  زا  یکی  رد  هک  تفگ  نم  هب  مردپ  متفگ :

دوخ نم  یلو  درگزاب . تاهعرزم  هب  تفگ : نم  هب  دـمآ و  شوه  هب  هاـگنآ  دوب ، شوهیب  يو  هک  متفر  يو  دزن  یلاـحرد  نم  تفگ : مردـپ 
دندمآ و نم  دزن  هک  مدوب  هدیسرن  هعرزم  هب  زونه  یلو  مدمآ  نوریب  نم  يدرگزاب . دیاب  ًامتح  تفگ : مود  راب  يارب  هکنیا  ات  مدرک . يراد 
و دندروآ ) یتشت  ای   ) درک تساوخرد  یتشت  هاگنآ  تسا . هدمآ  دنب  شنابز  مدرک  هدهاشم  متشگزاب ، يو  دزن  یتقو  بایرد ! ار  وا  دنتفگ :

. درک شتیصو  نتشون  هب  عورش 
. مداد ماجنا  ار  شنفد  زامن و  نفک و  لسغ و  متسب و  ار  شنامشچ  هکنیا  ات  مدرکن  تکرح  اجنآ  زا  نم 

. دُرم وا  امتح  دنگوس  ادخ  هب  تسا  گرم  نیا  رگا  سپ  دومرف ]: مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  ]
. تسا هدش  هبتشم  تردپ  رب  رما  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  تفگ : نم  هب  ناّیح 

. ینکیم دراو  فْدَص »  » تبلق رب  وت  اتفگش - ّللا -!
�

ه ناحبس  متفگ : دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ بلق  رب  فْدَص »  » ندرک دراو  دیسرپ : يو 

«. غورد متفگ :
بجاو يو  ناثراو  رب  ایآ  دسیونیم ، ار  دوخ  تیصو  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ ینادمه  دمحم  نب  میهاربا  ( 3 - ) 614

؟ تسا هدادن  روتسد  نانآ  هب  یلو  هتشون  دوخ  طخ  اب  شتیصو  رد  يو  هک  دنهد  ماجنا  ار  ییاهراک  تسا 
- نآ ریغ  ریخ و  ياههار  رد  دنباییم - ناشردپ  هتشون  رد  هچره  دراد ) دنزرف  رگا  ای   ) دنتسه وا  دنزرف  رگا  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنهدیم ». ماجنا 
هب دسیونیم و  ياهتـشون  شیوخ  طختـسد  اب  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ ینادمه  دـمحم  نب  میهاربا 

دنناـمه تیاور ، همادا  تسا »...  هتـشون  ياهتـشون  طـقفو  ماهدرک  تیـصو  نم  دـیوگیمن : تسا و  نم  تیـصو  نیا  دـیوگیمن : شناـثراو 
. تسا نیشیپ  تیاور 

، درادن نتفگ  نخس  رب  تردق  هک  یسک  يارب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 615
تسا ». حیحص  دوش  هدیمهف  هک  یتروص  رد  ندرک ، تیصو  هراشا  اب 

زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  بنیز  صاع و  وبا  رتخد  هماـما  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  میرم  وبا  ( 5 - ) 616
. درک جاودزا  لفون  نب  ةریغم  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  رسمه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

نیـسح ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لاح  نیا  رد  دمآ . دنب  شنابز  هک  يروط  هب  دش  التبم  يدیدش  رایـسب  يرامیب  هب  يو  رمع  نایاپ  رد 
مالسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ  هاگنآ  تشادن . نتفگ  نخس  رب  تردق  وا  دنتفر و  يو  نیلاب  رب  مالسلا  هیلع 
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هکنیا اب  هماما  و  يداد ؟ راک  نالف  راک و  نالف  هب  روتسد  ایآ  يدرک ؟ دازآ  شرسمه  اب  ار  تاهدرب  نالف  ایآ  دنیوگب : يو  هب  دندرک  عورش 

نیسح ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  درکیم و  دییات  ار  اهنآ  نانخس  رس  اب  تشادن ، نتفگ  نخس  تردق  دوب و  تحاران  هریغم - شرهوش -
دندرمش ». زیاج  ار  نآ  مالسلا  هیلع 
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عیبر نب  صاع  وبا  رتخد  هماما  درک : وگزاب  میارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح 
يرامیب هب  رمع  نایاپ  رد  يو  درک  جاودزا  لفون  نب  هریغم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  بنیز  و 

تردق وا  دنتفر و  يو  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لاح  نیا  رد  دمآ . دنب  شنابز  هک  يروط  هب  دش  التبم  یتخس 
ار راک  نالف  راک و  نالف  ایآ  يدرک ؟ دازآ  ار  شرسمه  تاهدرب و  نالف  ایآ  دنیوگب : يو  هب  دندرک  عورش  هاگنآ  تشادن . نتفگ  نخس  رب 

؟ يداد ماجنا 
. تفریذپیمن ار  یخرب  درکیم و  دییات  ار  اهنآ  زا  یخرب  شرس  اب  دوب  تحاران  ماما  ود  نآ  نانخس  زا  شرهوش  هکنیا  اب  هماما 

؟ دنداد هزاجا  ار  نآ  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ایآ  متفگ : نم 
«. يرآ دومرف :

هیلع نانمؤمریما  ردام  دسا و  رتخد  همطاف  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  روهمج  نب  دـمحم  ( 6 - ) 617
هب تبسن  مدرم  نیرتراکوکین  درک و  ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوس  هب  هنیدم  هب  هکم  زا  هدایپ  هک  دوب  ینز  نیتسخن  مالسلا 

. دنوشیم روشحم  تدالو  زور  دننامه  هنهرب  تمایق  زور  رد  مدرم  دومرف : هک  دینش  ترضح  نآ  زا  يو  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. ییایحیب یتشز و  زا  ياو  تفگ : همطاف 

. دزیگنارب هدیشوپ  ار  وت  ات  منکیم  تساوخ  رد  دنوادخ  زا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. یناوتان یفیعض و  زا  ياو  تفگ : همطاف  دروآ ، نایم  هب  نخس  ربق  راشف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دینش  و 

. دنک فرط  رب  وت  زا  ار  ربق  راشف  هک  منکیم  تساوخرد  ادخ  زا  نم  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. منک دازآ  ار  مزینک  نیا  مهاوخیم  نم  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  همطاف  يزور 

دازآ شتآ  زا  ار  وت  ندـب  زا  يوضع  نآ ، زا  يوضع  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دنکیم

. دنک دازآ  ار  شزینک  ات  درک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  تیـصو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـش  رامیب  دـسا  تنب  همطاف  یتقو 
. تفریذپ ار  وا  تیصو  زین  ترضح  نآ  دنک . هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  درک  عورش  دوب و  هدمآ  دنب  لاح  نآ  رد  همطاف  نابز 

یلع زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـمآ . يو  دزن  نایرگ  مشچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  کـی 
: دیسرپ مالسلا  هیلع 

؟ ییرگیم ارچ 
. درپس ناج  همطاف  مردام  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
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ندـب هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر  يو  نیلاب  رب  تساخرب و  تعرـس  هب  هاگنآ  دوب . زین  نم  ردام  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ماجنا يراک  نم  عالطا  نودـب  لسغ ، نایاپ  زا  سپ  دومرف : دـنهد و  لسغ  ار  وا  داد  روتـسد  اهنز  هب  سپـس  تسیرگ . درک و  هاـگن  همطاـف 

. دیهدن
شنهاریپ ود  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک . هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفای ، تغارف  يو  لسغ  زا  نانز  یتقو 

: دومرف ناناملـسم  هب  دننک و  نفک  نهاریپ  نآ  رد  ار  همطاف  داد  روتـسد  داد و  نانز  هب  دوب  سامت  رد  شندـب  اب  هک  ار  شنهاریپ ) نیرتهب  ای  )
. دینک لاؤس  ار  نآ  لیلد  مداد ، ماجنا  ياهقباسیب  راک  نم  هک  دیدرک  هدهاشم  هاگره 

هک یتقو  ات  داهن و  شاهناش  رب  ار  وا  توبات  دـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، غراف  همطاف  ندرک  نفک  لسغ و  زا  نانز  یتقو 
نآ رد  دـش و  ربق  دراو  داهن و  نیمز  رب  ار  توبات  دیـسر ، ربق  رانک  هب  هک  یماگنه  دوب . شاهزانج  ریز  ترـضح  نآ  دـندرک ، ربق  دراو  ار  وا 
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: تفگ وا  هب  هتـسهآ  درک و  مخ  وا  يور  ار  شرـس  ینالوط  تدـم  هاگنآ  داهن . ربق  رد  تفرگ  ار  همطاف  ندـب  تساخرب و  سپـس  دـیباوخ .
(. تدنزرف  ) تدنزرف تدنزرف ،

زج يدوبعم  دیوگیم : هک  دندینـش  دش و  مخ  شربق  يور  رب  سپـس  دش . فاص  ات  تخیر  كاخ  يو  يور  رب  دمآ و  نوریب  ربق  زا  هاگنآ 
ییاهراک میدرک  هدهاشم  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناناملـسم  تفر . مراپـسیم و  وت  هب  ار  وا  نم  ایادخ ! تسین . هناگی  يادخ 

! يدوب هدادن  ماجنا  نونکات  هک  يداد  ماجنا 
رد يزیچ  رگا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  يو  هک  یتسرد  هب  دـش . عطق  نم  زا  بلاطوبا  یکین  ناسحا و  زورما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

نایم هب  نخـس  هنهرب  تروص  هب  مدرم  ندش  روشحم  تمایق و  زا  نم  زور  کی  دادیم . حـیجرت  شنادـنزرف  شدوخ و  رب  ارم  تشاد  رایتخا 
. متفگ نخس  ربق  راشف  زا  دزیگنارب و  هدیشوپ  ار  وا  دنوادخ  هک  مدرک  تنامض  يو  يارب  نم  سپ  نآ ! یتشز  زا  ياو  تفگ : همطاف  مدروآ .

دوخ نهاریپ  اب  ار  وا  ور  نیا  زا  دنک . فرطرب  يو  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  مدرک  تنامـض  نم  سپ  یناوتان ! فعـض و  زا  ياو  تفگ : همطاف 
ادـخ ةرابرد  وا  زا  مدرک . نیقلت  وا  هب  ار  شیاهشـسرپ  خـساپ  مدـش و  مخ  وا  يور  رب  مدـیباوخ و  شربق  رد  رطاخ  نیمه  هب  مدرک و  نفک 

تدنزرف تدنزرف ، متفگ : يو  هب  نم  دش ، هابتشا  وا  رب  سپ  دش ، لاؤس  شماما  زا  داد و  خساپ  دش  لاؤس  شربمایپ  زا  داد . خساپ  دش  لاؤس 
تدنزرف ».) )

دنب شناـبز  گرم  ماـگنه  رد  ینز  اـی  درم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 7 - ) 618
لام نالف  لام و  نالف  ایآ  يدرک ؟ دازآ  ار  هدرب  نالف  هدرب و  نالف  ایآ  دیوگب : يو  هب  دنکیم  عورش  ناشناگتـسب  زا  یکی  هاگنآ  دیآیم .

؟ تسا زیاج  تیصو  هنوگنیا  ایآ  دریذپیمن . ار  یخرب  دنکیم و  دییات  ار  یخرب  رس  هراشا  اب  زین  وا  يداد ؟ هقدص  ار 
.« تسا زیاج  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

غلابان غلاب و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 20 

غلاب و  هک  ار - شنادنزرف  یصخش  : » تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  رافص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 619
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یناسک یهدب  دنهد و  ماجنا  ار  يو  يایاصو  ناکدوک  ندش  غلاب  زا  شیپ  دنناوتیم  غلاب  نادنزرف  ایآ  داد . رارق  دوخ  یصو  دنتـسه - غلابان 
؟ دنزادرپب هدیسر  تابثا  هب  لداع  نادهاش  اب  ناشیهدب  هک  ار 

دنرادن ». هگن  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  دنزادرپب و  ار  ناشردپ  یهدب  تسا  مزال  غلاب  نادنزرف  يارب  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 
رد ار  یکدوک  داد و  رارق  دوخ  یصو  ار  ینز  يدرم  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ نیطقی  نب  یلع  ( 2 - ) 620

. درک کیرش  وا  اب  اهراک  ماجنا 
كدوک هک  یتقو  سپ  دـنامیمن  كدوک  غولب  رظتنم  دـنکیم و  لمع  تیـصو  هب  نز  نآ  تسا و  زیاج  راک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

هب ار  اهنآ  يو  هک  تسا  هتفرگ  تروص  رییغت  ییاجهباج و  ّتیم  تیـصو  رد  هک  ییاهزیچ  هب  تبـسن  رگم  درادن  شریذپ  مدع  قح  دش  غلاب 
دنادرگیمزاب ». ّتیم  تیصو 

زیاج نز  يارب  سپ  دـهد ، رارق  دوخ  یـصو  یغلابان  كدوک  هارمه  ار  ینز  یـصخش  هاـگره  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  عنقملا و  باـتک  رد 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننام  ترابع ، همادا  دنامن »...  مالغ  غولب  رظتنم  دنک و  لمع  تیصو  هب  هک  تسا 

نانمؤمریما هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ لـالح  یبا  نب  داـیز  ( 3 - ) 621
؟ داد رارق  دوخ  یصو  زین  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالسلا ، هیلع 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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. دندوب نس  نآ  رد  نانآ  هکنیا  اب  متفگ :
تسین ». زیاج  لاس  جنپ  زا  رتمک  رد  ود  نآ  ریغ  يارب  یلو  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  تصش و  باب  تایاور  رد 

تیصو ماجنا  یصو و  ود  باب 21 

ایآ داد . رارق  دوخ  یصو  ار  رفن  ود  تشذگرد و  یصخش  : » تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 622
؟ دننک فرصت  ّتیم  كرتام  زا  یمین  رد  دنناوتیم  هناگادج  اهنآ  زا  کی  ره 

 445 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا هداد  روتـسد  اهنآ  هب  يو  هچنآ  ساسا  رب  دیاب  دننک و  تفلاخم  ّتیم  رظن  اب  تسین  راوازـس  اهنآ  يارب  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  ماما 

هللاءاشنا ». دننک . لمع 
یمین رد  هناگادج  روط  هب  دنرادن  قح  نانآ  دهد  رارق  دوخ  یصو  ار  رفن  ود  یصخش  هاگره  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 623

دننک ». لمع  نآ  هب  تسا  هدرک  تیصو  ّتیم  هک  هنوگ  نآ  تسا  مزال  نانآ  يارب  دننک و  فرصت  ّتیم  كرتام  زا 
یکی داد .) رارق  دوخ  یصو  ار  يرگید  نم و  ای   ) داد رارق  دوخ  ّیصو  ار  رفن  ود  تشذگرد و  یصخش  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 3 - ) 624

هیلع قداص  ماما  زا  تفریذپن و  يرگید  یلو  راذگب  نم  رایتخا  رد  ار  رگید  مین  رادرب و  ار  ّتیم  كرتام  زا  یمین  تفگ : يرگید  هب  نانآ  زا 
«1 .« » دراد یقح  نینچ  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندرک . لاؤس  هراب  نیا  رد  مالسلا 

راکبلط تسا . راکهدب  يرگید  هب  یلام  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ ییحی  نب  ناوفـص  ( 4 - ) 625
؟ دهد لیوحت  هناگادج  روط  هب  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  دوخ  یهدب  راکهدب  تسا  زیاج  ایآ  دهدیم  رارق  دوخ  یصو  ار  رفن  ود  دریمیم و 

دشاب هداد  ار  نآ  زا  یمین  رایتخا  نانآ  زا  کی  ره  هب  هدرک و  میسقت  ار  ّتیم  ِلام  مکاح  هکنآ  رگم  تسین  حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دننک ». راک  مه  اب  ود  نآ  مکاح ، روتسد  هب  ای 

، تسا هدرک  میسقت  ار  نآ  لداع  مکاح  رگا  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم راصبتـسالا  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
تسا ». زیاج  هیقت  یعون  رطاخ  هب  نآ  رد  فرصت  تسا ، هدرک  میسقت  روج  مکاح  رگا  تسا و  زیاج  نآ 

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  تصش و  باب  تایاور  رد 
______________________________

هنوگنیا قودـص  موحرم  هک  هنوگ  نامه  داد ، هیارا  ار  كرتام  میـسقت  داهنـشیپ  هک  ددرگزاب  یـسک  نآ  هب  هل »  » ریمـض دراد  لامتحا  (. 1)
تـسا نم  دزن  هک  لوا ] تیاور  - ] مالـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  طختـسد  هب  هکلب  مهدیمن  اوتف  تیاور  نیا  هب  نم  : » تسا هدومرف  هدـیمهف و 
یـسوط خیـش  موحرم  هک  هنوگ  نامه  درک  يراددوخ  داهنـشیپ  نآ  شریذـپ  زا  هک  ددرگزاب  یـسک  هب  ریمـض  دراد  لامتحا  مهدیم و  اوتف 

م. تسین -». مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  رافص  تیاور  تیاور و  نیا  نایم  یتافانم  نیاربانب  تسا و  هداد  لامتحا 
447 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنزرف يوس  زا  ردپ  تیصو  شریذپ  بوجو  باب 22 
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دنزرف يوس  زا  ردپ  تیصو  شریذپ  بوجو  باب 22 

دنزرف ایآ  دناوخیمارف . دوخ  تیصو  شریذپ  هب  ار  شدنزرف  یصخش  متشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ نایر  نب  یلع  ( 1 - ) 626
؟ دریذپن ار  شردپ  تیصو  دناوتیم 

درادن ». ار  نآ  نتفریذپن  قح  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
زا يراددوخ  قح  دـنزرف  دـناوخارف ، دوخ  تیـصو  شریذـپ  هب  ار  شدـنزرف  یـصخش  هاـگره  : » تسا هدـمآ  عـنقملا  باـتک  رد  ( 2 - ) 627

درادن ». نتفریذپ 
تاعاجرا

ردـپ و روتـسد  زا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  فورعم  هب  رما  باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مهن  دـیز  تیاور  رد  تشذـگ :
نکب ». ار  راک  نیا  يرذگب  تیایند  مامت  زا  هک  دنداد  روتسد  وت  هب  رگا  نکن و  یچیپرس  تردام 

: دیآیم
نک تعاطا  تردام  ردپ و  زا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  دالوا  ماکحا  باوبا  زا  مود  داتفه و  باب  زا  مجنپ  یـس و  تیاور  رد 

ار راک  نیا  يرذـگب  تلاوما  هداوناخ و  زا  هک  دـنداد  روتـسد  وت  هب  رگا  نک و  یکین  نانآ  هب  ناشگرم  زا  سپ  نانآ و  تاـیح  لاـح  رد  و 
تسا ». نامیا  زا  نآ  هک  نکب 

. رگنب ار  مراهچ  داتفه و  باب  باب و  نآ  تایاور  ریاس  و 

راوخبارش نز و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 23 

هیلع نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 628
دیهدن ». ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  : » دیامرفیم هوکشاب  تزعاب و  دنوادخ  اریز  دوشیمن ؛ هداد  رارق  ّیصو  نز ، : » دومرف مالسلا 

. تسا هدرک  لمح  هیقت  ای  تهارک  یعون  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
: دـش لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ریـسفت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  ( 2 - ) 629

. دیهدن نانز  راوخبارش و  هب  ار  اهنآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیهدن ». ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  »
تسا »!؟ راوخبارش  زا  رتهیفس  یسک  هچ  دومرف : سپس 

 449 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، درک بوصنم  زاوها  تواضق  هب  ار  هعافر  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 630

سکره ارایب ...  شمارآ  راقو و  هب  ار  ملع  نک و  تفلاخم  یناسفن  ياهاوه  اـب  راذـگ و  راـنک  ار  عمط  صرح و  تشون : يو  هب  ياهماـن  رد 
دوشیم »...  نامیشپ  دریذپب ، ار  شنخس  دنک و  تروشم  يو  اب  درامشب و  نیما  ار  یقمحا  نز 

يور رب  تسد  رد  ياهماـن  يو  متفر  وا  دزن  یتـقو  داتـسرف  نم  لاـبند  هب  روصنم  رفعجوبا  بش  لد  رد  : » دـیوگ يوحن  بّویا  وبا  ( 4 - ) 631
نم هب  نایرگ  نامـشچ  اب  تخادـنا و  نم  فرط  هب  ار  همان  مدرک  مالـس  يو  هب  هک  یماـگنه  دوب . شلباـقم  رد  یعمـش  دوب و  هتـسشن  یتخت 

هبترم هس  هاگنآ  تسا . هدرک  شرازگ  ام  هب  ار  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  تشذگرد  ربخ  هک  تسا  نامیلـس  نب  دمحم  همان  نیا  تفگ :
! میدرگیمزاب وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  تفگ :

روصنم متـشون و  ار  همان  ناونع  نم  مسیونب . ياهمان  داد  روتـسد  نم  هب  سپـس  تساجک ؟ مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  دننام  : » داد همادا  و 
! نزب ار  شندرگ  ناوخبارف و  ار  وا  تسا  هداد  رارق  دوخ  یصو  ار  نیعم  رفن  کی  دمحم  نب  رفعج  رگا  هک  سیونب  تفگ :

، ّللادبع
�

ه نامیلس ، نب  دمحم  تساهنآ و  زا  یکی  روصنم  رفعجوبا  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  یـصو  ار  رفن  جنپ  يو  دمآ : روصنم  همان  باوج 
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دنیاهنآ ». هیقب  هدیمح  یسوم و 
راددنزرف رهوش و  نز  هب  مهرد  دصناپ  تشذگرد و  ینز  : » دـش هتـشون  ناماما  زا  یکی  هب  هک  دوشیم  تیاور  عنقملا  باتک  رد  ( 5 - ) 632

. دتسرفب مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  نآ  هیقب  دهدب و  شنارتخد  زا  یکی  هب  ار  نآ  زا  یشخب  درک  تیصو  يو  هب  داد و  يرگید 
میسقت ناثراو  نایم  ادخ  ياهمهس  ساسا  رب  ار  هیقب  دتسرفب و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  نآ  ثلث  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنک ».
تاعاجرا

 ... درک تیصو  يو  هب  داد و  يرگید  نز  هب  مهرد  دصناپ  ینز  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هب  هتشون  نیا  مجنپ  باب  زا  مهد  تیاور  رد  تشذگ :
دنکیم ». میسقت  شناثراو  نایم  ادخ  ياهمهس  ساسا  رب  ار  هیقب  دتسرفیم و  نم  يارب  ار  نآ  ثلث  دومرف : موقرم  خساپ  رد  ماما 

ندـش غلاـب  رظتنم  دـنکیم و  لـمع  تیـصو  هب  نز  نآ  تسا و  زیاـج  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  متـسیب  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
دنامیمن ». كدوک 

451 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بیاغ رضاح و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 24 

يو دهد ، رارق  دوخ  یصو  ار  یبیاغ  درف  یصخش  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 633
رگا دریذـپیم و  دـهاوخب  رگا  دراد ، راـیتخا  يو  دـهد ، رارق  دوخ  یـصو  تسا  رهـش  رد  هک  ار  یـسک  رگا  درادـن و  ار  نآ  ِنتفریذـپن  قح 

دریذپیمن ». تساوخن 
دهد رارق  دوخ  یصو  ار  شبیاغ  ردارب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 2 - ) 634

تفاییم ». ار  يرگید  ّتیم  تفریذپیمن ، دوب و  رضاح  رگا  اریز  دریذپن ؛ ار  نآ  دناوتیمن  يو 
رارق دوخ  یـصو  ار  شردارب  ود  دـنزرف و  گرم ، ماگنه  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ لیعامـسا  ( 3 - ) 635
هریچ نانآ  رب  ّتیم  دنزرف  هکنآ  میب  زا  ّتیم  ردارب  ود  زور  دـنچ  زا  سپ  دـندوب . بیاغ  شردارب  ود  یلو  دوب  رـضاح  يو  دـنزرف  دـهدیم .

رد شنخـس  هک  ناشياههدازومع - زا  یکی  هاگنآ  دندرک . يراددوخ  يو  تیـصو  شریذپ  زا  دننک ، راک  هتـسیاش  روط  هب  دنناوتن  دوش و 
ار دنزرف  يولج  هدازومع  نآ  یلو  دنتفریذپ  طرش  نیا  هب  ردارب  ود  دریگب . ار  ّتیم  دنزرف  يولج  ات  درک  تنامض  تسا - هتفریذپ  نانآ  نایم 

نوریب اهزیچ و  همه  كرت  مینکیم و  رانک  رب  تیـصو  زا  ار  دوخ  ام  دـنتفگ : نانآ  دـندوب و  هتفریذـپ  طرـش  نیا  هب  نانآ  هکنیا  اـب  تفرگن 
. تسا لالح  ام  يارب  تیلوئسم  راب  ریز  زا  نتفر 

؟ دنرادرب تسد  تسا ، دنزرف  رایتخا  رد  هچنآ  زا  دنراد و  رایتخا  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  حیحص  نانآ  يارب  ایآ 
ای  ) يریگیم شاداـپ  راـک  نیا  يارب  وـت  اریز  نک ؛ ارادـم  نـکمم  لکـش  ره  هـب  سپ  تـسا ، وـت  هدـهع  هـب  نآ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

دریگارف ». ار  دنزرف  « 1  » نآ هک  دشاب  دوشیم ) تساوخزاب 
شریذـپ زا  دـناوتیم  وا  دـهد ، رارق  دوخ  یـصو  ار  يرـضاح  درف  یـصخش  هاگره  : » تسا هدـمآ  عنقملا  اضرلا و  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 636

تسا ». مزال  يو  يارب  تیصو  شریذپ  دریمب  يو  اب  رادید  زا  شیپ  هدننک  تیصو  تسا و  بیاغ  یصو ، رگا  دنک و  يراددوخ  تیصو 
______________________________

ار دنزرف  شاداپ ، ای  شمرن  ینعی  : » دیامرفیم تسا و  هتـسناد  شاداپ  ای  یمرن  ار  کلذ »  » زا دوصقم  هرـس  سدق  یـسلجم  مالع  موحرم  (. 1)
گرم هب  ماـقم  هنیرق  هب  هراـشا  مسا  دراد  لاـمتحا  دریگ و  شاداـپ  راـک  نـیا  رب  دـهد و  لـیوحت  وـت  هـب  دـنک و  شمرن  وـت  اـب  سپ  دریگارف 

165 رایخالا 15 / ذالم  ددرگزاب .
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وا داد و  رارق  دوخ  یصو  ار  يرگید  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 5 - ) 637

درادنرب ». يو  هب  کمک  زا  تسد  لاح  نیا  رد  : » دومرف تسا  دونشخان  نآ  نتفریذپ  زا 
، دـهد رارق  دوخ  یـصو  ار  يرگید  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 6 - ) 638

مزال يو  يارب  تفریذـپن ، یّـصُوم  روضح  رد  رگا  سپ  دـشاب . رـضاح  هک  یتروص  رد  دراد . رایتخا  تیـصو  نتفریذـپن  نتفریذـپ و  رد  يو 
یلاح رد  دریذپن ، ار  تیصو  دناوتیمن  هیلا  یّصوم  تشذگرد  یّصوم  سپـس  داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  يو ، بایغ  رد  رگا  یلو  تسین 

تسا ». هدیدرگ  دنوادخ  قوقح  زا  یّقح  نآ  تسا و  هدرم  یّصوم  هک 
تاعاجرا

وا دتـسرفب  يو  يارب  يرگید ]  ] رهـش زا  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تابه  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد  تشذـگ :
.« درادن ار  نآ  نتفریذپن  قح 

هدننک یشکدوخ  تیصو  مکح  باب 25 

خزود شتآ  رد  هشیمه  يارب  دنک ، یـشکدوخ  ًادـمع  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دّالووبا  ( 1 - ) 639
. دوب دهاوخ 

؟ تسا حیحص  شتیصو  ایآ  دنک  یشکدوخ  هلصافالب  دنک و  یتیصو  رگا  هک  دییامرفب  دش : هتفگ 
( دشاب هدنـشک  دیاش  هک   ) دـناسرب دوخ  هب  لتق -)  ) يرگید راک  ای  تحارج  دـننامه  یبیـسآ - هکنآ  زا  شیپ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

هدنـشک دیاش  هک  لتق )  ) يراک ای  تحارج  دننامه  دوخ - هب  ندناسر  بیـسآ  زا  سپ  یلو  تسا  رثؤم  ثلث  رد  يو  تیـصو  دـنک ، تیـصو 
تسین ». حیحص  يو  تیصو  دشاب -

هیلع ماما  دش . لاؤس  هدننک  یشکدوخ  یـصو  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 640
تسین ». حیحص  يو  تیصو  دریمب ، نآ  رثا  رب  دنک و  تیصو  دوخ  هب  ندناسر  بیسآ  زا  سپ  هاگره  : » دومرف مالسلا 
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ثاریم رب  تیصو  تیصو و  رب  یهدب  ندوب  مدقم  مکح  باب 26 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
هدرک تیصو  نادب  هک  یتیصو  زا  سپ  تسا ...  رتخد  ود  هرهب  دننامه  رسپ  يارب  هک  دنکیم  شرافس  امـش  هب  ناتنادنزرف  ةرابرد  دنوادخ 

«1 . » یهدب ای 
تیصو تیصو و  زا  شیپ  یهدب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 641

تسادخ ». باتک  مکح  نیرتراوازس ) ای   ) نیتسخن هک  ارچ  تسا ، تیصو  زا  سپ  ثاریم  سپس  تسا ، یهدب  لابند  هب 
تسا تیصو  زا  شیپ  يراکهدب  : » دومرف تیـصو  یهدب و  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 642

تسین ». تیصو  یثراو  چیه  يارب  تسا و  ثاریم  سپس  یهدب و  لابند  هب  تیصو  هاگنآ 
یـصو ار  يدرف  هک  مدرک  لاؤس  يراکهدب  صخـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک دـنکیم  تیاور  یـصخش  زا  نابا  ( 3 - ) 643
یهدب یصو ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متسه ) راکهدب  نم  هک  درک  تیصو  يرگید  هب  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  ای   ) داد رارق  دوخ 

. دنکیم میسقت  ناثراو  نایم  ار  هیقب  دزادرپیم و  ار  ّتیم 
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تیـصو یهدـب  تخادرپ  يارب  ّتیم  هک  ار  یلام  یـصو ، ای   ) دـش هدـیدزد  دوب  هدرک  تیـصو  یهدـب  تخادرپ  يارب  ّتیم  هک  یلاـم  متفگ :
)؟ یصو زا  ای   ) ناثراو زا  دوشیم ؟ هتفرگ  یسک  هچ  زا  یهدب  درک ) میسقت  دوب ، هدرک 

تسا ». نآ  نماض  یصو  هکلب  دوشیمن ، هتفرگ  ناثراو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يارب راکبلط  تسد  هب  لام  ندناسر  ناکما  هک  هدرک  لمح  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  راصبتسالا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

. دش فلت  ات  دادن  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  تسا و  هتشاد  دوجو  یصو 
______________________________

.11 ءاسن 4 / (. 1)
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ار یهدب  تخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 644
یهدب ». تخادرپ  ای  هدش  تیصو  نادب  هک  یتیصو  زا  سپ  دیناوخیم : امش  هک  یلاح  رد  درک ، مزال  تیصو  هب  لمع  زا  شیپ 

یهدـب زا  شیپ  ار  تیـصو  هیآ  نیا  رد  امـش  دومرف : هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  ناـیبلا  عـمجم  ریـسفت  رد  ( 5 - ) 645
درک ». مزال  تیصو  هب  لمع  زا  شیپ  ار  یهدب  تخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیناوخیم 

تسا و زیچ  دـنچ  زا  یکی  ای  زیچ  ود  زا  یکی  يارب  اـنامه  اـی - ْوا -»  » هژاو هک  تسا  نیا  هیآ ، رد  « 1  » تیـصو رب  یهدب  ندش  مدقم  لیلد  و 
دننام نیا  يرگید و  هارمه  اـی  هناگادـج  روط  هب  ود  نیا  زا  یکی  سپ  دـشاب : هتفگ  هک  تسا  نیا  لـثم  تسین و  اـهنآ  ناـیم  بیترت  مزلتـسم 

ینیشنمه يرگید  هارمه  ای  هناگادج  روط  هب  ود  نآ  زا  یکی  اب  ینعی  نک . ینیـشنمه  نیریـس  نبا  ای  نسح  اب  دیوگ : هک  تسا  بارعا  نخس 
نک »!

هاگنآ تشذـگرد . يراکهدـب  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ جاّجح  نب  نامحرلادـبع  ( 6 - ) 646
نانز و ّتیم  هک  یلاح  رد  دنتخورف ، ار  ناشردپ  هناخ  زین  نانآ  دندش . ناشردپ  یهدب  تمارغ و  تخادرپ  هب  موکحم  شنادـنزرف  زا  یخرب 

راک نیا  لیلد  هب  ایآ  دـندرکن ، تروشم  نانآ  اب  و  دـندرکن ) تساوخرد  ای   ) دـندادن هزاـجا  ار  هناـخ  شورف  هک  دراد  يرگید  ثراو  نادرم 
؟ تساهنآ ةدهع  رب  يزیچ 

ۀمه هدهعرب  هدش ، راکهدب  زین  هار  نامه  رد  هدروآ و  تسد  هب  تیلوئـسم  نآ  هار  زا  ار  هناخ  نآ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تساهنآ ».

. تسا هدـمآ  نارازگراک » زا  یکی  «، » يراکهدـب صخـش   » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدـش  تیاور  زین  يرگید  دنـس  اـب  ثیدـح  نیا 
نان دارفا  دریمیم و  يراکهدب  صخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  دوخ  دنـس  اب  یطنزب  رـصن  وبا  دنزرف  ( 7 - ) 647

؟ دوش تخادرپ  يو  لام  زا  نانآ  هنیزه  ایآ  دراذگیم ، یقاب  دوخ  زا  يروخ 
______________________________

م. تسا - هدش  رکذ  یهدب  رب  مدقم  تیصو  هیآ  رد  اریز  تسا ، هداد  خر  تیاور  رد  یهابتشا  ًارهاظ  (. 1)
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، درادـن نیقی  رگا  دوشیمن و  تخادرپ  ناـنآ  هنیزه  دریگیم ، ارف  ار  شلاوما  همه  شایهدـب  هک  دراد  نیقی  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دزادرپب ». ار  نانآ  هنیزه  يو  لام  لصا  زا  دیاب  سپ 

هیلع ماما  خـساپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادـبع 
دزادرپیمن و ار  نانآ  هنیزه  سپ  دریگیم  رب  رد  ار  وا  ياهیهدـب  همه  ّتیم  لاوما  هک  دراد  نیقی  رگا  : » دـنکیم ناـیب  هنوگنیا  ار  مالـسلا 

دزادرپب ». ار  نانآ  هنیزه  يو  لام  لصا  زا  دیاب  درادن ، نآ  هب  نیقی  رگا 
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ریغص ناکدوک  تشذگ و  رد  امش  نارادتسود  زا  یکی  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 8 - ) 648
زیچ یب  شنادنزرف  دوش ، تخادرپ  اهنآ  یهدب  رگا  دنتـسه . ربخیب  وا  لام  زا  ناراکبلط  تشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  یهدب  لام و  يرادقم  و 

. دننامیم یقاب 
«. نک هنیزه  شنادنزرف  يارب  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ». فلاخم  نآرق  رهاظ  اب  تسا و  هعوطقم  تیاور  نیا  دنس  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  یبلاطم  مهدزناپ  باب  تایاور  رد  تشذگ :
، دوشیم جراخ  لام  مامت  زا  تاکز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  تاکز  ناگدـننک  تخادرپ  باوبا  زا  مهن  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

دنزادرپب ». تسا ، هدرک  تیصو  ار  تاکز  زا  هچنآ  ات  تسین  ناثراو  يارب  يزیچ  دوب  يو  ةدهع  رب  رگا  هک  تسا  یهدب  دننامه  نآ  اریز 
دراذگ ثاریم  هب  يو  يارب  یلام  شردپ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تاکز  ناقحتـسم  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دزادرپیم ». لام  لصا  زا  شردپ  بناج  زا  ار  نآ  سپ  تسا  هتسنادیمن  زور  نآ  هک  هتشاد  یهدب  يو  هک  دوش  راکشآ  سپس 
رد تسا  ناـثراو  يارب  دـیایب ، داـیز  نآ  زا  يزیچ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدورمف  تباـین  باوبا  زا  مجنپ  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

دشاب ». هتشادن  یهدب  هک  یتروص 
تخادرپ يو  بناج  زا  هک  دـشاب  راکهدـب  هکنآ  رگم  تسا  ناثراو  يارب  هتـشاذگ  یقاب  تسوا و  اـب  هچنآ  همه  : » هک هدومرف  نیا  نینچمه 

دوشیم ». هداد  رارق  ثلث  زا  ماجنا و  هلیّصوم  يارب  تیصو  نآ  هک  دشاب  هدرک  یتیصو  ای  دوشیم 
 461 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  یهدب  باوبا  زا  مهدزناپ  باب  تایاور  رد  جح و  رد  تباین  باوبا  زا  مهد  باب  متشه و  باب  رد  و 
. رگنب ار  تیصو  باوبا  زا  مهن  باب  دراد و  دوجو  باب  لیذ  اب  بسانم  یبلاطم  رجح  باوبا  زا  مراهچ  مکی و  باب  تایاور  رد  و 

شاهناـخ رد  دـنکیم و  ادـج  ار  ناراـکبلط  قح  دوـشیم ، راـک  هب  تسد  یـصو  : » هک هتفگ  نیا  مود  تصـش و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دنکیم ». میسقت  ناثراو  نایم  ار  نآ  هیقب  دراذگیم و 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رارقا  باوبا  زا  مراهچ  مود و  باب  تایاور  رد  و 

لام لصا  زا  تاکز  هب  تیصو  جارخا  باب 27 

تاعاجرا
جراخ لام  لـصا  زا  تاـکز  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  تاـکز  ناگدـننک  تخادرپ  باوبا  زا  مهن  باـب  زا  موس  تیاور  رد  تشذـگ :
تـسا هدرک  تیـصو  تاـکز  زا  هچنآ  اـت  تسین  ناـثراو  يارب  يزیچ  دوـب  ّتیم  ةدـهع  رب  رگا  هک  تسا  یهدـب  دـننامه  نآ  اریز  دوـشیم ؛

دنزادرپب ».
. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  ایاصو  باوبا  زا  مود  باب  مهدزای و  باب  تایاور  رد  و 
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جح هب  تیصو  مکح  تیصو و  تروص  رد  ثلث  زا  بحتسم  جح  لام و  لصا  زا  مالسالا  ۀجح  جارخا  بوجو  باب 28 

تاعاجرا
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ۀجح هب  رگا  سپ  هک ...« : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هتفگ  نیا  تاـکز  ناگدـننک  تخادرپ  باوـبا  زا  مـهن  باـب  زا  موـس  تـیاور  رد  تشذـگ :
دنک »؟ تیصو  مالسالا 

دوشیم ». هداد  ماجنا  جح  وا  بناج  زا  لام  لصا  زا  تسا و  رثؤم  زیاج و  دومرف : ماما 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  یبلاطم  جح  رد  تباین  باوبا  زا  مهدزای  مهد و  متشه و  مود و  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم
«1 . » دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد  و 

______________________________

. تسا هدشن  همجرت  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب  ات 33  باوبا 29  (. 1)
467 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرامیب زا  يدوبهب  تروص  رد  دوخ  تیصو  هب  لمع  بابحتسا  « 1  » باب 34

ره رد  دش و  رامیب  راب  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیزی  نب  رمع  ( 1 - ) 649
.« داد ماجنا  ار  دوخ  تیصو  يدوبهب  زا  سپ  هاگنآ  درک  یتیصو  يرامیب 

لام زا  ءزج  کی  هب  تیصو  مکح  باب 35 

: دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ 
«. 2  » هدب رارق  ار  اهنآ  ءزج  کی  یهوک  ره  رب  سپس  ... 

«. 3  » تساهنآ زا  ینیعم  ءزج  رد  ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  نآ 
______________________________

. دشن همجرت  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب  ات 33  باوبا 29  (. 1)
.260 هرقب 2 / ( 2)

.44 رجح 15 / (. 3)
 469 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوب و ات  هد  اههوک  اریز  تسات ، هد  زا  یکی  ءزج ، : » دومرف ناـشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  بلغت  نب  ناـبا  ( 1 - ) 650
اتراهچ ». ناگدنرپ 

، دـنکیم تیـصو  شلام  ءزج ، کی  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  بلغت  نب  ناـبا  ( 2 - ) 651
و هدـب » رارق  ار  اـهنآ  زا  یئزج  هوک  ره  يور  رب  سپـس  : » دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ شخب  هد  زا  یکی  ءزج ، دوـمرف :

داد ». رارق  ار  اهنآ  زا  یئزج  هوک  ره  يور  رب  سپ  ات  راهچ  ناگدنرپ  دوب و  ات  هد  اههوک 
مبلق هکنیا  يارب  یلو  يرآ  تفگ : : » دـش لاؤس  هیآ  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  طابـسا  نب  یلع  ( 3 - ) 652

: دومرف درک و  تساوخرد  نیقی  شیازفا  دنوادخ  يوس  زا  یلو  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ کش  میهاربا  بلق  رد  ایآ  دـبای ». شمارآ 
تسا ». شخب  هد  زا  یکی  ءزج ، و 

تسا ». شخب  هد  زا  یکی  نآ  دنک ، تیصو  شلام  زا  یئزج  هب  رگا  و  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 653
شخب هد  زا  یکی  نآ  سپ  دـنک ، تیـصو  يرگید  يارب  شلام  زا  یئزج  هب  یـصخش  هاگره  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 654
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دوب ». ات  هد  اههوک  و  هدب » رارق  ار  اهنآ  زا  یئزج  یهوک ، ره  يور  رب  سپس  : » یلاعت دنوادخ  نخس  نیا  لیلد  هب  تسا ،
هیلع ماما  دنکیم . تیـصو  شلام  زا  ءزج  کی  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  ۀـیواعم  ( 6 - ) 655

ار اهنآ  زا  ءزج  کی  یهوک ، ره  يور  رب  سپـس  : » دیامرفیم تزع  هوکـشاب و  دـنوادخ  تسا . شخب  هد  زا  شخب  کی  نآ  دومرف : مالـسلا 
دوب ». اتهد  اههوک  و  هدب »! رارق 

: دومرف دوب ، هدرک  تیصو  شلام  زا  ءزج  کی  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 7 - ) 656
دوب ». ات  هد  اههوک  دومرف : تسا و  شخب  هد  زا  شخب  کی  نآ  »

 471 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف درک ، تیصو  شلام  زا  ءزج  کی  هب  هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 8 - ) 657
هب دـنوادخ  سپ  دـهده . سورخ و  رتوبک ، سوواط ، زا : دـندوب  ترابع  ناگدـنرپ  دوب و  ات  هد  اههوک  تسا . شخب  هد  زا  شخب  کـی  نآ  »
هب ار  هدـنرپ  ره  رـس  دـهدب و  رارق  ار  اهنآ  زا  شخب  کی  یهوک ، ره  يور  رب  دزیمایب و  مه  رد  دـنک و  هکتهکت  ار  اهنآ  داد  روتـسد  میهاربا 

لاـح هب  دـندرکیم و  زاورپ  وا  يوـس  هب  شندـب  يازجا  تفرگیم  تسد  رد  ار  ناگدـنرپ  زا  یکی  رـس  هاـگره  سپ  دوـمرف : دریگ . تـسد 
تشگیمزاب ». تسخن 

تیـصو شلام  زا  ءزج  کی  هب  یـصخش  تفگ : اـهنآ  هب  يو  دـندمآ . درگ  روصنم  دزن  نایـضاق  : » دـیوگ ریـشب  نب  دمـصلادبع  ( 9 - ) 658
؟ تسا رادقم  هچ  ءزج  دنکیم ،

هنیدم مکاح  يوس  هب  یکیپ  روصنم  دندرک ! فسأت  یتحاران و  راهظا  روصنم  دزن  نآ  دروم  رد  دندنامرد و  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  نانآ 
؟ تسا رادقم  هچ  ءزج  تسا . هدرک  تیصو  شلام  زا  ءزج  کی  هب  یصخش  دسرپب : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داد  روتسد  يو  هب  داتسرف و 

يو هب  يراک   ] داد خساپ  شـسرپ  نیا  هب  يو  رگا  سپ  تسا  رادقم  هچ  ءزج  دـننادیمن  تسا و  هدـش  لکـشم  اهیـضاق  رب  بلطم  نیا  اریز 
. نک هناور  نم  يوس  هب  راوس و  وردنت  بسا  رب  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  شاب ؛] هتشادن 

زا ءزج  کی  هب  هک  یصخش  ةرابرد  امش  زا  ات  داتسرف  نم  دزن  یکیپ  روصنم  تفگ : وا  هب  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هنیدم  مکاح 
هب روصنم  دناهدرکن . هاگآ  نآ  زا  ار  يو  نانآ  یلو  تسا  هدرک  لاؤس  هراب  نیا  رد  نایضاق  زا  نیا  زا  شیپ  يو  مسرپب . هدرک  تیصو  شلام 
يو دزن  وردـنت  کیپ  اب  ار  وت  تروص ، نیا  ریغ  رد  مشاب ،] هتـشادن  وت  هب  يراـک   ] يداد حیـضوت  يو  يارب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هتـشون  نم 

. متسرفب
نم هب  اراگدرورپ ! : » دـیامرفیم میهاربا  تساوخرد  خـساپ  رد  دـنوادخ  تسا . نشور  ادـخ  باتک  رد  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ دـندوب . ات  هد  اههوک  ات و  راهچ  ناگدـنرپ  ار »...  اهنآ  زا  یئزج  یهوک  ره  يور  رب  ینکیم ...  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن 

. دنکیم جراخ  ار  شلام  زا  ءزج  کی  شخب  هد  ره  زا  هدننکتیصو ]  ] درم
اب ار  اهنآ  ياهندب  تشادهگن و  دوخ  دزن  درک و  ادج  ار  ناگدـنرپ  رـس  تساوخرد و  ینواه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنوادخ ، نامرف  یپ  رد 

جراـخ هنوگچ  هک  درگنب  ار  اـهرپ  درک  عورـش  دـناوخارف و  دوب ، هدـش  هداد  ناـمرف  يو  هب  هک  ار  ياهدـنرپ  هاـگنآ  دـیبوک . نواـه  رد  مه 
هک ار  اهرـس  زا  یکی  میهاربا  دیـشک . رپ  میهاربا  يوس  هب  دـش و  لماک  نآ  ياهلاب  هکنیا  ات  دـنک  هاگن  اـهگر  کـتکت  هب  دـنوشیم و 

لماک ناشدادعت  نانآ و  ياهندب  تروص  نیمه  هب  تسویپ  دوخ  رـس  هب  تسویپن و  نآ  هب  ندب  نآ  یلو  درب  ولج  دوبن  هدـنرپ  نآ  هب  قلعتم 
دش ».

نالف هب  ار  نآ  ءزج  کی  زادرپب و  ار  مایهدب  ملام  ثلث  اب  تفگ : درک و  تیـصو  نم  هب  ینز  : » دیوگ هباّیـس  نب  نامحرلادـبع  ( 10 - ) 659
ماما زا  هاگنآ  تسیچ . ءزج  منادیمن  نم  منادیمن ، نآ  ةراـبرد  يزیچ  نم  تفگ : يو  مدرک  لاؤس  یلیل  یبا  نبا  زا  هراـب  نیا  رد  هدـب . نز 

نخس  نز و  نآ  تیصو  مدرک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص 
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. تسا نز  نآ  هب  قـلعتم  ثـُْلث  مهدکـی  تـفگ . غورد  یلیل  یبا  نـبا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما  مدرک . وگزاـب  يو  يارب  ار  یلیل  یبا  نـبا 

ءزج دوب و  ات  هد  نامز  نآ  رد  اههوک  هدـب » رارق  ار  اـهنآ  زا  یئزج  هوک  ره  يور  رب  : » دومرف داد و  روتـسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دـنوادخ 
تسا ». زیچ  ره  زا  مهد  کی 

زادرپب »...  ار  ماهدازردارب  ِیهدب  ملام  ثلث  اب  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  لقن  زین  يرگید  دنس  اب  تیاور  نیا 
یهدـب نآ  اـب  هک  درک  تیـصو  ار  شلاـم  ثـلث  ینز  مدرک : لاؤـس  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نـب  هللادـبع  ( 11 - ) 660

. متفر یلیل  یبا  نبا  دزن  ور  نیا  زا  متسنادیمن  ار  نآ  نم  دوش . هداد  درم  نالف  نز و  نالف  هب  نآ  ءزج  کی  دوش و  تخادرپ  شاهدازردارب 
؟ تفگ هچ  وت  هب  وا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

. دسریمن نز  درم و  نآ  هب  يزیچ  تفگ : وا  متفگ :
تساهنآ ». هب  قلعتم  ثلث ، زا  مهد  کی  تفگ . غورد  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ثلث ام  ِنانز  زا  یکی  : » تفگ يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 12 - ) 661
لاؤس یلیل  یبا  نبا  زا  عوضوم  نیا  دیزادرپب . نز  نالف  هب  ار  نآ  ءزج  کی  درم و  نالف  هب  ار  نآ  ءزج  کی  تفگ : درک و  تیصو  ار  شلام 

. تسا هدرکن  نیعم  ار  نآ  هک  هتفگ  يزیچ  تفگ : تسناد و  لطاب  ار  تیصو  نیا  وا  دش و 
زا زیچ  کـی  ءازجا  همه  ینعی  تساـتهد . زا  یکی  ءزج  تسا . هتـسنادن  ار  نآ  حیحـص  هجو  یلیل  یبا  نبا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

يزیچ نآ  زا  رتالاب  هد و  ات  تروص  نیمه  هب  مراهچ ، کی  ثلث و  فصن و  دوشیم : هتفگ  دیآیم . دیدپ  رتمک  تمسق و  هد  هب  نآ  میـسقت 
تسین ».

نم نامهم  ناسارخ  لها  جاجح  زا  یکی  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  یناسارخ  نامیلـس  نب  رفعجوبا  : » دـیوگ ّللادـبع 
�

ه نب  ّللادـبع 
�

ه ( 13 - ) 662
درک تیـصو  نم  هب  مهرد  رازه  دصکی  تشذگرد و  ورم  رد  نامناردارب  زا  یکی  تفگ : يو  میدرک . وگتفگ  تیاور  ةرابرد  مه  اب  دـش و 

هب یتقو  ور  نیا  زا  تسا . رادقم  هچ  يو  كرتام  زا  ءزج  کی  هک  متـسنادیمن  نم  یلو  مزادرپب  هفینحوبا  هب  ار  نآ  ءزج  کی  داد  روتـسد  و 
نآ نم  بلق  یلو  تسا . نم  هب  قلعتم  نآ  مراهچ  کی  تفگ : يو  مدرک  لاؤس  ءزج  نازیم  ةرابرد  يو  زا  متفر و  هفینحوبا  دزن  مدـمآ  هفوک 

یتقو یلو  مهد . ماجنا  لماک  قیقحت  هلئـسم ، ةرابرد  مروآ و  ياج  هب  جـح  ات  منکیمن  لـمع  تیـصو  هب  نم  متفگ : دوخ  اـب  تفریذـپن و  ار 
تیـصو زا  وت  مهـس  هفینحوبا  يا  تسین . ینارگن  ياج  متفگ : هفینحوبا  هب  دنراد  رظن  قافتا  مراهچ  کی  رب  هفوک  لها  همه  مدرک  هدـهاشم 

. مراد جح  هب  میمصت  زین  نم  تفگ : هفینح  وبا  منکیم ». قیقحت  لماک  روط  هب  هلئـسم ، ةرابرد  مهدیم و  ماجنا  جح  نم  یلو  تسا  ظوفحم 
لوغـشم هتـسشن  هداد و  ماجنا  ار  شفاوط  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  يراوگرزب  درم  فاوط ، رد  میدیـسر  هکم  هب  یتقو  میدرک  تکرح  مه  اب 

مدرم همه  دمآرـس  زا  یهاوخیم  رگا  تفگ : درک  هدـهاشم  ار  وا  یتـقو  دـش . بلج  وا  يوس  هب  هفینح  وبا  هجوت  ناـهگان  دوب . اـعد  رکذ و 
. مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  تفگ : هفینحوبا  تسیک ؟ نیا  متفگ : تسین . یسک  يو  زا  رتالاب  هک  نک  لاؤس  درم  نیا  زا  یسرپب ،
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دزرود و مالـسلا  هیلع  ماما  تشپ  زا  زین  هفینحوبا  مدـش . ریگیاج  متفرگ و  مارآ  یبوخ  هب  متـسشن و  يو  کیدزن  متفر  فاوط  ماجنا  زا  سپ 
. دنتسشنیم مالس  زا  سپ  دندمآیم و  يو  کیدزن  زین  مدرم  زا  يرایسب  تشاذگ . مارتحا  يو  هب  درک و  مالس  هاگنآ  تسشن . نم  کیدزن 

زین نم  میوگب . نخـس  هک  تفرگ  نوگـشین  ارم  هفینحوبا  هاگنآ  دـش . داـیز  مداـمتعا  مدرک ، هدـهاشم  يو  هب  تبـسن  ار  مدرم  مارتحا  یتقو 
مان ار  یصخش  درک و  تیصو  نم  هب  ار  مهرد  رازه  دصکی  تشذگرد و  یـصخش  متـسه . ناسارخ  لها  زا  يدرم  نم  موش ! تیادف  متفگ :

؟ تسا رادقم  هچ  ءزج  موش ! تیادف  مزادرپب . يو  هب  ار  نآ  ءزج  کی  داد  روتسد  نم  هب  درب و 
. وگب نآ  ةرابرد  ار  ترظن  تسا . هدرک  تیصو  وت  يارب  هفینحوبا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. مراهچ کی  تفگ : هفینحوبا 
! وگب نآ  ةرابرد  ار  ترظن  وت  تفگ : یلیل  یبا  نبا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. مراهچکی تفگ : وا 
؟ دیتفگ مراهچکی  اجک  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زا یئزج  هوک  ره  يور  رب  سپـس  نک  هکتهکت  دوخ  هب  ندرک  لیامتم  اب  ار  اهنآ  ریگب و  هدنرپ  راهچ  سپ  : » دنوادخ نخـس  لیلد  هب  دنتفگ :
هدب ». رارق  ار  اهنآ 

؟ دوب ات  دـنچ  اههوک  دـندوب ، اتراهچ  ناگدـنرپ  هک  منادیم  نم  دومرف : هنوگنیا  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  مدینـش  نم  هاـگنآ 
. ناگدنرپ يارب  هن  تساههوک  يارب  ءازجا 
. دوب اتراهچ  مینکیم  نامگ  دنتفگ : اهنآ 

دوب ». ات  هد  اههوک  هکلب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
لیلد هب  تسا  شخب  تفه  زا  شخب  کی  ءزج ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  رابخالا  یناعم  باـتک  رد  ( 14 - ) 663

تساهنآ ». زا  ینیعم  ءزج  رد  ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دومرف هک  دنوادخ  نخس 
نیا لیلد  هب  تسا  شخب  تفه  زا  شخب  کی  ءزج ، : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 15 - ) 664

تساهنآ ». زا  ینیعم  ءزج  رد  ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دومرف هک  دنوادخ  نخس 
نیا لیلد  هب  تسا ، شخب  تفه  زا  یکی  ءزج  دـنک ، تیـصو  شلام  زا  ءزج  کی  هب  هاگره  و  : » تسا هدـمآ  هیادـهلا  باتک  رد  ( 16 - ) 665

تساهنآ ». زا  ینیعم  ءزج  رد  ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دنوادخ نخس 
. تسا هدرک  تیصو  ار  شلام  زا  ءزج  کی  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ رـصنوبا  دنزرف  ( 17 - ) 666
زا ینیعم  ءزج  رد  ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دـیامرفیم یلاـعت  دـنوادخ  تساـت . تـفه  زا  یکی  نآ ، دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 

تساهنآ ».
ار هیآ  نیا  هاگنآ  تسا . شخب  تشه  زا  یکی  مهس ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک  تیصو  شلام  زا  مهس  کی  هب  یصخش  متفگ :

تسا ». نایاونیب و ...  نادنمزاین و  يارب  اهنت  تاقدص  : » دومرف توالت 
لاؤس زیچ  کی  ءزج  ءزج و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  يرگید  دنـس  اب 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا . شخب  تفه  زا  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک .
تساهنآ ». زا  ینیعم  ءزج  رد ، ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  »
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تیـصو شلام  زا  ءزج  کی  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يدـنک  مامه  نب  لیعامـسا  ( 18 - ) 667

زا ینیعم  ءزج  رد ، ره  يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . شخب  تفه  زا  شخب ] کـی   ] ءزج دوـمرف : دوـب ، هدرک 
تسا ». نانآ 

نآ درک و  تیصو  شلام  زا  یئزج  هب  گرم  ماگنه  یـصخش  هک  دننکیم  تیاور  : » تسا هدمآ  دیفم  موحرم  داشرا  باتک  رد  ( 19 - ) 668
نآ دندرک ، هعجارم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  نآ  ّلح  يارب  دندرک و  فالتخا  مه  اب  نآ  ةرابرد  شناثراو  شگرم  زا  سپ  درکن . نیعم  ار 
ره يارب  هک  دراد  رد  تفه  خزود  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  مکح  ّتیم  لاـم  زا  متفه  کـی  تخادرپ  هب  ناـنآ  دروم  رد  ترـضح 

تسا ». نانآ  زا  ینیعم  ءزج  رد ،
مه اب  مهس  يانعم  رد  يو  ناثراو  شگرم ، زا  سپ  دوب  هدرک  تیصو  نآ - نییعت  نودب  شلام - زا  مهـس  کی  هب  گرم  ماگنه  یـصخش  و 
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اهنت تاقدـص  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  مکح  شلام  زا  متـشه  کی  تخادرپ  هب  هراب  نیارد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک ، فـالتخا 
تسا ». تاقدص  زا  مهس  کی  هورگ  ره  يارب  هک  دنتسه  هورگ  تشه  اهنآ  و  تسا » نایاونیب و ...  نادنمزاین و  يارب 

تیصو شلام  زا  ءزج  کی  هب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نیـسح  ( 20 - ) 669
.« تسوا لام  ثلث ، زا  متفه  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هدرک 

یمیدق ياههدرب  ندرک  دازآ  هب  تیصو  لام و  زا  مهس  کی  هب  تیصو  مکح  باب 36 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
ناگدرب و ندرک  دازآ  دوشیم و  هدروآ  تسد  هب  ناشياهبلق  هک  یناسک  نآ و  نارازگراک  نایاونیب و  نادـنمزاین و  يارب  اـهنت  تاقدـص 

«. 1  » تسا تمکح  اب  اناد و  دنوادخ  دنوادخ و  يوس  زا  تسا  ياهضیرف  نیا  تسا و  ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  رد  ناراکهدب و 
______________________________

.60 هبوت 9 / (. 1)
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دنکیم و تیصو  شلام  زا  مهس  کی  هب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 1 - ) 670
. تسا رادقم  هچ  نآ  تسین  مولعم 

توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  درک . میـسقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنوگ  نیمه  هب  تسات و  تشه  اهمهـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». تمسق  تشه  زا  یکی  مهس  دومرف : سپس  تسا ». نایاونیب و ...  نادنمزاین و  يارب  اهنت  تاقدص  : » دومرف

شلام زا  مهـس  کی  هب  یـصخش  میدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دـنیوگ رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ناوفـص و  ( 2 - ) 671
. تسا رادقم  هچ  مهس  مینادیمن )  ) تسین مولعم  تسا و  هدرک  تیصو 

هراب نیا  رد  يزیچ  هدیسر ، امـش  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیداحا  نایم  رد  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ تسین

. میاهدینشن امش  ناکاین  زا  هراب  نیا  رد  يزیچ  نامناتسود  زا  ام  دنادرگ ! ناتيادف  ار  ام  دنوادخ  میتفگ :
. تسا تمسق  تشه  زا  یکی  مهس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا هدیدرگ  تمسق  تشه  زا  یکی  هنوگچ  میوش ! تیادف  میتفگ :
؟ ياهدناوخن ار  ادخ  باتک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا نآ  ياجک  منادیمن  یلو  مناوخیم  نآرق  نم  موش ! تیادف  متفگ :
هب ناشياهبلق  هک  یناسک  نآ و  نارازگراکو  نایاونیب  ناتـسدیهت و  يارب  اهنت  تاقدص  : » دیامرفیم هک  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

داد و ناشن  ار  تشگنا  تشه  سپـس  تسا ». ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  رد  ناراکهدب و  ناگدرب و  ندرک  دازآ  دوشیم و  لیامتم  مالـسا 
تسا ». شخب  تشه  زا  یکی  مهس ، سپ  درک . میسقت  مهس  تشه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هنوگنیا  دومرف :

، دنکیم تیصو  شلام  زا  مهس  کی  هب  هک  دش  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  ینوکـس  ( 3 - ) 672
يارب اهنت  تاقدص  : » دـیامرفیم هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نخـس  لیلد  هب  تسا  شخب  تشه  زا  یکی  مهـس ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

رد ناراکهدب و  ناگدرب و  ندرک  دازآ  دوشیم و  لیامتم  مالـسا  هب  ناشياهبلق  هک  یناسک  نآ و  رب  نارازگراک  نایاونیب و  ناتـسدیهت و 
تسا ». ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار 
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تسا ». شخب  شش  زا  یکی  مهس ، هک : تسا  هدش  تیاور  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد  ( 4 - ) 673
زا هک  دراد  يزیچ  نآ  هب  یگتـسب  نآ  تسا و  شخب  شـش  زا  یکی  مهـس ، هک  هدـش  تیاور  قیقحت  هب  و  : » تسا هدـمآ  یناعملا  باـتک  رد 

تساهنآ ». نایم  رد  يو  لام  ياهمهس  ساسارب  دوشیم و  هدیمهف  هدننکتیصو  دوصقم 
تسا ». شخب  شش  زا  یکی  نآ  دنک ، تیصو  شلام  زا  مهس  کی  هب  رگا  و  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 

. تسا هدمآ  نآ  ریظن  زین  هیادهلا  باتک  رد 
يارب شلام  ثلث  زا  مهس  کی  هب  هک  یصخش  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 674

تساتشش ». زا  اهمهس  اریز  دوشیم ؛ هداد  يو  هب  نآ  مششکی  : » دومرف دوب ، هدرک  تیصو  يرگید 
تسا ». مهس  شش  زا  مهس  کی  نآ  دنک ، تیصو  شلام  زا  مهس  کی  هب  رگا  سپ  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 6 - ) 675

، دنک تیصو  شلام  زا  مهـس  کی  هب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀحلط  ( 7 - ) 676
تسا ». شخب  هد  زا  شخب  کی  نآ ،

، دشاب هدرک  هابتشا  يوار  هکنیا  - 1 تسا : تروص  ود  نیا  زا  یکی  هب  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم راصبتسا  رد  هرس  سدق  خیش  موحرم 
. دشاب هدرک  لقن  مهـس  ةرابرد  تسا ، یکی  اهنآ  يانعم  هکنیا  لایخ  هب  دشاب و  هدینـش  ءزج  ریـسفت  رد  ار  بلطم  نیا  هک  تسین  لاحم  اریز 

دوش ». تخادرپ  شخب  تشه  زا  یکی  تسا  بحتسم  بجاو و  تروص  هب  تسا  شخب  هد  زا  یکی  مهس  هک  دوش  لمح  هنوگنیا  - 2
تاعاجرا

توالت ار  هیآ  نیا  سپس  تسا . شخب  تشه  زا  یکی  مهس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  نیـشیپ  باب  زا  مهدفه  تیاور  رد  تشذگ :
تسا ». نایاونیب و ...  ناتسدیهت و  يارب  اهنت  تاقدص  : » دومرف

تاقدص : » درک توالت  ار  ادخ  نخـس  نیا  درک و  مکح  شلام  زا  متـشه  کی  تخادرپ  هب  نانآ  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  مهدزون  تیاور  رد 
تسا ». تاقدص  زا  مهس  کی  هورگ ، ره  يارب  هک  دنتسه  هورگ  تشه  اهنآ  و  تسا ». نایاونیب و ...  ناتسدیهت و  يارب  اهنت 

: دیآیم
. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  قتع  باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باب  رد 
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ناگیاسمه يارب  تیصو  لام و  زا  يزیچ  هب  تیصو  مکح  باب 37 

. درک تیصو  شلام  زا  يزیچ  هب  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  بلغت  نب  نابا  ( 1 - ) 677
تسا ». شخب  شش  زا  شخب  کی  یلع  باتک  رد  زیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم تیاور  هزمحوبا  زا  ار  تیاور  نیا  بلغت  نب  نابا  يرگید  دنس  رد 
شش زا  شخب  کی  نآ  سپ  دنک ، تیصو  شلام  زا  ینیعمان  زیچ  هب  هاگره  تروص  نیمه  هب  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 678

تسا ». شخب 
تسا ». شخب  شش  زا  شخب  کی  نآ  سپ  دنک ، تیصو  شلام  زا  يزیچ  هب  هاگره  : » تسا هدمآ  هیادهلا  باتک  رد  ( 3 - ) 679

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  باوبا  زا  مکی  داتشه و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

نآ هب  تیصو  رد  ریشمش  تالآ  رویز  فالغ و  مکح  باب 38 
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رد ریشمش  نآ  دنکیم و  تیصو  يرگید  يارب  ار  شریشمش  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ هلیمجوبا  ( 1 - ) 680
وت ِلاـم  نآ  هب  هتـسباو  ياـهزیچ  تسوت و  هب  قلعتم  نآ  هغیت  طـقف  دـنیوگیم : ّتیم  ناـثراو  تسا . نآ  يور  رب  یتاـنییزت  هک  تسا  یفـالغ 

. تسین
. تسوا لام  نآ  تاقلعتم  همه  اب  ریشمش  هکلب  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 485 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لاوما تسوت و  هب  قلعتم  قودنـص  طقف  دنتفگ : يو  ناثراو  دوب . لام  نآ  رد  هک  درک  تیـصو  يرگید  يارب  ار  یقودنـص  یـصخش  متفگ :

. تسین وت  يارب  نآ 
تسوا ». هب  قلعتم  تسا  نآ  رد  هچنآ  اب  قودنص  دومرف : ماما 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسخن  خساپ  شسرپ و  هیادهلا  باتک  رد 
يرگید يارب  ار  يریشمش  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  همان  قیرط  زا  : » دیوگ حلاص  نب  لّضفم  ( 2 - ) 681

. تسین وت  لام  نآ  تانییزت  تسوت و  هب  قلعتم  نآ  ینهآ  هغیت  اهنت  دنیوگیم : يو  ناثراو  دنکیم . تیصو 
.« تسوا هب  قلعتم  نآ  تالآ  رویز  اب  ریشمش  دومرف : موقرم  نم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ مدنگ  یتشک و  هب  تیصو  نآ و  لخاد  لام  قودنص و  هب  تیصو  مکح  باب 39 

لام نآ  رد  هک  دـنکیم  تیـصو  يرگید  يارب  ار  یقودنـص  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هبقع  ( 1 - ) 682
. تسین وت  لام  تسا  نآ  لخاد  هچنآ  تسوت و  هب  قلعتم  قودنص  اهنت  دنیوگیم : يو  ناثراو  تسا .

تسوا ». هب  قلعتم  تسا  نآ  لخاد  هچنآ  اب  قودنص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تیـصو يرگید  يارب  ار  یقودنـص  هک  دش  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هدمآ  هیادهلا  باتک  رد  ( 2 - ) 683

تسوا ». هب  قلعتم  تسا  نآ  لخاد  هچنآ  اب  قودنص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوب . لام  نآ  رد  هک  درک 
، یتشک قودنص و  نآ  رد  دنک و  تیصو  يرگید  يارب  ار  یتشک  ای  قودنص  یصخش  هاگره  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 684

دنک ». ءانثتسا  ار  نآ  تایوتحم  هکنآ  رگم  تسا  هلیصوم  هب  قلعتم  تسه  شلخاد  هچنآ  اب  نآ  سپ  دشاب ، يرگید  زیچ  الاک و 
. تسا هدمآ  نآ  ریظن  زین  عنقملا  باتک  رد 

زا تسا و  ینالف  هب  قلعتم  یتشک  نیا  دـیوگیم : یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 4 - ) 685
؟ دوشیم هداد  درم  نآ  هب  نآ  تایوتحم  یتشک و  ایآ  تسا . یکاروخ  داوم  یتشک  نآ  رد  دروآیمن . نایم  هب  یمان  نآ  تایوتحم 

هدـنامن یقاب  يزیچ  ناثراو  يارب  دـشاب و  ماـهتا  ضرعم  رد  یـصوم  هکنآ  رگم  تسا  هل  یـصوم  هب  قلعتم  اـهنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دشاب ».

. تسا هدمآ  دنس  نودب  تیاور  نیا  هیادهلا  باتک  رد 
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تاعاجرا
.« تسوا هب  قلعتم  نآ  تایوتحم  مامت  اب  قودنص  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیشیپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :

لیلق لمجم و  هب  تیصو  دراد و  تسود  یصو  هک  یغلبم  هب  تیصو  مکح  باب 40 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
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«. 2  » هاکب نآ  زا  یکدنا  ای  « 1  » ار نآ  زا  یمین  یکدنا . زج  هب  نک  يرپس  تدابع  هب  ار  بش  هدیچیپ ! دوخ  رب  هماج  يا 
يراد تسود  هچنآ  دش ، غلاب  مدنزرف  هاگره  : » تفگ تخادرپ و  دوخ  یصو  هب  مهرد  رازه  هد  یصخش  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 1 - ) 686

هب مالسلا  هیلع  یلع  درک . تیاکـش  یـصو  هیلع  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  دیـسر ، غولب  هلحرم  هب  دنزرف  نآ  یتقو  هدب . يو  هب  لام  نیا  زا 
؟ یهدب وا  هب  يراد  تسود  ردقچ  تفگ : یصو 

. مهرد رازه  تفگ : یصو 
ریگب ». مهرد  رازه  يراد و  تسود  هک  تسا  يزیچ  نآ  اریز  هدب ؛ يو  هب  مهرد  رازه  ُهن  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ماگنه تسا . نومیم  اهنآ  همه  مان  هک  دراد  هدرب  هس  یصخش  ناهیقف ؛ شیامزآ  : » تسا هدمآ  بوشآرهش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 2 - ) 687
؟ تسا هدرب  یسک  هچ  تسا ؟ دازآ  یسک  هچ  تسا . نومیم  هب  قلعتم  رانید  دص  تسا و  هدرب  نومیم  تسا و  دازآ  نومیم  دیوگیم : گرم 

؟ تسیک يارب  رانید  دص  و 
وا دمآرد ، مادک  ره  مان  هب  هعرق  سپ  دوشیم ، هدز  هعرق  رگید  رفن  ود  نایم  تسا و  دازآ  دراد ، يو  اب  يرتشیب  ینیـشنمه  هقباس  هک  یـسک 

هنوگنیا دوشیم ». هداد  يو  هب  رانید  دص  هدنب و  هن  تسا و  دازآ  هن  دوب ، دهاوخ  رَّبدم  دبع  موس  هدرب  هدـش و  هدازآ  هک  تسا  یـسک  هدرب 
. تسا هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

: دیوگیم گرم  ماگنه  یصخش  ناهیقف ؛ شیامزآ  : » تسا هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 3 - ) 688
؟ تسا رادقم  هچ  لیلق  دراد ، رتمک - یکدنا  مهرد - رازه  نم  دزن  ینالف 

زا یمین  ار ، یکدنا  رگم  نک  يرپس  تدابع  هب  ار  بش  هدیچیپ ! دوخ  هب  هماج  يا  : » یلاعت دنوادخ  نخـس  لیلد  هب  تسا  فصن  لیلق  دومرف :
ار ». نآ 

. تسا هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هنوگنیا 
______________________________

م. نک - تحارتسا  ار  یمین  ای  زادرپب  تدابع  هب  ار  یمین  دراد : دوجو  لامتحا  ود  هیآ  رد  (. 1)
1 - 3 لمزم 73 / (. 2)
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دنزرف يارب  رارقاو  دنزرف  مهس  هزادنا  هب  هون  يارب  تیصو  مکح  باب 41 

دوخ زا  تشذگرد و  نانآ  زا  یکی  تشاد . رسپ  ود  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  : » دیوگ دایز  نب  لهس  ( 1 - ) 689
رسپ رتخد و  نایم  مهس  نیا  ایآ  درک . تیـصو  اهنآ  يارب  ناشردپ  مهـس  هزادنا  هب  ناشگرزبردپ  تشاذگ . ياج  رب  رـسپ  رتخد و  نادنزرف 

ناشگرزبردـپ تیـصو  هب  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  ماما  دربیم ؟ مهـس  رتخد  ود  هزادـنا  هب  رـسپ  ره  ای  دوشیم  میـسقت  ناسکی  روط  هب 
. هللاءاشنا دننکیم ، لمع  هداد  روتسد  هک  هنوگنآ 

ساسا رب  ناشنایم  هک  دیوگیمن  دـنکیم و  رارقا  نانآ  يارب  ار  ياهعرزم  دراد ، رـسپ  رتخد و  هک  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 
؟ دنتسه ناسکی  نآ  رد  رسپ  رتخد و  ای  دوش  میسقت  هدرک  بجاو  يو  ار  هچنآ  دنوادخ و  يوس  زا  هدش  نییعت  ياهمهس 

باتک هب  هدرکن  نیعم  يزیچ  رگا  دننکیم و  لمع  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  هب  ناشردپ  تیـصو  هب  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دنهدیم عاجرا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  و   ] ادخ

ییاد ومع و  يارب  تیصو  مکح  باب 42 
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، درک تیصو  شیاهییاد  اهومع و  يارب  ار  شلام  ثلث  هک  یصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 1 - ) 690
.« شیاهییاد يارب  ثلث  تسا و  شیاهومع  هب  قلعتم  نآ  موسود  : » دومرف

فرصم دروم  نییعت  نودب  یصخش  يارب  تیصو  ناگتسب و  يارب  تیصو  مکح  باب 43 

طخ اب  ترـضح  نآ  دوب و  هدـش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  ياهمان  : » دـیوگ رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( 1 - ) 691
يارب مهرد  رازه  یصخش  دوب : هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  ماما  هب  مدرک . يرادربهخـسن  همان  نآ  يور  زا  نم  دوب و  هداد  خساپ  نآ  هب  شیوخ 

ردام  ردپ و  فرط  زا  یناگتسب  وا  دنکیم و  تیصو  شناگتسب 
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؟ تسیچ امش  رظن  دوشیم ؟ یهتنم  نآ  هب  هک  دراد  يزرم  ای  دوشیم  هداد  دراد ، يدنواشیوخ  سکره  هب  تسیچ ؟ يدنواشیوخ  زرم  دراد .
. موش تیادف 

دهدیم ». شنادنواشیوخ  هب  هدرکن  نیعم  رگا  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 
ماگنه يرفاسم  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ صوحا ) دعـس  اـی   ) صوحا نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 692

مک و هن  مرادن ، یقح  چیه  نآ  رد  نم  تسا و  ینالف  دنزرف  ینالف  هب  قلعتم  لام  نیا  تفگ : داد و  ناناگرزاب  زا  یکی  هب  ار  شلاوما  گرم 
هدرک تیصو  شیارب  ار  لام  هک  یسک  نآ  هب  تشذگرد و  درم  نآ  دنک . فرصم  دهاوخیم  هک  اجک  ره  رد  ای  هدب  يو  هب  ار  نآ  دایز - هن 

؟ دنک هچ  لام  نآ  اب  تشاداو . راک  نیا  رب  ار  ّتیم  یلماع  هچ  دنادیمن  وا  دادن و  لام  نآ  ةرابرد  يروتسد  چیه  دوب 
. دنک فرصم  دهاوخیم  هک  اجک  ره  تسا ، هدادن  يروتسد  يو  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لاـس دـنچ  دـهد . شنادـنواشیوخ  هب  ار  شاهعرزم  لوـصحم  زا  بـیرج  دـنچ  هـک  دـنکیم  تیـصو  يرگید  هـب  یـصخش  مدرک : لاؤـس  و 
؟ هن ای  دوشیم  هداد  هل  یـصوم  هب  هنیع  شورفشیپ و  زا  ایآ  دراد . زاین  هنیع  شورفشیپ و  هب  هکلب  درادن  ياهدوزفا  شاهعرزم  درذـگیم و 

؟ هن ای  دوشیم  ناربج  هتشذگ  ياهلاس  ایآ  دهد  لوصحم  نانآ  هب  نآ  زا  سپ  رگا  و 
. دوش تخادرپ  سپس  و  دتفا ) ریخأت  هب   ) دوش هتفرگ  ای  دوش  تخادرپ  اهنآ  هب  رگا  هک  مرادن  یکاب  نم  ایوگ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: تفگ ّیصو  هب  غولب  زا  سپ  ثراو  درک و  ییاهتیصو  شنادنواشیوخ  يارب  یصخش  مدرک : لاؤس  و 
تروص نیا  هب  ایآ   ] دوشن میسقت  نیمز  نآ  ثاریم ، میسقت  ماگنه  دراذگ و  رانک  تسوا  ياهتیصو  يوگخـساپ  هک  ياهزادنا  هب  ار  ینیمز 

؟ دهد ماجنا  يرگید  روط  ای  دنک ] لمع 
تسا ». هتسیاش  هنوگنیا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  لقن  زین  صوحا  نب  دعس  زا  تیاور  نیا 

دشاب محر  عطاق  دنچره  ناگتسب  يارب  تیصو  بابحتسا  باب 44 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  يارب  هک  دش  هتـشون  يو  رب  هوبنا  تورث  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  دیـسر ، ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هاگره 

«1 . » تسا مزال  تباث و  ناراکزیهرپ  يارب  راک  نیا  هک  دنک  تیصو  هدیدنسپ  روط  هب  دوخ 
______________________________

.180 هرقب 2 / (. 1)
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(. مامالا ۀلص  وه  لاق :
زا دنـسرتیم و  تدـش  هب  ناشراگدرورپ  زا  تسا و  هداد  روتـسد  نآ  اب  طابترا  هب  دـنوادخ  هچنآ  اب  دـننکیم ، رارقرب  طابترا  هک  یناسک  و 

«1 . » دنکانمیب باسح ، يدب 
. مدوب يو  دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  ماگنه  : » دیوگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زینک  یملس ) ای   ) هملاس ( 1 - ) 693

هب و   ) دـیزادرپب رانید  داتفه  دوب - ینیب  نهپ  هک  نیـسح - نب  یلع  نب  نسح  هب  دومرف : دـمآ ، شوه  هب  یتقو  دـش  شوهیب  مالـسلا  هیلع  ماما 
 ...(. دیزادرپب و غلبم  نالف  ینالف ،

؟ درک هلمح  امش  هب  هرادق  اب  هک  یشخبیم  یسک  هب  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 
؟ ياهدناوخن ار  نآرق  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرآ متفگ :
هچنآ اب  دننکیم  رارقرب  طابترا  هک  یناسک  و  : » دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  نخس  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنکانمیب ». باسح ، يدب  زا  دنسرتیم و  تدش  هب  ناشراگدرورپ  زا  تسا و  هداد  روتسد  نآ  اب  طابترا  هب  دنوادخ 
. تشاد ار  ناتنتشک  دصق  درک و  هلمح  امش  هب  هراّدق  اب  : » تسا هدمآ  بوبحم  نبا  تیاور  رد 

اب دننکیم  رارقرب  طابترا  هک  یناسک  و  : » دیامرفیم ناشهرابرد  دـنوادخ  هک  مشابن  یناسک  زا  نم  یهاوخیم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
! هملاس يا  يرآ . دنکانمیب ». باسح ، يدب  زا  دنسرتیم و  تدش  هب  ناشراگدرورپ  زا  تسا و  هداد  روتـسد  نآ  اب  طابترا  هب  دنوادخ  هچنآ 

يوب یلو  دسریم  ماشم  هب  لاس  رازه  ود  هلـصاف  زا  تشهب  يوب  درک . وبـشوخ  ار  نآ  داد و  رارق  هزیکاپ  ار  نآ  دیرفآ و  ار  تشهب  دـنوادخ 
دونشیمن ». يدنواشیوخ  دنویپ  هدنُرب  سانشانقح و  ساپسان ، دنزرف  ار  نآ 

.« تسا هداد  دـنویپ  هب  روتـسد  دـنوادخ  هچنآ  اب  دـننکیم  رارقرب  طابترا  : » ةرابرد دـیازفایم و  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  یـشایع  ریـسفت  رد 
تسا ». ماما  اب  طابترا  دنویپ و  نآ  دومرف :

______________________________

.21 دعر 13 / (. 1)
 495 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

روط هب  نادنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  يارب  هک  دـش  هتـشون  يورب  هوبنا  تورث  نتـشاذگ  ياج  رب  تروص  رد  هیآ ...« : ریـسفت  رد  ( 2 - ) 694
تسا ». مزال  تباث و  ناراکزیهرپ  يارب  راک  نیا  هک  دنک  تیصو  هدیدنسپ 

. دهد رارق  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس 
؟ تسا يّدح  نآ  يارب  ایآ  متفگ :

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسا ردقچ  نآ  متفگ :

تسا ». مهن  کی  نآ  رادقم  نیرتمک  دومرف : ماما 
نتـشاذگ ياجرب  تروص  رد  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ ناورم  نب  راـمع  ( 3 - ) 695

دش ». هتشون  تیصو  امش  رب  هوبنا  تورث 
. تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  مدرم  لاوما  رد  دنوادخ  هک  تسا  یقح  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا ینیعم  ّدح  نآ  يارب  ایآ  متفگ :
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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؟ رادقم هچ  متفگ :
«. تسا ثلث  نآ ، رثکادح  مششکی و  نآ ، رادقم  نیرتمک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

امـش رب  دراذگ ، ياج  رب  یهوبنا  لام  رگا  : » دنوادخ نخـس  نیا  ةرابرد  فیرحتلا  لیزنتلا و  باتک  رد  يرایـس  دمحم  نب  دـمحا  ( 4 - ) 696
هدرک بجاو  ثلث  زا  ماما  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یّقح  نآ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـش ». هتـشون  تیـصو 

. تسا
؟ تسا رادقم  هچ  نآ  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

دوشیم ». فرصم  دراد ، تسود  ّتیم  هچنآ  رد  لام  هیقب  تسا و  لام  ثلث  نآ  نیرتمک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

. درک هدافتسا  ناوتیم  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  ترشاعم  باوبا  زا  مهدزاود  دص و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
، دنکن تیصو  شثراو  ریغ  نادنواشیوخ  يارب  گرم  ماگنه  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مکی  باب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 

تسا ». هتفریذپ  نایاپ  تیصعم  اب  شلامعا 
. رگنب ار  تیصو  باوبا  زا  مهدزیس  باب  و 

501 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يارب  تیصو  مکح  « 1  » باب 50

قداص ماما  دزن  ار  اهنآ  یصخش  درک و  تیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  يارب  رانید  یس  یصخش  : » دیوگ نامثع  نب  دامح  ( 1 - ) 697
. دوب تسدیهت  راولایع و  وا  هدب و  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  درمریپ  نالف  هب  ار  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دروآ . مالسلا  هیلع 

. تسا هدرک  تیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  يارب  ار  اهنآ  درم  نآ  انامه  تفگ : درم  نآ 
دوشیم ». هداد  راولایع  درم  نیا  هب  هکلب  دوشیمن ، هداد  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  همه ]  ] هب اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نم دزن  ار  نآ  دوشیم و  تیـصو  دمحم  لآ  يارب  یلام  یهاگ  ام  رهـش  رد  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دیوگ هزمح  نب  دمحا  ( 2 - ) 698
يراک نآ  هب  رواین و  نم  دزن  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مرواـیب . ناـتدزن  امـش  هزاـجا  نودـب  ار  نآ  مرادـن  تسود  نم  دـندروآیم و 

.« شاب هتشادن 

ثراو ریغ  يارب  تیصو  مکح  باب 51 

يزیچ گرزب - کچوک و  زا  ثراو - ریغ  يارب  سکره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 1 - ) 699
تسا ». رثوم  شتیصو  دنک  تیصو  رکنم ) ریغ   ) فورعم روط  هب  ار 

______________________________

. دش فذح  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب  ات 49  باب 45  (. 1)
503 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ثاریم زا  دنزرف  ندرک  مورحم  مکح  باب 52 

. داد رارق  دوخ  ّیصو  ارم  تشذگرد و  يّرس  نب  یلع  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ يّرس  نب  یلع  ّیصو  ( 1 - ) 700
! دنک تمحر  ار  وا  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. منک مورحم  ثرا  زا  ار  يو  داد  روتسد  نم  هب  وا  درک و  شزیمآ  شردپ  راددنزرف  زینک  اب  رفعج - شدنزرف - متفگ :
متشگزاب یتقو  دش . دهاوخ  سحیب  تَخل و  يدوز  هب  وا  ندب  ییوگب  تسار  وت  رگا  نک . مورحم  ثاریم  زا  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

صخـش نیا  متـسه و  يّرـس  نب  یلع  نب  رفعج  نم  دشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  تفگ : يو  هب  درب و  یـضاق  فسوی  وبا  دزن  ارم  وا 
. دهدب نم  هب  ار  مردپ  ثاریم  ات  هدب  روتسد  وا  هب  تسه  مردپ  یصو 

؟ دیوگیم هچ  وا  تفگ : نم  هب  فسوی  وبا 
. متسه شردپ  یصو  زین  نم  تسا و  يّرس  نب  یلع  نب  رفعج  نیا  يرآ  متفگ :

. زادرپب يو  هب  ار  شلام  سپ  تفگ : فسوی  وبا 
. منک تبحص  وت  اب  یصوصخ  مهاوخیم  متفگ :

ِزینک اـب  درم  نیا  متفگ : يو  هب  دینـشیمن و  ار  منخـس  سکچـیه  هک  يروط  هب  متفر  کـیدزن  زین  نم  اـیب . نم  کـیدزن  تفگ : فسوی  وـبا 
يو هـب  يزیچ  ثرا  زا  مـنک و  شمورحم  ثاریم  زا  هـک  هدرک  تیـصو  هداد و  روتـسد  نـم  هـب  شردـپ  هدرک و  شزیمآ  شردـپ  راددـنزرف 

زا هک  داد  روتـسد  نم  هب  وا  مدرک  لاؤس  وا  زا  متفگ و  يو  يارب  ار  ارجام  متفر و  مالـسلا  هیلع  رفعج  هب  یـسوم  دزن  هنیدـم  رد  نم  مزادرپن .
؟ داد روتسد  وت  هب  نسحلاوبا  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  تفگ : فسوی  وبا  مزادرپن . يو  هب  يزیچ  منک و  شنوریب  ثاریم 

. تسوا نخس  قح ، ِنخس  هک  نک  لمع  داد  روتسد  وت  هب  نسحلا  وبا  هچنآ  تفگ : هاگنآ  داد و  دنگوس  ارم  هبترم  هس  يو  يرآ . متفگ :
. دش لش  تَخل و  يو  ندب  ياضعا  نآ  زا  سپ  دیوگ : ّیصو 

«. مدرک هدهاشم  ار  وا  دوب  هدش  تَخل  شندب  هک  یلاحرد  نم  دیوگ : اّشو  یلع  نب  نسح 
 505 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زیاج اریز  دوشیمن ؛ هداد  تیارس  رگید  دراوم  هب  تسا و  دروم  نیمه  هب  صوصخم  مکح  نیا  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
رد دراد ، ار  نآ  قاقحتـسا  يروهـشم  بَسَن  رطاخ  هب  وا  هک  درک  مورحم  یثاریم  زا  يو  روتـسد  یـصوم و  نخـس  لـیلد  هب  ار  ناـسنا  تسین 

دشاب ». روهشم  شتدالو  دشاب و  راکشآ  تباث و  يو  بَسَن  هک  یتروص 
، درکیم بوسنم  دوخ  هب  ار  نآ  هک  دراد  يدـنزرف  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ دعـس  نب  دعـس  ( 2 - ) 701

؟ منک راک  هچ  متسه ، وا  یصو  نم  درک و  شمورحم  ثاریم  زا  یفن و  دوخ  زا  ار  وا  هاگنآ 
زا ار  وا  دنادیم ، دوخ  هک  يزیچ  لیلد  هب  ّیـصو  تسا و  مزال  وا  يارب  دنزرف  مدرم ، روضح  رد  يو  رارقا  لیلد  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنکیمن ». شمورحم  ثاریم 
تاعاجرا

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  تصش و  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد 

نآ نارئاز  هب  هبعک  يارب  هدش  تیصو  لام  تخادرپ  مکح  باب 53 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  رعاشم  باوبا  زا  مهدزون  باب  تایاور  رد  تشذگ :

هقدص جح و  قتع ، يارب  هدش  تیصو  لام  ندوبن  یفاک  مکح  باب 54 

نآ  اب  داد  روتسد  درک و  تیصو  نم  هب  ار  شلام  ثلث  نم  ناگتسب  زا  ینز  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 1 - ) 702
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. هقدص يارب  ثلث  جح و  يارب  ثلث  قتع ، يارب  ثلث  نک ، میسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ  تفگ : يو 

اب هک  داد  روتـسد  درک و  تیـصو  نم  هب  ار  شلام  ثلث  تشذـگرد و  مناگتـسب  زا  ینز  متفگ : متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هاگنآ 
. دسریمن اهنآ  همه  هب  مدرک  هدهاشم  مدرک ، یسررب  یتقو  مهد  ماجنا  جح  مهدب و  هقدص  منک و  دازآ  ياهدرب  يو  بناج  زا  نآ 

قتع و هار  رد  ار  نآ  هدـنامیقاب  زا  یـشخب  تسا و  دـنوادخ  ضیارف  زا  ياهضیرف  نآ  هک  ارچ  نک ؛ زاـغآ  جـح  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. نک فرصم  هقدص  رد  ار  رگید  شخب 

تشگزاب ». مالسلا  هیلع  ماما  رظن  هب  دوخ  رظن  زا  مدرک ، وگزاب  هفینح  وبا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  یتقو 
درک و تیـصو  جح  هقدـص و  قتع ، يارب  ار  یلام  هک  ینز  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀـیواعم 

هقدص رد  ار  نآ  زا  یـشخب  دنام  یقاب  نآ  زا  يزیچ  رگا  هاگنآ  تسا  بجاو  نآ  هک  ارچ  نک ، زاغآ  جح  زا  : » دومرف دوبن  یفاک  اهنآ  يارب 
نک ». فرصم  قتع  رد  ار  رگید  شخب  و 

ار ثلث  نایاونیب و  يارب  ار  ثلث  ادـخ ، هار  رد  ار  شلام  ثلث  تشذـگ و  رد  ثایغ  نب  لّضفم  رهاوخ  : » دـیوگ راـمع  نب  ۀـیواعم  ( 2 - ) 703
یبا نبا  دزن  لضفم  نم و  ور  نیا  زا  دوب ، هدادن  ماجنا  جح  شدوخ  دوبن و  یفاک  جح  يارب  رادـقم  نآ  یلو  درک  تیـصو  جـح  ماجنا  يارب 

. نک فرصم  ار  نآ  زا  ثلث  مادکره  يارب  تفگ : یلیل  یبا  نبا  درک و  وگزاب  ار  ارجام  يو  میتفر . یلیل 
. درک رارکت  ار  رظن  ناـمه  زین  وا  میتفر و  هفینح  وبا  دزن  سپـس  درک . ناـیب  ار  یلیل  یبا  نبا  رظن  ناـمه  زین  وا  میتفر . همربش  نبا  دزن  اـجنآ  زا 

. نک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  لضفم  میتفر . هکم  هب  هاگنآ 
یشخب نز و  نآ  ةدهع  رب  ادخ  بناج  زا  تسا  ياهضیرف  نآ  اریز  نک ، زاغآ  جح  زا  دومرف : مدرک ، لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتقو 

. نآ يارب  ار  یشخب  نک و  فرصم  نیا  يارب  ار  هدنامیقاب  زا 
مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  مدیسرپ  وت  زا  هک  ار  یلاوس  متفگ : يو  هب  متفر و  هفینح  وبا  دزن  دجـسم  رد  جح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ 

نیا رد  ار  نآ  هدنامیقاب  زا  یـشخب  يو و  ةدهع  رب  تسا  ياهضیرف  نآ  اریز  نک ، زاغآ  دنوادخ  قح  زا  تسخن  دومرف : يو  مدرک  لاؤس  زین 
. نآ رد  ار  یشخب  نک و  فرصم 

سلجم هب  اجنآ  زا  یتشز . نخس  هن  دروآ و  نابز  رب  یکین  نخس  هن  درک و  توکس  دنگوس  ادخ  هب  متفگ ، هفینح  وبا  هب  ار  نخس  نیا  یتقو 
، نک زاغآ  جـح  زا  تفگ : هفینح  وبا  دـنیوگیم : دـننکیم و  ثحب  هلاسم  نیا  ةرابرد  يو  نادرگاش  مدرک  هدـهاشم  متفر . هفینح  وبا  سرد 

. يو ةدهع  رب  ادخ  بناج  زا  تسا  ياهضیرف  نآ  اریز 
. دوب نینچنیا  هفینح  وبا  رظن  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نم 

تفگ ». ام  هب  هنوگنیا  شدوخ  دنتفگ : اهنآ 
 509 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگا تسا و  حیحـص  شتیـصو  دنک ، تیـصو  هقدص  قتع و  جح ، يارب  ار  شلام  ثلث  رگا  و  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 704
هللاءاشنا ». دوشیم . هداد  رارق  هقدص  ای  قتع  يارب  نآ  هدنامیقاب  دوشیم و  زاغآ  جح  زا  تسخن  دیسرن ، هقدص  قتع و  جح و  هب  شلام  ثلث 

يارب یشخب  قتع و  يارب  نآ  هدنامیقاب  زا  یـشخب  و  : » تسا نینچ  نآ  نایاپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدمآ  ترابع  نیا  زین  عنقملا  باتک  رد 
دوشیم ». هداد  رارق  هقدص 

هب سکره  : » دـندومرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مالـسلا و  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 705
ایاصو ریاـس  رد  نآ  هدـنامیقاب  زاـغآ و  قتع  زا  جراـخ و  يو  ثلث  زا  اهتیـصو  نآ  تسا ، قتع  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنک  تیـصو  ییاـهراک 

. دوشیم فرصم 
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ریاس زا  شیپ  تروص  نیا  رد  دـنک  جـح  هب  تیـصو  هدادـن  ماجنا  جـح  هک  یـسک  رگا  تروص  نیمه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دوشیم ». زاغآ  جح  زا  تسخن  اهتیصو 

تاعاجرا
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

509 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
رد تباین  باوبا  زا  مهدزون  باب  زا  مود  تیاور  رد  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  جـح  لیاضف  باوبا  زا  متفه  باـب  تاـیاور  رد  تشذـگ :

فرصم جح  يارب  هدرک  تیصو  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  سپ  تسا ، بجاو  جح  نز  نآ  ةدهع  رب  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  جح 
دوش ». هنیزه  رگید  ياههار  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  دوش 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  ایاصو  باوبا  زا  مجنپ  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  نآ  بسانم  داتفه  باب  رد  و 

ادخ هار  رد  تیصو  مکح  باب 55 

. منک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  یلام  هک  هدرک  تیصو  نم  هب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رمع  نب  نیسح  ( 1 - ) 706
. نک فرصم  جح  هار  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. منک فرصم  ادخ  هار  رد  هک  هدرک  تیصو  نم  هب  متفگ :
. نک فرصم  جح  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 511 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. منک هنیزه  ادخ  هار  رد  هدرک ، تیصو  نم  هب  متفگ : )

مسانشیمن ». جح  زا  رترب  ادخ  هار  رد  ار  يزیچ  نم  هک  ارچ  نک ) هنیزه  جح  هار  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  لقن  زین  دمحم  نب  نسح  زا  تیاور  نیا 

تیصو ادخ  هار  رد  ار  شلام  هک  دش  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  هیادهلا  باتک  رد  ( 2 - ) 707
نم هک  ارچ  نک ؛ فرـصم  جح  هار  رد  دومرف : ماما  هک  هدـش  تیاور  دنتـسه و  ام  نایعیـش  ادـخ  هار  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک 

مسانشیمن ». جح  زا  رترب  ار  ادخ  ياههار  زا  یهار 
رگا درواین ، نایم  هب  هار  نآ  زا  یمان  دـنک و  تیـصو  ادـخ  هار  رد  فرـص  يارب  ار  یلام  رگا  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 708

رد دـنکیم ». میـسقت  نانمؤم  زا  یهورگ  نایم  ای  فرـصم  جـح  هار  رد  دـهاوخب  رگا  دـهدیم و  رارق  ناناملـسم  ماما  يارب  ار  نآ  دـهاوخب 
. تسا هدمآ  یکدنا  توافت  اب  ترابع  نیا  ریظن  زین  عنقملا  باتک 

تیـصو ادخ  هار  رد  فرـص  يارب  ار  یلام  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هنیدم  رد  : » دیوگ دشار  نب  نسح  ( 4 - ) 709
. دنکیم

دنتسه ». ام  نایعیش  ادخ  هار  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  هیادهلا  باتک  رد 
یتیاور تیاور و  نیا  نایم  عمج  هار  دیوگ : هرـس  سدق  قودص  موحرم  : » دیامرفیم بیذهتلا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

رد تروص  نیا  رد  درازگ . جح  نآ  اب  ات  دوش  هداد  نایعیـش  زا  یکی  هب  لام  نآ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  یفرعم  جـح  ار  ادـخ  هار  نآ  رد  هک 
. تسا هدش  فرط  رب  زین  تایاور  نایم  ضراعت  فرصم و  هار  ود  ره 

تسا ». ییوکین  هار  نیا  و 
 513 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیـصو گرم  ماگنه  تشادن ، تیالو  هب  تبـسن  یتخانـش  هک  شردپ  تفگ : نادمه  یلاها  زا  یکی  : » دیوگ بوقعی  نب  سنوی  ( 5 - ) 710
؟ دننک هچ  لام  نآ  اب  هک  دش  لاؤس  هرابنیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تشذگ . رد  سپس  دوش و  فرصم  ادخ  هار  رد  يزیچ  هک  درک 

(. درک ار  تیصو  نیا  گرم  ماگنه  و   ) تشادن تیالو  هب  تبسن  یتخانش  درم  نآ  هک  دش  هتفگ  يو  هب  و 
. مهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  منک ، فرصم  ینارصن  ای  يدوهی  يارب  ار  شلام  هک  دنک  تیصو  نم  هب  یـصخش  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
، تسا نآ  ناگدنهد  رییغت  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینـش  زا  سپ  سکره  سپ  : » دیامرفیم تزع  هوکـشاب و  دنوادخ 

تساناد ». ِياونش  دنوادخ  یتسار  هب 
دیتسرفب ». يو  يارب  ار  نآ  دوریم و  نوریب  اهزرم - ینعی  هار - نیا  رد  هک  دیبایب  ار  یسک  سپ 

. منک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  یلام  هک  درک  تیصو  نم  هب  ینز  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ باّشخ  جاّجح  ( 6 - ) 711
! نک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تفگ : يو  دوش ؟ ماجنا  جح  نآ  اب  ایآ  دش : هتفگ  يو  هب 

؟ میهدب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  ار  نآ  ایآ  دنتفگ : يو  هب 
! نک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تفگ :

. داد روتسد  هک  هنوگ  نامه  نک  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ منک فرصم  هنوگچ  دییامرفب  نم  هب  متفگ :

ندینش زا  سپ  سکره  سپ  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نک ! فرـصم  داد  روتـسد  وت  هب  هک  هنوگنامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». هاگآ  ِياونش  دنوادخ  ًاعطق  تسا ، نآ  ناگدنهد  رییغت  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو 

؟ يدادیم ینارصن  هب  ایآ  هدب  يدوهی  هب  ار  نآ  دوب  هتفگ  وت  هب  رگا  هک  وگب  نم  هب 
درک و توکـس  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . وگزاب  رگید  راب  ار  ارجام  متفر و  ماما  دزن  سپـس  مدرک  ربص  لاـس  هس  دـیوگ : جاّـجح 

. روایب ار  نآ  دومرف : سپس 
؟ مهدب یسک  هچ  هب  ار  نآ 

«1 .« » ناقَلَش یسیع  هب  دومرف :
______________________________

م. دوب - ماما  ناگدنیامن  زا  هدیشخب و  راکوکین ، درم  هک  تسا  روصنم  یبا  نب  یسیع  يو  (. 1)
515 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نادنمزاین نایم  رد  لام  فرص  هب  یسوجم  تیصو  مکح  باب 56 

سپ درک . تیصو  نادنمزاین  يارب  ار  شلاوما  زا  يرادقم  روباشین  ِنایسوجم  زا  یکی  : » دیوگ یمق  تلـص  نب  ّللادبع 
�

ه بلاط  وبا  ( 1 - ) 712
ار عوضوم  نیا  روباشین - مکاح  مشاه - نب  لیلخ  درک . میسقت  ناملسم  ناتسدیهت  نایم  رد  تفرگ و  ار  لام  نآ  روباشین  یضاق  شگرم ، زا 
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مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  هاگنآ  منادیمن . هراب  نیا  رد  يزیچ  نم  تفگ : نومام  درک . لاؤس  نوماـم  زا  زین  وا  تشون و  نیتساـیرلاوذ  يارب 
. درک لاؤس  ار  نآ 

هب هتـشادرب و  تاکز  زا  لام  نآ  رادـقم  هب  تسا  هتـسیاش  دـنکیمن ، تیـصو  ناملـسم  ِنادـنمزاین  يارب  یـسوجم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوش ». هدنادرگزاب  یسوجم  ناتسدیهت 

نایم رد  ار  يدایز  لام  هک  درک  تیـصو  گرم  ماگنه  نایـسوجم  زا  یکی  تشون : نومام  هب  روباشین  زا  دـیوگ ...« : مداخ  رـسای  ( 2 - ) 713
. درک میسقت  ناملسم  نادنمزاین  نایم  رد  ار  نآ  روباشین  یضاق  دننک و  میسقت  نایاونیب  ناتسدیهت و 

؟ دییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  مرورس  تفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومام  هاگنآ 
تاقدص تاکز و  زا  لام  نآ  رادقم  هب  هک  سیونب  وا  هب  دنهدیمن ، هقدص  ناملـسم  نادنمزاین  هب  نایـسوجم  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

دهد ». هقدص  یسوجم  نادنمزاین  هب  درادرب و  ناناملسم 
تاعاجرا

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مکی  تصش و  باب  يدعب و  باب  رد 

517 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یمذ يارب  یمذ  ناملسم و  تیصو  زاوج  باب 57 

. درک تیصو  ار  یلام  نایحیسم  ياهاسیلک  نامداخ  زا  یهورگ  يارب  هدرام  : » دیوگ بیبش  نب  ناّیر  ( 1 - ) 714
. نک میسقت  تناتسود  زا  ناملسم  ناتسدیهت  نایم  رد  ار  نآ  دنتفگ : ناناملسم 

نایم رد  ار  نآ  مراد  تسود  نم  تسا و  هدرک  یتیصو  اراصن  زا  یهورگ  يارب  مرهاوخ  متفگ : مدرک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نم 
. منک فرصم  مناملسم  ناتسود 

هب نآ  هانگ  انامه  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نک . لمع  تیصو  هب  تسا  هدرک  تیصو  هک  هنوگ  نامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». نآ  ناگدنهد  رییغت  ةدهع 

تیصو ادخ  هار  رد  فرص  يارب  ار  شلام  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 715
سکره : » دیامرفیم دنوادخ  دشاب . ینارـصن  ای  يدوهی  دـنچره  درک ، تیـصو  شیارب  هک  زادرپب  یـسک  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک .

تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ 
يارب ار  یلام  هک  دنک  تیـصو  نم  هب  یـصخش  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیعـس  نب  نیـسح  ( 3 - ) 716

، دهد رییغت  ار  نآ  تیـصو  ندینـش  زا  سپ  سکره  : » دـیامرفیم دـنوادخ  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  منک  فرـصم  ینارـصن  ای  يدوهی 
تسا ». نآ  ناگدنهد  رییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه 

زا دناوتیم  ناملـسم  یلو  دربیمن  ثرا  ناملـسم  زا  رفاک  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدـخ  وبا  ( 4 - ) 717
دنک ». تیصو  رفاک  يارب  ار  يزیچ  ناملسم  هکنآ  رگم  دربب  ثرا  رفاک 

، درک تیـصو  دوخ  ناشیک  مه  يارب  گرم  ماگنه  هک  يدوهی  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  همان  قیرط  زا  لاله  نب  دمحا  ( 5 - ) 718
منک فرـصم  هتـسیاش  هار  رد  ار  نآ  ات  نک  هاگآ  ارم  تسرفب و  نم  يوس  هب  ار  نآ  : » دومرف موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس 

«. هللاءاشنا
 519 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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يزیچ گرم  زا  شیپ  تشذگرد و  يدوهی  رفن  کی  تشون : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  لالب  نب  یلع  : » دیوگ دمحم  نب  دمحم  ( 6 - ) 719
یهار رد  ای  مزادرپب  امش  نارادتسود  هب  مریگب و  ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  مریگب . ار  نآ  مناوتیم  نم  درک و  تیصو  دوخ  ناشیک  مه  يارب  ار 

؟ منک فرصم  هدرک  تیصو  يدوهی  هک 
تسا ». نیشیپ  تیاور  دننامه  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هچنآ  نیشیپ  باب  رد  تشذگ :

: دیآیم
ینارصن ای  يدوهی  دنچره  درک  تیصو  شیارب  هک  زادرپب  یـسک  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مکی  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

 ...«. دشاب
. دوشیم لمع  نآ  هب  شلام  ثلث  زا  دنک ، یتیصو  سکره  : » هک مالسلا  مهیلع  ناماما  هدومرف  مود  تیاور  رد 

 .... دنک تیصو  يرگید  هار  رد  ای  ینارصن  ای  يدوهی  يارب  دنچره 

یصو هب  تیصو  فرصم  ندش  راذگاو  زاوج  باب 58 

- شیاههعرزم زا  یکی  تالوصحم  زا  دوخ - ثلث  زا  یشخب  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ یسیع  نب  رفعج  ( 1 - ) 720
ره ثلث  هدنامیقاب  اب  دنک و  فرصم  درب - مان  اهنآ  زا  هک  ینیعم - ياهراک  رد  لاس  ره  ار  نآ  زا ) یمین   ) هک درک  تیصو  دوخ  یـصو  هب  ار 

. دهد ماجنا  دنادیم  حالص  دهاوخیم و  هک  يراک 
ینالف هب  و   ) مزادرپیم غلبم  نالف  ینالف  هب  لاس  ره  رد  تفگ : نآ  هیقب  ةرابرد  داد و  ماجنا  دوب  هدرک  نیعم  یصوم  هک  ار  ییاهراک  ّیـصو 

. مهدیم هقدص  غلبم  نالف  لاس  ره  جح و  يارب  غلبم  نالف  و  غلبم و )...  نالف 
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میمصت ملوا  رظن  تساوخ و  فالخ  رب  سپس  متساوخیم و  هنوگنیا  تسخن  دیوگیم : دنکیم و  رییغت  دراوم  نیا  همه  رد  يو  رظن  سپس 
دنک کیرش  اهنآ  اب  ار  نارگید  ای  دهاکب  نآ  زا  ای  دراذگ  رارق  نارگید  يارب  هتشاذگ  رارق  ار  هچنآ  ددرگزاب و  نآ  زا  دناوتیم  ایآ  متفرگ .

؟ دهاوخب ار  نآ  هک  یتروص  رد 
دشاب ». هدرک  میظنت  دوخ  هیلع  ياهتشون  هکنآ  رگم  دهد  ماجنا  دناوتیم  دهاوخب  هک  يراک  ره  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

: دش هتفگ  يو  هب  دیسر  مردپ  گرم  یتقو  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ناورم  نب  رامع  ( 2 - ) 721
. تسا حیحص  دهد ، ماجنا  رمع - مدنزرف - هک  يراک  ره  تفگ : وا  نک و  تیصو 

. درک تیصو  هدرشف  رصتخم و  تردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوش تخادرپ  امش  هب  غلبم  نالف  داد  روتسد  يو  متفگ :

. هدب ماجنا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدوبن  هدازلالح  نآ  هک  دش  مولعم  میدرک ، دازآ  یتقو  مینک  دازآ  ار  یتیالو  لها  نموم و  هدرب  درک  شرافس  مردارب  متفگ :

ندوب هبرف  رب  انب  ار  یناـبرق  هک  تسا  یـسک  تیاـکح  نآ  تیاـکح  اـنامه   ) تسا یفاـک  يزجم و  يو  بناـج  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.« تسا یفاک  يو  فرط  زا  هک  دباییم  رغال  ار  نآ  هاگنآ  درخیم ،

نییعت نودب  ياهدرب  ندرک  دازآ  ياهدرب و  ندوب  دنزرف  هب  تیصو  مکح  باب 59 
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یکی دننامه  تسا . نم  دنزرف  راسی  ماهدرب  تفگ : درک و  تیـصو  شدنزرف  هب  گرم  ماگنه  یـصخش  : » دیوگ یلامث  هزمح  وبا  ( 1 - ) 722
. تسا دازآ  وا  سپ  دینک  دازآ  ار  راسی  مرگید  هدرب  دیهدب و  ثرا  يو  هب  دوخ  زا 

قیقحت هراب  نیا  رد  مدرم  زا  هاگنآ  دـمآ . دـنب  شنابز  دربیم ؟ ثرا  کـی  مادـک  تسا و  دازآ  هدرب  مادـک  هک  دنـسرپب  يو  زا  دـنتفر  سپ 
هیلع ماما  دندرک . حرطم  ار  هلاسم  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هکنیا  ات  تشادن  یخـساپ  شـسرپ  نیا  يارب  یـسک  یلو  دـندرک 

؟ تسه امش  هارمه  ناتنانز  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالسلا 
. میتسه ردارب  راهچ  ام  دنتسه و  ام  هارمه  نامنارهاوخ  زا  نت  راهچ  يرآ  دنتفگ :

اریز دیناشوپن ، ار  دوخ  يو  زا  تفگیم : ناشردپ  تفریم ، نانآ  دزن  یتقو  مالغ  ود  زا  کی  مادک  دیسرپب  نانآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا ناتردارب  وا 
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نامگ ام  یلو  تسامـش  ردارب  وا  اریز  دیناشوپن ؛ وا  زا  ار  دوخ  تفگیم : نامردپ  دـمآیم ، ام  دزن  یتقو  کچوک  مالغ  يرآ  دـنتفگ : نانآ 

. دیوگیم ار  نخس  نیا  میاهدرک  گرزب  ار  وا  ام  هدش و  دلوتم  ام  نماد  رد  يو  هکنیا  لیلد  هب  نامردپ  میدرکیم 
؟ دیراد ياهژیو  هناشن  هداوناخ  امش  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. يرآ دنتفگ :
؟ دینکیم هدهاشم  کچوک  مالغ  رد  ار  نآ  ایآ  هک  دیرگنب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مالغ تیوه  دـیهاوخیم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  دـنتفای . کـچوک  مـالغ  نآ  رد  ار  هناـشن  نآ  دـندرک  یـسررب  ناـنآ  یتقو 
راب هد  درک و  نیعم  هدرب  يارب  ریت  هد  تشون و  اهنآ  يور  رب  ار  دنزرف  مان  تشادرب و  هعرق  ریت  هد  سپـس  منک ؟ نشور  ناتيارب  ار  کچوک 

ثرا نیا  هب  دـینک و  دازآ  ار  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  درکیم . تباصا  کچوک  مـالغ  هب  دـنزرف  ياـهریت  راـب  ره  رد  دز  هعرق 
دیهد ».

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  اضق  باوبا  زا  مکی  یس و  باب  رد 

نتفرگ لیوحت  زا  شیپ  ای  یّصوم 
�

زا  شیپ  هل�یّصوم  گرم  باب 60 

یلام یبیاغ  درف  يارب  یصخش  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 723
ثراو هب  قلعتم  تیـصو  دومرف : درک و  مکح  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  درک . تاـفو  یّـصوم 

�
زا  شیپ  وا  یلو  درک  تیـصو  ار 

. تسا هل  �یّصوم 
رگم تسا ، هل�یّـصوم  ثراو  يارب  تیـصو  سپ  دریمب ، یّـصوم 

�
زا  شیپ  يو  دـنک و  تیـصو  یبیاغ  ای  رـضاح  درف  يارب  سکره  دومرف : و 

ددرگزاب ». شتیصو  زا  گرم  زا  شیپ  یصوم 
�

هکنآ 
يارب تیـصو  سپ  دریمب ، یـصوم  زا  شیپ  هلیـصوم  دـنک و  تیـصو  یبیاغ  ای  رـضاح  درف  يارب  سکره  : » تسا هدـمآ  عنقملا  باـتک  رد 

ددرگن ». زاب  شتیصو  زا  گرم  زا  شیپ  یّصوم 
�

هک  یتروص  رد  دوب ، دهاوخ  هل�یّصوم  ثراو 
ره رد  هک  داد  روتـسد  درک و  تیـصو  نم  هب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  : » دیوگ یطاباس  رمع  نب  دمحم  ( 2 - ) 724

زادرپب ». يو  ناثراو  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دُرم . شیومع  هاگنآ  مزادرپب . شیومع  هب  يزیچ  لاس 
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لیوحت زا  شیپ  وا  یلو  دوشیم  تیـصو  یـصخش  يارب  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ ینثم ) زا   ) رماـع نب  ساـبع  ( 3 - ) 725
. هدب وا  هب  زادرپب و  يو  يارب  « 1  » ییالوم ای  ثراو  يوجتسج  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دراذگیمن . ياج  رب  دوخ  زا  ار  یسک  دریمیم و 

. متفاین ییالوم  يو  يارب  رگا  متفگ :
هار نیا  رد  ار  وت  شـشوک  شـالت و  دـنوادخ  یتفاـین و  ار  یـسک  رگا  سپ  یباـیب ، يو  يارب  ییـالوم  اـت  شوکب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

هدب ». هقدص  ار  نآ  تسناد ،
رد دـنکیم و  تیاور  هدـب » وا  هب  زادرپب و  يو  يارب  ییالوم  ای  ثراو  يوجتـسج  هب   » اـت ار  نیـشیپ  تیاور  مالـسلادبع  نب  ینثم  ( 4 - ) 726
رب شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  سکره  سپ  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنکیم : لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  همادا 

تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع 
. تسا هدربن  مان  نآ  زا  زین  دوخ  هدشن و  هتخانش  يو  يارب  یثراو  هدروآ و  مالسا  هک  تسا  سراف  لها  زا  درم  نآ  متفگ :

«. هدب هقدص  ار  نآ  دش ، هاگآ  وت  ششوک  شالت و  زا  دنوادخ  یتفاین و  رگا  یبایب و  يو  يارب  یثراو  ات  شوکب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هب دریمب ، نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  هلیـصوم  دنک و  تیـصو  یـصخش  يارب  ار  يزیچ  هاگره  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 5 - ) 727

هدب ». هقدص  ار  نآ  سپ  دش ، هاگآ  وت  شالت  زا  دنوادخ  یتفاین و  يو  يارب  یثراو  رگا  سپ  زادرپب ، وا  ثراو  يوجتسج 
، درک تیـصو  يرگید  يارب  هک  دـش  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـنیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ریـصب و  وبا  ( 6 - ) 728

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تشذگرد . یصوم  زا  شیپ  هلیصوم  هاگنآ 
. تسا هدش  لقن  زین  مزاح  نب  روصنم  زا  تیاور  نیا 

هاگنآ تشذگرد . تیـصو  نامه  اب  درک و  تیـصو  یبیاغ  درف  يارب  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 7 - ) 729
. تسا هتشذگرد  یصوم  زا  شیپ  هلیصوم  هک  دش  صخشم  یسررب  زا  سپ 

زا سپ  هلیصوم  درک و  تیصو  یبیاغ  درف  يارب  رگا  تسا و  لطاب  تیصو  دندومرف : هرابنیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع 
ناثراو يارب  تسا  هتفریذپن  رگا  تسوا و  ناثراو  يارب  نآ  تسا ، هتفریذپ  ار  تیصو  هلیـصوم  رگا  دوشیم . یـسررب  تشذگرد ، یـصوم 

تسا ». یصوم 
______________________________

هتفگ يرگید  يـالوم  کـیره  هـب  دـنربیم و  ثرا  رگیدــکی  زا  ثراو ، نتــشادن  تروـص  رد  يو  هدــننک  دازآ  هدــش و  هدازآ  هدرب  (. 1)
م. دوشیم -
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تیصو رییغت  مکح  باب 61 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
هاگآ ِياونـش  دـنوادخ  ًاعطق  تسا ، نآ  ناگدـنهد  رییغت  ةدـهع  رب  شهانگ  انامه  دـهد ، رییغت  ار  نآ  تیـصو  ندینـش  زا  سپ  سکره  سپ 

. تسا
اریز تسین ، وا  رب  یهانگ  دـهد ، یتشآ  نانآ  ناـیم  هاـگنآ  دـشاب ؛ هتـشاد  هاـنگ  اـی  قح  زا  فارحنا  میب  ياهدـننک  تیـصو  زا  سکره  سپ 

«1 . » تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ 
ادخ هار  رد  فرـص  يارب  ار  « 2  » شلام هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 730

كرابت و دنوادخ  اریز  دشاب ، ینارصن  ای  يدوهی  دنچره  هدرک  تیصو  شیارب  هک  زادرپب  یسک  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تیـصو 
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تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهعرب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  سکره  سپ  : » دیامرفیم یلاعت 
. تسا هدرک  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  ملسم  نب  دمحم 

: دندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 731
رارق هار  نامه  رد  دنک ، تیصو  يرگید  زیچ  ای  ینارصن  ای  يدوهی  يارب  رگا  سپ  تسا . رثوم  يو  ثلث  رد  دنک  تیصو  يزیچ  هب  سکره  »

: دیامرفیم هک  یلاعت  دنوادخ  نخس  لیلد  هب  دوشیم ، هداد 
تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  سکره  سپ  »

نالف دروم  رد  نتفرگ  دـهاش  ةرابرد  هک  يروتـسد  تشون : یـسوم  رفعج و  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  : » دـیوگ رایزهم  نب  یلع  ( 3 - ) 732
یکین  ناتردام و  ردپ و  تیصو  هب  لمع  ترخآ و  رد  امش  تاجن  ببس  مداد  امش  هب  راک 

______________________________

.182 - 181 هرقب 2 / (. 1)
. تسا تیم  رایتخا  رد  هک  تسا  موسکی  شلام ، زا  دوصقم  (. 2)
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دندش و جراخ  نآ  ةدهع  زا  نانآ  اریز  دیهدن ، رییغت  شدوخ  تلاح  زا  دینکن و  اج  هب  اج  ار  نانآ  تیـصو  ات  دیزیهرپب  تسا و  نانآ  هب  امش 
ار نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ  سکره  سپ  : » دیامرفیم تیصو  ةرابرد  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  قیقحت  هب  داتفا و  امـش  ندرگ  هب 

تساناد ». ِياونش  دنوادخ  ًاعطق  تسا ، نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت 
ای هقدص  ای  قتع  ای  جح  دننام  ادخ  هار  رد  فرـص  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  شلام  سکره  و  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 733

سکره سپ  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  تسین ، زیاج  نآ  لیدـبت  رییغت و  تسا و  زیاج  حیحـص و  تیـصو  سپ  دـنک ، تیـصو  ریخ  ياههار 
تسا ». هاگآ  ِياونش  دنوادخ  ًاعطق  تسا ، نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو  ندینش  زا  سپ 

ار یتـّیم  تیـصو  هب  لـمع  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  راـبخالا  عماـج  باـتک  رد  ( 5 - ) 734
تباجا ار  شیاـعد  دریذـپیمن و  ار  شاهزور  زاـمن و  دـنوادخ  دـنک ، یهاـتوک  نآ  رد  رذـع  نودـب  سپـس  دریگب ، هدـهع  رب  جـح  ةراـبرد 

انز شرتخد  ای  ردام  اب  هک  تسا  یـسک  هانگ ]  ] دـننامه اهنآ  نیرتکـچوک  هک  دـسیونیم  وا  رب  هاـنگ  دـص  زور  بش و  ره  رد  دـنکیمن و 
. دنک

ات رگا  هاگنآ  دنکیم . تیانع  يو  هب  هرمع  جح و  کی  شاداپ  مهرد ، ره  لباقم  رد  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  ار  نآ  لاس  نامه  رد  رگا  یلو 
دـسیونیم و يو  يارب  دیهـش  شاداـپ  دـنوادخ  هدـنیآ  لاـس  اـت  بـش  زور و  ره  يارب  تـسا و  هدرم  دیهـش  دریمب ، نآ  زا  سپ  لاـس  کـی 

دنکیم ». هدروآرب  ار  شترخآ  ایند و  ياهتجاح 
دریگ و هدـهع  رب  ار  یتّیم  تیـصو  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 6 - ) 735
ار وا  نیمز  نامـسآ و  نایم  ناگتـشرف  مامت  دریذپیمن و  يو  زا  ياهیدف  هبوت و  چیه  دنوادخ  دنک ، یتسـس  نآ  ماجنا  رد  رذع  نودب  سپس 

دنوادـخ دـیآیم و  دورف  وا  رب  تنعل  اراـگدرورپ ! دـیوگب : تقو  ره  دـنکیم و  يرپس  دـنوادخ  مشخ  رد  ار  زور  بش و  دـننکیم و  تنعل 
. دوشیم شتآ  دراو  دریمب  تلاح  نآ  رد  رگا  دسیونیم و  ّتیم  نآ  يارب  ار  شیاه  یکین  همه  شاداپ 

رهش کی  وا  يارب  مهرد  ره  لباقم  رد  دسیونیم و  يو  يارب  هدرب  ندرک  دازآ  شاداپ  بش  زور و  ره  رد  دنوادخ  دنک ، لمع  نآ  هب  رگا  و 
کی اـت  رگا  سپ  تسا . هدوشگ  يو  يور  رب  تشهب  زا  رد  ود  هک  دـنکیم  يرپـس  یلاـح  رد  ار  زور  بش و  تسا و  نیعلا  روح  تصـش  و 
قیفر تشهب  رد  دـنکیم و  تیانع  يو  هب  رازگ  هرمع  جـح و  شاداپ  دـننامه  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  تسا و  هدرم  هدـیزرمآ  دریمب  لاـس 

دوب ». دهاوخ  ایرکز  نب  ییحی 
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جح ةرابرد  ار  یتّیم  تیـصو  هب  لمع  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد  ( 7 - ) 736
ّتیم تیـصو  ماجنا  رد  تسا . ینالوط  نآ  زا  ینامیـشپ  تخـس و  نآ  تازاـجم  اریز  دـنک  یلبنت  نآ  ماـجنا  رد  دـیابن  سپ  دریگ ، هدـهع  رب 

نآ  ماجنا  هب  تخبشوخ  زج  هب  تخبدب و  رگم  دنکیمن  یتسس 
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لخاد ار  وا  ناقیدص  نادیهـش و  هارمه  مارح و  شتآ  رب  ار  شندب  دنوادخ  دنک ، مادقا  نآ  ماجنا  هب  تعرـس  هب  سکره  دـنکیمن و  مادـقا 
رازه دـسیونیم و  شیارب  یکین  رازه  زور  ره  تسا  هدـنز  اـت  دـنکیم و  مارکا  مارتحا و  ار  يو  دیهـش  داـتفه  هزادـنا  هب  دـنکیم و  تشهب 

. دربیم الاب  ار  وا  هجرد 
يارب شتآ  رد  ياهناخ  ماگ  ره  لباقم  رد  دـنکیم و  تبث  شیارب  هانگ  رازه  زور  ره  دـنوادخ  دـنک ! یلبنت  نآ  ماجنا  رد  هک  یـسک  رب  ياو 

رب هک  دـیآیم  نوریب  ربق  زا  یلاـح  رد  دریمب ، لاـح  نیا  رب  رگا  هاـگنآ  دـنکیمن . تمحر ]  ] هاـگن شاهدرم  هدـنز و  هب  دـنکیم و  اـنب  يو 
ادخ »! تمحر  زا  دیمون  تسا : هدش  هتشون  شایناشیپ 

دـصشش ياهب  هب  ياهدرب  داد ، روتـسد  دوخ  ّیـصو  هب  یـصخش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ درام  نب  دـمحم  ( 8 - ) 737
. درازگ جح  ّتیم  بناج  زا  ات  دنکیم  تخادرپ  یصخش  هب  مهرد  دصشش  یصو  یلو  دنک  دازآ  شیارب  شلام  ثلث  زا  مهرد 

- ّتیم تیصو  رد  ار  نآ  دزادرپب و  تمارغ  مهرد  دصـشش  دوخ  لام  زا  دیاب  یـصو  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنک ». فرصم  هدرب - ندرک  دازآ 

دنکیم تیصو  جح  هب  هک  دش  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 9 - ) 738
ماجنا ار  یصوم  روتـسد  دزادرپیم و  ار  دوخ  فالخ  راک  تمارغ  یـصو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیم . دازآ  هدرب  نآ ، اب  وا  یـصو  و 

دهدیم ».
یلو درک  تیـصو  ياهدرب  ندرک  دازآ  هب  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ جرعا  دیعـس  ( 10 - ) 739

دهدیم ». ماجنا  ار  ّتیم  تیصو  دزادرپیم و  تمارغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . هنیزه  جح  رد  ار  نآ  یصو 
رب یهانگ  دهد ، یتشآ  اهنآ  نایم  ور  نیا  زا  دسرتب ، ياهدـننک  تیـصو  هانگ  ای  لطاب  هب  شیارگ  زا  سکره  سپ  : » هیآ ةرابرد  ( 11 - ) 740

: دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  ریسفت  رد  تسین ». وا 
رب هکنآ  رگم  دهد  ماجنا  دیاب  هدرک  تیصو  ّتیم  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ، زیاج  ّیصو  يارب  نآ  رییغت  دنک ، یتیصو  یـصخش  هاگره  »

هکنیا لـثم  دـنادرگزاب . قح  هب  ار  نآ  هک  تسا  زیاـج  یـصو  يارب  تروص  نیا  رد  سپ  دـنک ، متـس  تیـصو و  دـنوادخ  روتـسد  فـالخ 
قح هـب  ار  نآ  هـک  تـسا  زیاـج  یـصو  يارب  سپ  دـنک  مورحم  ار  نارگید  تیـصو و  شناـثراو  زا  یخرب  يارب  ار  شلاوـما  هـمه  یـصخش 
هک تسا  نیا  مثا ، تسا و  نارگید  نودب  ناثراو  یخرب  هب  لیامت  فنج ، ًامثا » وا  ًافنج  : » تسا دنوادخ  نخـس  نیا  يانعم  نیا  دنادرگزاب و 

دنکن ». لمع  کیچیه  هب  هک  تسا  زیاج  یصو  يارب  تروص  نیا  رد  دهد ، روتسد  بارش  نتخاس  اههدکشتآ و  يدابآ  ریمعت و  هب 
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ار نآ  تیـصو  ندینـش  زا  سپ  سکره  سپ  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هقوس  نب  دـمحم  ( 12 - ) 741
تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت 

هانگ ای  لطاب  هب  شیارگ  زا  سکره  سپ  : » تسا دنوادخ  نخس  نیا ] نآ ، و  . ] تسا هدرک  خسن  ار  نآ  يدعب ، هیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هب تیـصو  رد  یـصوم  هک  دـسرتب  یـصو  رگا  ینعی  تسین ) وا  رب  یهانگ  دـنک ، رارقرب  شزاس  اهنآ  ناـیم  سپ   ) دـسرتب ياهدـننک  تیـصو 
زا دـنوادخ - ياضر  قفاوم  قح و  هب  ار  نآ  هک  تسین  یهانگ  وا  رب  دـبای ، شیارگ  تسا - لطاب  هک  دـنوادخ - ياضر  فالخ  رب  موسکی 

دنک ». لیدبت  ریخ - ياههار 
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هدیدنـسپ و روط  هب  تیـصو  هک  یتروص  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  مشاه  نب  میهاربا  ( 13 - ) 742
هدیدنـسپ تروص  هب  ار  نآ  ات  تشاذـگ  دازآ  تیـصو  رییغت  رد  ار  یـصو  دـنوادخ  دـشاب  هتفرگ  تروص  یملظ  نآ  رد  دـشابن و  فراـعتم 

نانآ نایم  هاگنآ  دسرتب  ياهدننکتیصو  هانگ  ای  لطاب  هب  شیارگ  زا  سکره  سپ  : » هوکـشاب زیزع و  دنوادخ  نخـس  لیلد  هب  دنک . لیدبت 
تسین ». وا  رب  یهانگ  دنک ، رارق  رب  شزاس 

تیـصو شلاوما  همه  ای  ثلث  زا  شیب  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 14 - ) 743
ّدح هب  دـنک  ملظ  نآ  رد  متـس و  شدوخ  هب  تیـصو  رد  سکره  سپ  ددرگیم ، زاـب  رکنم  ریغ  هدیدنـسپ  ّدـح  هب  تسین و  زیاـج  نآ  دـنک ،

دوشیم ». هداد  اهنآ  هب  ناثراو  قح  ددرگیم و  زاب  هدیدنسپ 
تنـس قح و  هب  هک  تسین  یکاب  دـنک ، تیـصو  تنـس  فالخرب  ای  قحاـن  يارب  رگا  سپ  : » تسا هدـمآ  اـضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 15 - ) 744

دوش ». لیدبت 
تاعاجرا

هل�یّصوم يارب  هک  دشاب  هدرک  یتیصو  ای  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  جح  رد  تباین  باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  تشذگ :
دوشیم ». لمع  نادب 

وت درازگ ، جح  هکم  زا  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  رگا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهدزناش  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 
یتسه ». نماض 

. نآ دننام  مهن  تیاور  رد  و 
دنسپان و رما  شتیصو  رد  دنک و  متس  دوخ  هب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تیـصو  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 

ددرگیم ». زاب  هدیدنسپ  رما  هب  سپ  دهد ، ماجنا  یملظ 
دوشیمن ». فقو  دوشیم و  هنیزه  نآ  ثلث  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

. نآ دننام  تیاور  رد  و 
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ةراـبرد رگم  درادـن  تیاـضر  مدــع  قـح  غوـلب  زا  سپ  كدوـک  : » هـک مالــسلا  هـیلع  موـصعم  هدوـمرف  متــسیب  باـب  زا  مود  تـیاور  رد  و 
دراد ». ّتیم  تیصو  هب  ار  اهنآ  ندنادرگزاب  قح  هک  تسا  هتفریذپ  ماجنا  تیصو  رد  هک  یتارییغت  اهینوگرگد و 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  تیصو  باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  رد  و 
ای يدوـهی  يارب  ار  شلاـم  هک  دـنک  تیـصو  نم  هب  یـسک  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدوـمرف  مجنپ  هاـجنپ و  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

ندینـش زا  سپ  سکره  سپ  : » دـیامرفیم هوکـشاب  زیزع و  دـنوادخ  اریز  درک ؛ مهاوخ  فرـصم  نانآ  يارب  ًاـمتح  منک ، فرـصم  ینارـصن 
تسا ». نآ  ناگدنهدرییغت  ةدهع  رب  شهانگ  انامه  دهد ، رییغت  ار  نآ  تیصو 

. داد روتسد  هک  هنوگ  نامه  نک ، فرص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مشش  تیاور  رد  و 
سپ : » دـیامرفیم یلاـعت  دـنوادخ  اریز  نک ؛ فرـصم  داد  روتـسد  وت  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دوـمرف : منک ؟ فرـصم  هنوـگچ  دـییامرفب  متفگ :

دهد »...  رییغت  ار  نآ  سکره 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  متفه و  هاجنپ  مشش و  هاجنپ و  باب  تایاور  رد 

ناراکبلط يارب  یصو  تنامض  مکح  باب 62 

یصو دریمیم . دهدیم و  رارق  دوخ  یصو  ار  يدرف  يراکهدب  صخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 745
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لام هب  هنابش  هاگنآ  دنکیم . میسقت  ناثراو  نایم  ار  هیقب  دهدیم و  رارق  یقاتا  رد  دنکیم و  ادج  ار  ناراکبلط  لام  دوشیم ، راک  هب  تسد 
؟ دوشیم هتفرگ  یسک  هچ  زا  دنزیم ، دزد  ناراکبلط 

دزادرپب ». شلام  زا  دیاب  تسا و  نآ  نماض  شقاتا  رد  نآ  نداد  رارق  ماگنه  زا  یصو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  لقن  زین  ماّحش  دیز  زا  تیاور  نیا 

ار یهدب  یصو  هاگنآ  دهدیم . رارق  دوخ  یصو  ار  يرگید  يراکهدب  صخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 746
میـسقت ناثراو  نایم  ار  هدنامیقاب  لمع و  ّتیم  يایاصو  هب  دربیم و  شاهناخ  هب  دریگیم و  لیوحت  ار  نآ  دنکیم و  ادج  ّتیم  لام  لصا  زا 

. دوشیم هدیدزد  شاهناخ  زا  لام  نآ  سپس  دنکیم .
دریگب ». لیوحت  ناشروتسد  نودب  ار  ناراکبلط  لام  تشادن  قح  اریز  تسا  نماض  يو  دومرف : هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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دبایب و نآ  يارب  يدروم  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تاکز  ناقحتسم  باوبا  زا  مراهچ  یس و  باب  زا  مشش  تیاور  رد  تشذگ :
ار يدروم  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هداد  يو  هب  هک  تسا  یلام  نماض  زین  یصو  هنوگ  نیمه  هب  و  تسا ...  نآ  نماض  يو  دزادرپن ، نآ  هب 

تسین ». وا  ةدهع  رب  یتنامض  دباین  ار  نآ  رگا  یلو  دبایب  تسا  نآ  تخادرپ  هب  رومام  هک 
دوـخ یـصو  ار  وا  دـهدیم و  يرگید  هب  ار  شلاـم  تاـکز  مهرد  رازه  یـصخش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هتفگ  نیا  متفه  تـیاور  رد  و 

. دوشیم هدرب  یصو  زا  لام  نآ  دنکیم .
دنکیمن ». هعجارم  ناثراو  هب  تسا و  نماض  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، هدرک تیـصو  یهدـب  تخادرپ  يارب  هچنآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  ایاصو  باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
؟ یصو زا  ای  ناثراو  زا  دوشیم  هتفرگ  یسک  هچ  زا  یهدب  دوشیم . هدیدزد 

.« تسا نآ  نماض  یصو  هکلب  دوشیمن ، هتفرگ  ناثراو  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

میتی لام  اب  یصو  تراجت  مکح  باب 63 

نآ اب  ای  دهد  « 1  » هنیع ار  میتی  لام  دناوتیم  یصو  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ يرعشا  دعس  نب  لیعامسا  ( 1 - ) 747
تسا ». نماض  دنک ، نینچ  رگا  دومرف : ماما  دنک . تراجت 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  تیاور  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  متفه  تصش و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

دشر ماگنه  نآ  تخادرپ  موزل  دشر و  غولب و  هلحرم  هب  ندیسر  زا  شیپ  میتی  لام  تخادرپ  زاوج  مدع  باب 64 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
اب دینک و  نیمات  نآ  زا  ار  نانآ  كاشوپ  كاروخ و  دیهدن و  ناهیفس  هب  تسا  هداد  رارق  ناتیگدنز  شخب  ناماس  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما 
ار ناشلاوما  دیتفای ، دشر  نانآ  رد  رگا  دندیسر ، جاودزا  نس  هب  هک  هاگنآ  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  دییوگ و  نخـس  هدیدنـسپ  روط  هب  نانآ 

«2 . » دیروخن ار  اهنآ  نانآ ، ندش  گرزب  میب  زا  باتش  فارسا و  اب  دیزادرپب و  ناشیا  هب 
______________________________

م. شلوا - بحاص  هب  هیسن  تروص  هب  رتشیب  تمیق  اب  نآ  شورف  میتی و  لوپ  اب  دقن  تروص  هب  یسنج  دیرخ  (. 1)
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كرد دشر  نانآ  زا  رگا  سپ  : » دیامرفیم هک  دنوادخ  نخس  نیا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بوقعی  نب  سنوی  ( 1 - ) 748
دیزادرپب ». نانآ  هب  ار  ناشلاوما  دوش ،

؟ تسیچ دوشیم ، كرد  اهنآ  زا  هک  دشر  يانعم 
«. شلام زا  يرادهگن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ناهیفـس هب  ار  ناتلاوما  و  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 2 - ) 749
دیهدن ».

؟ دیوش هاگآ  دشر  هلحرم  هب  نانآ  ندیسر  زا  ات  دیهدن  اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  دنتسه ، نامیتی  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دوشیم ام  لاوما  اهنآ  لاوما  هنوگچ  متفگ :

یشاب ». اهنآ  ثراو  وت  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دیهدن ». نانز  ناراوخبارش و  هب  ار  لاوما  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  ّللادبع 

�
ه تیاور  رد 

ایآ دیسرپ ؛ سابع  نبا  زا  زیچ  راهچ  همان  قیرط  زا  يرورح  هدجن  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 3 - ) 750
سمخ و فرـصم  ةرابرد  و  دادیم ؟ يزیچ  نانآ  هب  میانغ  زا  ایآ  و  درکیم ؟ هدافتـسا  گنج  رد  نانز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

درک ». لاؤس  ناکدوک  نتشک  میتی و  یمیتی  نایاپ 
هب یلو  درکیم  دنمهرهب  میانغ  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قیقحت  هب  نانز ؛ ةرابرد  تشـسرپ  تشون : خـساپ  رد  سابع  نبا 

. درکیمن تخادرپ  مهس  نانآ 
. میدرک ربص  ام  ور  نیا  زا  تسین  ام  لام  هک  دنرادنپیم  یهورگ  تسام و  هب  قلعتم  نآ  هک  میرواب  نیارب  ام  سمخ ؛ ةرابرد  و 

، دشاب هیفس  ای  درخ  مک  وت  دزن  یباین و  يدشر  وا  رد  هکنآ  رگم  تسا ، مالتحا  نآ  تسوا و  يدنمورین  يو  یمیتی  نایاپ  سپ  میتی ؛ ةرابرد 
. دنکیم يرادهگن  وا  زا  يو  تسرپرس  تروص  نیا  رد 

ناشنانمؤم تشکیم و  ار  ناشنارفاک  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  تشکیمن و  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناکدوک ؛ ةرابرد  و 
ینادیم ». رتهب  دوخ  يراد ، ار  رضخ  ملع  وت  رگا  سپ  درکیم . اهر  ار 

ةرابرد سابع  نبا  زا  همان  قیرط  زا  يرورح  هدـجن  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  طابـسا  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 4 - ) 751
؟ دباییم نایاپ  يو  یمیتی  تقو  هچ  هک  درک  لاؤس  میتی 

رد هک  دباین  يدشر  يو  رد  غولب  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسا ، مالتحا  نآ  تسوا و  يدنمورین  میتی  یمیتی  نایاپ  تشون : خـساپ  رد  سابع  نبا 
دهد ». يرای  وا  هب  دیاب  تسا و  فیعض  ای  هیفس  تروص  نیا 

وا لـقع  رد  یلاکـشا  تسا و  هتفرگارف  ار  نآرق  یمیتـی ، كدوک  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصب  وبا  ( 5 - ) 752
. دهدیم هزاجا  يو  هب  زین  كدوک  دنک . هبراضم  يو  لام  اب  دهاوخیم  صخش  نآ  دراد و  یصخش  دزن  یلام  يو  تسین .

 541 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دزادرپب يو  هب  ار  شلام  دوش و  ملتحم  هکنیا  ات  دنک  راک  لام  نآ  اب  هک  تسین  هتسیاش  دومرف : ماما 

«. دهدن وا  هب  يزیچ  زگره  تشادن ، لقع  دش و  ملتحم  رگا  و  دومرف :
. تسا هدش  لقن  زین  ناحرس  نب  دواد  زا  تیاور  نیا 

ناشیا هب  ار  ناشلاوما  دیتفای  دشر  نانآ  رد  رگا  سپ  دندیسر ، جاودزا  نس  هب  هک  هاگنآ  ات  دییامزایب ، ار  نامیتی  و  : » هیآ ةرابرد  ( 6 - ) 753
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هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراج  وبا  دیروخن ». ناشندش  گرزب  سرت  زا  باتـش  فارـسا و  اب  ار  اهنآ  لاوما  دیزادرپب و 
( دوش ملتحم  و   ) دـسرب جاودزا  نس  هب  ات  دـهد  لیوحت  يو  هب  هک  تسین  زیاج  يو  يارب  دراد ، راـیتخا  رد  ار  ناـمیتی  لاـم  سکره  : » دومرف

راکانز راوخبارـش و  لام و  هدـنهد  ردـه  هک  یتروص  رد  دوشیم و  بجاو  وا  رب  تابجاو  هب  لـمع  دودـح و  دـش ، ملتحم  هک  هاـگنآ  سپ 
ریز يوب  هلیـسو  هب  هدش ، غلاب  هک  دننادن  رگا  دریگیم و  هاوگ  وا  هیلع  دهدیم و  لیوحت  يو  هب  ار  لام  تفای ، دـشر  يو  رد  هاگره  دـشابن 
هداد يو  هب  شلام  دشاب ، دیـشر  هک  یتروص  رد  هدـش و  غلاب  ًامتح  دوب ، هنوگنیا  رگا  دوشیم . شیامزآ  شهاگمرـش  رب  وم  شیور  لغب و 

دوشیم ».
: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  هریغم  نب  ّللادبع 

�
ه ( 7 - ) 754

دیربب ». الاب  ار  نانآ  هجرد  کی  دیتفای ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رادتسود  ار  نانآ  هک  یماگنه  »
. تسا هدش  لقن  هریغم  نب  ّللادبع 

�
ه زا  زین  هطساو  نودب  تیاور  نیا 

داد و رارق  دوخ  یـصو  ار  يرگید  تشاد ، غلابان  دنزرف  هک  یـصخش  : » هک دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  سیق )  ) یـسیع نب  دمحم  ( 8 - ) 755
نآ تخادرپ  زا  یـصو  یلو  منک  جاودزا  ات  زادرپب  نم  هب  ار  ملاـم  تفگ : تفر و  یـصو  دزن  دیـسر و  غولب  هلحرم  هب  كدوک  تشذـگرد .

؛ تسا یـصو  ةدـهع  رب  نآ  يانز  هانگ  موس  ود  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . اـنز  ناوج  نآ  هاـگنآ  درک . يراددوخ 
دنک ». جاودزا  ات  دادن  يو  هب  تشادزاب و  وا  زا  ار  شلام  اریز 

 543 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دهاوخیم ناـنآ  زا  ناشندـش  غلاـب  زا  سپ  میتـی  يدادـعت  ّیـصو  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ لیعامـسا  ( 9 - ) 756

؟ دنک هچ  وا  دننکیم ، يراددوخ  اهنآ  یلو  دنریگب  لیوحت  ار  ناشلاوما 
دنکیم ». ناشروبجم  نآ  رب  دهدیم و  لیوحت  نانآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
ُهن رد  وا  اب  ندش  رتسب  مه  رتخد و  جاودزا  اب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تامدقم  باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مود  تیاور  رد  تشذـگ :

دوشیم ». هداد  لیوحت  وا  هب  شلام  دباییم و  نایاپ  يو  یمیتی  یگلاس 
؟ دوشیم لیوحت  يو  هب  كدوک  لام  تقو  هچ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  مهد  تیاور  رد  و 

دوبن ». ناوتان  هیفس و  دش و  دشر  ساسحا  وا  زا  دش و  غلاب  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. رگنب ار  باب  تایاور  ریاس 

مک دشن و  یگتفای  دـشر  ساسحا  وا  زا  دـش و  ملتحم  رگا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رجح  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دراد ». زاب  وا  زا  ار  شلام  دیاب  شتسرپرس  دوب ، ناوتان  ای  لقع 

. دینک هظحالم  سپ  دنکیم ؛ تلالد  ثحب  نیا  رب  باب  نآ  تایاور  ریاس 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  تیصو  باوبا  زا  موس  داتفه و  باب  تایاور  رد 
رهوش هناخ  هب  یگلاس  هن  رد  رتخد  هک  یماگنه  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  جیوزت  باوبا  زا  مکی  هاجنپ و  باب  زا  مهد  تیاور  رد  و 

.« دوشیم هداد  لیوحت  يو  هب  شلاوما  دباییم و  نایاپ  يو  یمیتی  تفر ،

یصو طسوت  تیصو  ندش  شومارف  مکح  باب 65 

ار نآ  زا  دروم  کی  اهنت  ّیصو  یلو  تسا ، هدرک  تیصو  یـصخش  متـشون : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دیوگ ناّیر  نب  دمحم  ( 1 - ) 757
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؟ دنک هچ  هیقب  ةرابرد  دراد ، دای  هب 
دنکیم ». فرصم  ریخ  ياهراک  رد  ار  دراوم  ریاس  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دراوم ریاس  دشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  ار  نآ  زا  دروم  کی  اهنت  یصو  دنک و  یتیـصو  ّتیم  رگا  سپ  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 2 - ) 758
دوشیم ». فرصم  ریخ  ياهراک  رد 
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یصو طسوت  هدیازم  هلیسو  هب  تیم  لام  دیرخ  زاوج  باب 66 

زا ار  ّتیم  لام  زا  يزیچ  دناوتیم  یـصو  ایآ  تشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ییحی  نب  دمحم  : » دیوگ ینادمه  میهاربا  نب  نیـسح  ( 1 - ) 759
؟ درادرب شدوخ  يارب  دیازفیب و  نآ  ياهب  رب  دنک ، تکرش  هدیازم  رد  درخب ، هدیازم  قیرط 

.« تسا زیاج  درخب ، حیحص  روط  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یصو هب  یصوم  يوس  زا  میتی  لام  اب  هبراضم  هزاجا  باب 67 

رارق اهنآ  لاوما  شنادنزرف و  مّیق  یصو و  ار  يرگید  یصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 760
. دشاب شنادنزرف  يو و  هب  قلعتم  شدوس  دنک و  راک  لام  نآ  اب  دهدیم  هزاجا  يو  هب  تیصو  ماگنه  دهدیم و 

تسا ». هداد  ار  نآ  هزاجا  دوخ  تایح  نامز  رد  شردپ  هکنآ  رطاخ  هب  درادن ، لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راک نآ  اب  رادرب ، ار  تکچوک  ناردارب  لام  مدنزرف ! تفگ : دناوخارف و  ارم  گرم  ماگنه  مردـپ  : » دـیوگ لیوط  ریکب  نب  دـلاخ  ( 2 - ) 761

. تسین وت  ةدهع  رب  یتنامض  هدب و  اهنآ  هب  ار  نآ  فصن  رادرب و  وت  ار  نآ  دوس  فصن  نک و 
. دروخیم ار  مدنزرف  لاوما  درم  نیا  تفگ : وا  هب  دُرب و  یلیل  یبا  نبا  دزن  ارم  مردپ  زا  راد  دنزرف  زینک  مردپ ، تافو  زا  سپ 

. مهدیمن هزاجا  ار  نآ  نم  دشاب  هداد  یلطاب  روتسد  وت  هب  تردپ  رگا  تفگ : یلیل  یبا  نبا  مدرک . وگزاب  يو  يارب  ار  مردپ  روتسد  زین  نم 
ماما  دزن  هاگنآ  متسه . نماض  مدرک ، فرصت  لام  رد  رگا  هک  تفرگ  هاوگ  نم  هیلع  یلیل  یبا  نبا  سپس 
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لاوما اب  تراجت  هزاجا  یصو  هب  یصوم  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 762

وا دنک ، طرش  یـصو  يارب  ار  دوس  زا  يرادقم  رگا  تسین و  وا  ةدهع  رب  یتنامـض  دراد و  ار  راک  نیا  قح  وا  دهد ، ار  شغلاب  ریغ  نادنزرف 
تسا ». طرش  نآ  تیاعر  هب  فظوم 

تاعاجرا
، يدرک تراجت  میتی  لام  اب  هاگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  ناگدـنهد  تاکز  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدزناش  تیاور  رد  تشذـگ :

تسا ». میتی  يارب  نآ  دوس  یتسه و  نآ  نماض  وت 
ایآ دـنکیم ، تراجت  نآ  اب  دراد و  رایتخا  رد  ار  میتی  لام  هک  یـصخش  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفگ  نیا  مود  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ نآ  نماض 
. تسه دنکیم ، تلالد  نیا  رب  هک  یبلاطم  هبراضم  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

ای هنیِع  میتی ، لام  اب  دـناوتیم  ّیـصو  اـیآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هتفگ  نیا  اـیاصو  باوبا  زا  موس  تصـش و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« تسا نآ  نماض  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ تراجت 
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یصو طسوت  یصوم  زا  بلط  ياعّدا  مکح  باب 68 

یکی هک  متساوخ  يو  زا  زین  نم  داد . رارق  دوخ  یصو  ارم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 1 - ) 763
دص داد ، رارق  تیصو  رد  نم  کیرش  ار  وا  هک  یسک  زا  تفگ  نم  هب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  دهد و  رارق  نم  کیرـش  ار  شناگتـسب  زا 
وا زا  هک  درک  اعدا  تیصو  رد  نم  کیرش  يو ، گرم  زا  سپ  تسا  نهر  وا  دزن  ینیمیس  ماج  نآ  لباقم  رد  تسا و  راکبلط  مهرد  هاجنپ  و 

. تسا راکبلط  مدنگ  رُک  نیدنچ 
. تسین وا  يارب  يزیچ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دریگیم ] ار  نآ   ] درک هماقا  هنیب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ درادرب يزیچ  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  زا  تسا ، زیاج  يو  يارب  ایآ  متفگ :
. تسین لالح  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک  هتفای  تردق  يو  هاگنآ  دشاب ، هتفرگ  ار  شلام  دشاب و  هدرک  ملظ  وا  هب  ّتیم  رگا  هک  دییامرفب  متفگ :
549 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يو نتفرگ  ترجا  یصو و  ِیصو  مکح  باب 69 

رارق دوخ  یصو  ار  يرگید  تشذگرد و  یصخش  ّیصو  : » تشون مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 1 - ) 764
؟ تسا مزال  یصو  ِیصو  يارب  لوا  ّتیم  تیصو  هب  لمع  ایآ  داد ،

وا رب  رگا  تسا ، مزال  مود  یـصو  يارب  يو  تیـصو  هب  لـمع  دراد  وا  رب  لوا  ّتیم  هک  « 1  » یقح رطاخ  هب  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللاءاشنا ». دشاب . هتشاد  یقح 

تاعاجرا
. درک لالدتسا  ناوتیم  باب  لیذ  رب  نآ  زا  هک  تسا  یبلاطم  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مراهچ  تصش و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

وا يایاصو  ماجنا  يارب  تیم  ِلام  تیافک  مدع  باب 70 

يو ثلث  یتقو  دـننک  دازآ  ار  نانآ  درک  تیـصو  درب و  ماـن  هدرب  جـنپ  زا  گرم  ماـگنه  یـصخش  : » هک دـنکیم  تیاور  نارمح  ( 1 - ) 765
. دیسرن دوب ، هداد  ناشيدازآ  هب  روتسد  هک  ییاههدرب  ياهب  هب  دش  نییعت 

تمیق سپ  دوشیم ) ناشندرک  دازآ  هب  عورش  دنوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  هدش  هدرب  مان  ِناگدرب  : ) دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دوشیم دازآ  مجنپ  نایاپ  رد  مراهچ و  نآ  زا  سپ  موس  هاگنآ  مود ، سپـس  اهنآ . نیتسخن  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  ّتیم  ثلث  دنوشیم و 

دازآ ثلث  رادقم  زا  شیب  اریز  تسا ؛ هدش  هدرب  مان  رترید  هک  تسا  یـسک  يارب  نآ  دوبمک  دوبن ، یفاک  همه  يدازآ  يارب  ّتیم  ثلث  رگا  و 
هدرک 
______________________________

.128 - 127 رایخالا 15 / ذالم  یصو . فرط  زا  یصو  نییعت  هب  لوا  تیم  حیرصت  نامیا و  قح  هدش : ریسفت  هنوگود  قح  نیا  (. 1)
 551 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
هب ات  دـنوشیم  دازآ  بیترت  هب  دوشیم و  هدز  هعرق  اهنآ  نایم  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مجنپ  باـب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد  تشذـگ :

دسرب ». ثلث 
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رد ناگدرب  ياهب  يو و  لام  ثلث  دـینک ، دازآ  نم  بناج  زا  ار  ینالف  ینالف و  تفگ : درب و  ماـن  ار  یناـگدرب  رگا  سپ  : » هک هدومرف  نیا  و 
.« دنوشیم دازآ  هدرب ، مان  نانآ  زا  هک  یبیترت  هب  سپس  دوشیم و  هتفرگ  رظن 

شدوخ يارب  ناسنا  ندوب  یصو  بابحتسا  باب 71 

مهارف ار  تزاین  دروم  لیاسو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نک . شرافس  ارم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ دباع  هسبنع  ( 1 - ) 766
دتسرفب ». تیارب  دهدیم ، ناماس  ار  تراک  هچنآ  هک  وگن  يرگید  هب  شاب و  شیوخ  ّیصو  دوخ  تسرفب و  ولج  ار  تاهشوت  نک و 

تسود هک  نک  نانچ  تلام  اب  شاب و  تدوخ  یـصو  مدآ ، دنزرف  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  ( 2 - ) 767
دوش ». راتفر  هنوگنآ  نآ ، اب  وت  زا  سپ  يراد 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  سفن  اب  هزرابم  باوبا  زا  مجنپ  داتفه و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

گرم زا  سپ  رسمه  هقفن  دازام  مکح  باب 72 

هب دـهدیم و  ار  شرـسمه  هقفن  دودـح  نیا  رد  ای  هاـم  شـش  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 1 - ) 768
. دنکیم توف  هام  ود  یکی  زا  سپ  هاگنآ  دوریم ، ترفاسم 

ددرگیم ». زاب  ثاریم  هب  تسوا  رسمه  دزن  هچنآ  هفاضا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هقفن یتدم  يارب  دنک و  ییاهتیصو  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 769
يراج نآ  دروم  رد  تیـصو  تسا و  ثاریم  يو  گرم  نامز  اـت  ناـنآ  هنیزه  رب  نوزفا  دریمب ، دراذـگب و  ناـنآ  دزن  ار  شلفکت  تحت  دارفا 

دوشیم ».
553 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هناوید هیفس و  غلابان ، تیصو  مکح  باب 73 

تیـصو گرم  ماگنه  هک  یتروص  رد  غلابان  كدوک  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 770
تسین ». رثؤم  ناگناگیب  يارب  تسا و  رثؤم  شناگتسب  ةرابرد  دنک 

. تسا هدش  لقن  زین  نانس  نب  ّللادبع 
�

ه زا  تیاور  نیا  ریظن 
يو تیـصو  دش ، هلاس  هد  ناوجون  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادبع 

�
ه یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 2 - ) 771

تسا ». زیاج 
؟ تسا زیاج  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  ناوجون  تیصو  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 3 - ) 772

تسا ». زیاج  شتیصو  دیسر ، یگلاس  هد  هب  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يارب ار  شلام  ثلث  رگا  هاگنآ  دش ؛ هلاس  هد  ناوجون  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  ( 4 - ) 773

، درک تیصو  ّقح  هار  رد  فرص  يارب  شلام  زا  یکدنا  هب  دش و  هلاس  تفه  یتقو  تسا و  زیاج  شتیصو  درک ، تیـصو  ّقح  هار  رد  فرص 
تسا ». زیاج  شتیصو 

 555 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف هک  دننکیم  تیاور  دنکیم - تیصو  هک  ياهلاس  هد  ناوجون  ةرابرد  مالسلا - هیلع  قداص  ماما  زا  بویا  وبا  ریـصب و  وبا  ( 5 - ) 774
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تسا ». زیاج  دنک ، تیصو  یحیحص  راک  يارب  هک  یتروص  رد  »
لاؤس هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  روضح  رد  مردپ  : » دیوگ نانـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 6 - ) 775

. تسا مالتحا  نآ  زا  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیسر ». يدنمورین  هلحرم  هب  هاگره  ات  : » درک
. دوشیم ملتحم  نآ  ریظن  ای  یگلاس  هدفه  ای  یگلاس  هدزناش  رد  دومرف : و 

؟] تسا هدیسر  يدنمورین  هلحرم  هب  ایآ   ] تشذگ يو  رب  نآ  دودح  رد  ای  لاس  هدزیس  یتقو  تفگ : مردپ 
حیحص شیاهراک  دوشیم و  هتـشون  شنایز  هب  اهيدب  شدوس و  هب  اهیکین  درذگب ، وا  رب  لاس  هدزیـس  یتقو  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دشاب فیعض  ای  هیفس  هکنآ  رگم  تسا ،
؟ تسیک هیفس  تفگ : مردپ 

؟ تسیک فیعض  دیسرپ : مردپ  درخیم . ربارب  دنچ  هب  ار  یمهرد  کی  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
«. هلبا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رثؤم حیحص و  میتی  تافرصت  تقو  هچ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  روضح  رد  مردپ  : » دیوگ نانـس  نب  ّللادبع 
�

ه ( 7 - ) 776
؟ تسا

. دش دنمورین  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ يدنمورین  متفگ :

. مالتحا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوشیمن ملتحم  رتشیب  ای  رتمک  ای  هلاس  هدجه  ِناوج  یهاگ  متفگ :

رگم تسا  رثوم  شتافرـصت  دوشیم و  هتـشون  يو  هیلع  اهيدب  شیارب و  اهیبوخ  دیـسر  یگلاس  هدزیـس  هب  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشاب ». ناوتان  ای  هیفس  هکنآ 

تاعاجرا
ثحب نیا  اب  بسانم  رجح  باوبا  زا  کی  باب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  تاداـبع و  تامدـقم  باوبا  زا  هدزاود  باـب  تاـیاور  رد  تشذـگ :

. تسه
و دـشاب - لـقاع  هک  یتروص  رد  ناوجون - قـالط  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  فوقو  باوـبا  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دشاب ». هدشن  ملتحم  دنچره  تسا ، زیاج  شتیصو  وا و  هقدص 
هدیدنـسپ ّدح  رد  يو  تیـصو  هقدص و  قتع ، تشذگ ، لاس  هد  ناوجون  رب  یتقو  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدومرف  مود  تیاور  رد  و 

تسا ». زیاج  شلام  رد 
: دیآیم

نیا رب  هچنآ  قالط  باوبا  زا  متـسیب  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  دـمآ و  دـهاوخ  ثحب  نیا  اب  بساـنم  قتع  باوبا  زا  متفه  لـهچ و  باـب  رد 
. دینک هظحالم  سپ  دنکیم ؛ تلالد 

557 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرب تیصو  مکح  باب 74 

هب قلعتم  شلاـم  شدوخ و  تسا  هدرب  یتقو  اـت  ناـسنا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 1 - ) 777
دهاوخب ». شیالوم  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  تیصو  رایسب و  ششخب  هدرب و  ندرک  دازآ  يو  يارب  تسا ، شبحاص 
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تیـصو هدرب  يارب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  جاـجح  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 778
تسین ».

تیـصو شیالوم  هزاجا  نودب  هدرب  يارب  - 1 تسا : هدرک  لمح  هجو  ود  نیا  زا  یکی  رب  ار  تیاور  نیا  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
. تسین يزیچ  کلام  نوچ  تسین  زیاج  تیصو  هدرب  يارب  - 2 تسین .

: دندومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
تسین ». تیصو  هدرب ، يارب  »

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  رجح  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد  تشذگ :

شیالوم هب  قلعتم  يو  لام  اریز  تسین ، یتیصو  هدرب  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  ایاصو  باوبا  زا  مهن  باب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
تسا ».

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  هبتاکم  باوبا  زا  مهدجه  باب  رد 

یصو دقاف  مکح  یصو و  تیحالص  بلس  مکح  تیصو و  نودب  ِصخش  لاوما  میسقت  مکح  باب 75 

گرزب و نارـسپ  نارتخد و  تشذـگرد و  تیـصو  نودـب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 1 - ) 779
؟ دننک میسقت  ار  شثاریم  هنوگچ  يو  ناثراو  تسا . ییاهداد  رارق  ناگدرب و  ياراد  دنتسه و  يو  ثراو  یکچوک 

درادن ». لاکشا  دوش ، اهنآ  همه  میسقت  رادهدهع  يدامتعا  دروم  صخش  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 559 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگم دنکیمن ، طقاس  ندوب  یصو  زا  ار  یصو  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 780
یصو هک  تسا  یسک  ِیصو  مکاح  تنس و  ندرک  كرت  ای  تنایخ  ای  لام  نداد  رده  هب  شاپ و  تخیر و  ای  دادترا  ای  لقع  نداد  تسد  زا 

درادن ». رظان  هک  تسا  یسک  ِرظان  درادن و 
تاعاجرا

هک یتروـص  رد  درادـن ، لاکـشا  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدوـمرف  شورف  دـیرخ و  باوـبا  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد  تشذـگ :
دشورفب ». ار  نآ  تسا  نانآ  تحلصم  هچنآ  رد  رظان  نانآ و  تسرپرس 

. رگنب ار  شورف  دیرخ و  باوبا  زا  مشش  باب  و 

تّیم لاوما  میسقت  روظنم  هب  بیاغ  ۀثرو  يارب  یضاق  بناج  زا  لیکو  نییعت  مکح  باب 76 

بیاغ شناثراو  زا  یخرب  دنک و  یتیصو  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 1 - ) 781
میـسقت یـصو  اب  ار  لام  ات  دنکیم  نییعت  یلیکو  نابیاغ  يارب  یـضاق  قیقحت  هب  دنک ، هعجارم  یـضاق  هب  هراب  نیا  رد  یـصو  هاگنآ  دنـشاب 

.« دننک

ینیعم غلبم  اب  هدرب  ود  ندرک  دازآ  هب  تیصو  مکح  باب 77 

هدرب ود  يو  بناج  زا  هک  درک  تیصو  نم  هب  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یئاط  صاّوغ  نب  دیمحلادبع  ( 1 - ) 782
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. مبایب يرگید  هدرب  متسناوتن  يو  لوپ  هدنامیقاب  اب  مدرک و  دازآ  مدیرخ و  هدرب  کی  منک ، دازآ 
نک ». دازآ  ار  وا  لوپ  نآ  اب  دشاب و  هدنام  يرادقم  يو  يدازآ  طاسقا  زا  هک  نک  ادیپ  ار  یبتاکم  هدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

683 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«1  » رارقا باوبا  مشش : تسیب و  لصف 

رارقا زا  سپ  راکنا  ریثأت  مدع  لقاع و  ِغلاب  زا  رارقا  تحص  باب 1 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلالدتـسا  ياـهباتک  رد  اـم  ياـملع  زا  یهورگ  : » تسا هدـمآ  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  رد  ( 1 - ) 783
تسا ». ذفان  ناشدوخ  هیلع  نالقاع  رارقا  دومرف : هک  دننکیم  تیاور 

. تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تیاور  نیا  زین  یلاوعلا  باتک  رد 
تسین ». هتفریذپ  رارقا ، زا  سپ  ِراکنا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 2 - ) 784

رتوگتسار دوخ ، هیلع  نموم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  راطع  ییحی  نب  دمحم  ( 3 - ) 785
تسوا ». هیلع  نمؤم  داتفه  زا 

تاعاجرا
تاکز هک  دندرک  رارقا  نانآ  هک  یماگنه  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  ناگدنهد  تاکز  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مود  تیاور  رد  تشذگ :

تسین ». يرگید  زیچ  لام  نآ  رد  سپ  دناهتخادرپ ، ار  لام  نآ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  قتع  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  مراهچ  باب  يدعب و  باب  ود  تایاور  رد  و 

يدـنزرف هب  هظحل  کـی  رد  یـصخش  هاـگره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  دـالوا  ماـکحا  باوبا  زا  مهدـجه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دش ». دهاوخن  ادج  يو  زا  زگره  دنک ، فارتعا 

______________________________

. دشن همجرت  ناگدرب  ثحابم  اب  طابترا  لیلد  هب  دالیتسا  هبتاکم و  ریبدت ، قتع ، باتک  (. 1)
 685 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزای باب  دودح و  یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مهدجه  مهدفه و  مهدراهچ ، باب  تواضق و  باوبا  زا  مراهچ  لهچ و  باب  تایاور  رد  و 
رد نوگانوگ  باوبا  رد  هک  يرگید  تایاور  فذق و  ّدح  باوبا  زا  متشه  باب  طاول و  ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  انز و  دح  باوبا  زا  ملهچ  و 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  دراد ، دوجو  صاصق  دودح و  اضق ،

توف زا  لبق  یهدب  هب  رارقا  مکح  باب 2 

رارقا یهدب  هب  شناثراو  زا  یکی  يارب  گرم  ماگنه  يرامیب  صخـش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دّالو  وبا  ( 1 - ) 786
. دنکیم

. تسا ذفان  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دنک تیصو  ار  يزیچ  ثراو  يارب  رگا  متفگ :
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«. تسا زیاج  دومرف : ماما 
یلام شناثراو  زا  یکی  هب  هک  دـنکیم  تیـصو  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 2 - ) 787

. تسا راکهدب 
زادرپب ». يو  هب  هدرک  تیصو  ار  هچنآ  تسا ، لوبق  دروم  ّتیم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  بویا  وبا  زا  ثیدح  نیا 
رارقا گرم  يرامیب  لاح  رد  یـصخش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 788

. تسا راکهدب  شناثراو  زا  یکی  هب  هک  دنکیم 
تـسا رثؤم  شرارقا  تسا ، لطاب  هب  شیارگ  زا  نمیا  لداع و  رگا  سپ  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  هدـننک  رارقا  لاح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنهد ». هزاجا  ار  نآ  ناثراو  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  شرارقا  تسا ، نآ  فالخ  رب  رگا  یلو 
 687 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا يراکهدب  صخش  دزن  ياهبراضم  لام  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 4 - ) 789
؟ تسا رثؤم  تیصو  نیا  ایآ  تسا  هبراضم  لها  هب  قلعتم  دراذگیم ، ياج  رب  هچنآ  هک  دنکیم  تیصو  گرم  ماگنه  يو 

دشاب ». هدش  هتسناد  وگتسار  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ای نامیتی  لاوما  ای  هعیدو  ای  هبراضم  لام  یـصخش  دزن  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  ( 5 - ) 790

. تسا نآ  زا  شیب  وا  يراکهدب  یلو  دراذگیم  ياج  رب  رتشیب  ای  مهرد  رازه  يو  تسا  راکهدب  ماو  یهورگ  هب  تسا و  نارگید  هیامرس 
دوشیم ». میسقت  ناشلاوما  تبسن  هب  یتفگ ، هک  ییاهنآ  همه  نایم  يو  لاوما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا راکهدب  شناثراو  زا  یکی  هب  هک  دنکیم  رارقا  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یبلح  ( 6 - ) 791
تسا ». زیاج  نآ  دشاب ، رگناوت  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

راکهدب شناثراو  زا  یکی  هب  هک  دنکیم  رارقا  يرامیب  ماگنه  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 7 - ) 792
؟ تسا زیاج  نآ  ایآ  تسا .

دشاب ». رگناوت  هک  یتروص  رد  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا یکی  هب  هک  دـنکیم  رارقا  يرامیب  لاح  رد  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ رباـج  نب  لیعامـسا  ( 8 - ) 793

. تسا راکهدب  شناثراو 
دشاب ». ثلث  زا  رتمک  هدرک  رارقا  هک  یغلبم  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دانسا  نودب  بلطم  نیا  ریظن  عنقملا  باتک  رد 
رارقا یهدب  هب  شناثراو  زا  یکی  يارب  يرامیب  لاح  رد  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 9 - ) 794

دشاب ». كدنا  هک  یتروص  رد  تسا  رثؤم  يو  هیلع  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم .
 689 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدرم دزن  ار  یلام  ینز  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يروپاش ] ياههچراپ  هدنشورف  يرباّسلا /[  عاّیب  ءالع  ( 10 - ) 795
. تسا نز  نالف  هب  قلعتم  مداد  وت  هب  هک  یلام  دیوگیم : شگرم  ماگنه  دراذگیم و  هعیدو 

يارب میباییمن . ییاج  وت  دزن  زج  ار  نآ  هک  تشاد  یلام  ام  هتـشذگ  هزات  دـنتفگ : دـندمآ و  درم  نآ  دزن  يو  ناثراو  نز  نآ  گرم  زا  سپ 
؟ دنک دای  دنگوس  ناشيارب  ایآ  تسین . يزیچ  وت  دزن  هک  نک  دای  دنگوس  ام 

دای دنگوس  تسا ، ماهتا  تمهت و  دروم  رگا  دنک و  دای  دنگوس  ناشيارب  تسا ، دامتعا  دروم  يو  دزن  نز  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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دراد ». قح  ثلث  هزادنا  هب  دوخ  لام  زا  نز  نآ  اریز  دوش ، ماجنا  دوخ  لاور  هب  راک  دراذگب  دنکن و 
هب ار  شلام  دیـسر و  ارف  ترفاسم  رد  یـصخش  گرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  : » دـیوگ صوحا  نب  لیعامـسا  ( 11 - ) 796
يو هب  ار  نآ  دایز  هن  مک و  هن  مرادن ، نآ  رد  یقح  چیه  نم  تسا و  ینالف  دـنزرف  ینالف  هب  قلعتم  لام  نیا  تفگ : درپس و  نارجات  زا  یکی 

. دنک فرصم  دهاوخیم  هک  اجکره  ات  زادرپب 
ار وا  ياهزیگنا  هچ  دـنادیمن  وا  دادـن  نآ  فرـصم  ةرابرد  يروتـسد  دوب  هداد  رارق  شیارب  ار  لام  هک  یـسک  هب  تشذـگرد و  يو  هاـگنآ 

؟ دنک راک  هچ  لام  نیا  اب  درک . راک  نیا  هب  راداو 
(. تسا هدادن  يروتسد  وا  هب  هک  یتروص  رد   ) دنک فرصم  ار  نآ  دهاوخیم  هک  اجک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  زین  دعس  نب  دعس 
مهرد و رازه  تشه  داد و  رارق  دوخ  یصو  ار  يدرم  ینز  متشون : مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  : » دیوگ رابجلادبع  نب  دمحم  ( 12 - ) 797

تیصو تفرگ و  دهاش  شتیصو  يارب  درک و  رارقا  يو  يارب  ار  شلاوما  همه  و  یسم و -...  نییوم ، یمشپ ، لیاسو  شاهناخ - لیاسو  همه 
هدنز شرهوش  دریمیم و  نز  نآ  دـهدب . مهرد  دـص  راهچ  شاهدـش  دازآ  زینک  هب  دـهد و  ماجنا  جـح  ود  يو  يارب  لاوما  نیا  زا  هک  درک 

نآ  دیوگیم : همان  هدنسیون  تسا و  هدش  هبتشم  ام  رب  هلاسم  و  میوش ؟ جراخ  تیصو  نیا  ةدهع  زا  هنوگچ  مینادیمن  ام  دنامیم .
 691 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نز نآ  هب  وا  دـشاب و  حیحـص  یـصو  يارب  هک  دـنک  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  يو  همانتیـصو  هک  تساوـخ  وا  زا  درک و  تروـشم  يو  اـب  نز 
دریگ و رب  رد  ار  وت  كرتام  همه  هک  وا  هب  يراکهدب  هب  نادهاش - روضح  رد  رارقا - اب  رگم  تسین  حیحص  یـصو  يارب  وت  كرتام  تفگ :

. درک رارقا  یصو  يارب  یهدب  نیا  هب  تیصو و  يو  هب  هنوگنیا  زین  نز  نآ  دنک . لمع  وت  ياهتیصو  هب  هک  یهد  روتسد  يو  هب  سپس 
خـساپ نآ  زا  ام  ندرک  هاـگآ  و  « 1  » شـسرپ نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـشیپ  ناماما  خساپ  ةرابرد  ناترظن  دنادرگ ! رادیاپ  ار  تتزع  دـنوادخ 

. هللاءاشنا تسیچ ؟ نآ  هب  لمع  يارب 
رگا هللاءاشنا و  دوشیم ، تخادرپ  لام  لصا  زا  تسا ، مهف  لباق  لوادتم و  حیحص ، یهدب ، رگا  دومرف : موقرم  دوخ  طخ  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

دشابن ». یفاک  ای  دشاب  یفاک  هاوخ  دوشیم  لمع  ثلث  زا  يو  ياهتیصو  هب  تسین  قح  یهدب 
شـشخب هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 13 - ) 798

هراومه مالـسلا  هیلع  یلع   » ای تسنادیمن ». رثؤم  هنّیب - هتـشون و  نودـب  ار - گرم  ماگنه  رارقا  و  گرم ] يرامیب  رد  ینعی   ] تیـصو ماگنه 
«2 .« » تفریذپیمن هنّیب - هتشون و  نودب  ار - گرم  ماگنه  رارقا  دنادرگیم و  زاب  تیصو  هب  ار  ششخب 

هنّیب نودب  شرارقا  دشاب و  مهتم  ناثراو  هب  تبسن  هدننک  رارقا  هک  دنکیم  لمح  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیـش  موحرم 
. دوشن هتفریذپ 

دراد و يرگید  نز  زا  يدنزرف  دنزرف و  نودـب  يرـسمه  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ رایزهم  نب  یلع  ( 14 - ) 799
شدـنزرف هب  قلعتم  شلاوما  همه  هک  دریگیم  دـهاش  دوـخ  یتمالـس  تاـیح و  رد  ور  نیا  زا  دربـن  ثرا  يو  زا  شرـسمه  هک  دراد  تسود 

یتروص رد  تسا  زیاج  يو  يارب  راک  نیا  ایآ  دنکیم  یگدنز  شرسمه  اب  اهلاس  نآ  زا  سپ  تسین . شرـسمه  لام  نآ  زا  يزیچ  تسا و 
ره یتمالس  تایح و  لاح  رد  تسوا و  هب  قلعتم  لام  هک  تسا  نیا  ساسا  رب  وا  راک  ایآ  و  دبلطن ؟ تیلالح  وا  زا  دیوگن و  شرـسمه  هب  هک 

؟ دنکیم نآ  اب  دهاوخب  راک 
دبلطب ». تیلالح  يو  زا  تسا  مزال  سپ  تسا . بجاو  شرسمه  قح  دومرف : موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

تیصو : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 15 - ) 800
یقح نینچ  تسا ، راکهدـب  شناثراو  زا  یکی  هب  هک  دـنک  رارقا  راـمیب  یتقو  ینعی  تسین ، رثؤم ] حیحـص و   ] یهدـب هب  رارقا  ثراو و  يارب 
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درادن ».
______________________________

.13 رایخالا 15 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  یتالامتحا  تیاور ، هلمج  نیا  يانعم  رد  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
.11 رایخالا 15 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  یسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا  یلامتحا  ود  ربانب  دش  نایب  تیاور  يارب  هک  ییانعم  ود  (. 2)

 693 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسا هدرک  لمح  هیقت  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

تاعاجرا
باب زا  مهن  تیاور  رد  و  تسه . ثحب  نیا  اب  بسانم  ایاصو  باوبا  زا  مشـش  باـب  هبراـضم و  باوبا  زا  هدزاـی  باـب  تاـیاور  رد  تشذـگ :

تیـصو دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . يراکهدـب  هب  فارتعا  شناثراو  زا  یکی  يارب  يرامیب  لاـح  رد  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهدزیس 
تسین ». زیاج  ثراو  يارب  فارتعاو 

. تسا هدرک  لمح  هیقت  رب  ار  نآ  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
نایم هب  نآ  تایوتحم  زا  یمان  تسا و  ینالف  هب  قلعتم  یتشک  نیا  تفگ : یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  مهن  یـس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

نآ بحاص  هکنآ  رگم  تسا ، هلیـصوم  هب  قلعتم  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم ؟ هداد  يو  هب  شتایوتحم  اب  یتشک  نآ  ایآ  درواین ،
«1 .« » دشاب هدنامن  یقاب  يزیچ  ناثراو  يارب  دشاب و  ماهتا  ضرعم  رد 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسا  یبلاطم  يدعب  باب  ود  رارقا و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

گرم زا  شیپ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  یلام  هب  رارقا  مکح  باب 3 

زا یکی  يارب  گرم  ماگنه  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 1 - ) 801
چیه رگا  تسوا و  هب  قلعتم  لام  درک ، هماـقا  هنّیب  مادـک  ره  : » دومرف تشذـگرد  لاـح  ناـمه  اـب  سپـس  درک و  رارقا  مهرد  رازه  هب  رفن  ود 

دوشیم ». میسقت  مین  ود  هب  ناشنایم  لام  دندرکن  هماقا  هنّیب  مادک 
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دانسا  نودب  بلطم  نیا  عنقملا  باتک  رد 

______________________________

تیاور 4. تیصو  باوبا  زا  باب 39  (. 1)
695 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یهدب ای  قتع  هب  ناثراو  زا  یخرب  رارقا  مکح  باب 4 

ناـمز رد  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو - نب  بـهو  يرتـخبلا - وـبا  ( 1 - ) 802
. درک رارقا  شردپ  ندوب  راکهدب  هب  نانآ  زا  یکی  هاگنآ  تشاذگ . یقاب  دوخ  زا  یناثراو  تشذگرد و  یـصخش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
ود رگا  تسین و  وا  لام  رد  نآ  همه  تسوا و  ةدهع  رب  یهدب  نآ  زا  شثاریم  مهـس  هزادنا  هب  هک  درک  مکح  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

تس اهنآ  ةدهع  رب  ناشثاریم  رادقم  هب  ناشمهس  رد  دنشابن  لداع  رگا  تسا و  رثؤم  ناثراو  هیلع  دنـشاب  لداع  دننک و  رارقا  ناثراو  زا  رفن 
. تسا تباث  يو  مهس  رد  دننک  رارقا  رهاوخ  ای  ردارب  کی  هب  ناثراو  زا  یخرب  رگا  نینچمه  و 

سپ دوشیمن ، تباث  يو  بسن  یلو  دوب  دهاوخ  کیرش  يو  اب  لام  رد  دنک ، رارقا  یصخش  ِيردارب  هب  سکره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  و 
مهـس ثاریم  زا  ناـنآ  هارمه  ددـنویپیم و  وا  بَسَن  هب  هک  دنـشاب  لداـع  اـهنآ  هکنآ  رگم  تسا  تروـص  نیمه  هـب  دـننک  رارقا  رفن  ود  رگا 
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دربیم ».
، دنکیم یهدب  هب  رارقا  یصخش  يارب  هک  یتّیم  ثراو  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 803

تسا ». شاهدهع  رب  يو  مهس  : » دومرف
لداع رگا  تسا و  رثؤم  ناثراو  همه  هیلع  نیا ، دنـشاب ، لداع  دـنهد و  یهاوگ  ناثراو  زا  رفن  ود  هاگره  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

تسا ». تباث  ناشهدهع  رب  ناشمهس  دنشابن ،
هن تسا  مزال  وا  رب  يو  ثاریم  تبسن  هب  یهدب  هک  دوشیم  لمح  نیا  رب  ربخ  نیا  : » دیامرفیم راصبتسا  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

دوشیم ». تباث  وا  مهس  رد  یهدب  همه  هکنیا 
 697 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رارقا ياهتخانـشان  ثراو  هب  ناثراو  زا  یکی  هاگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 804
رگا هک  دوشیم  ضرف  هنوگنیا  دربیمن و  ثرا  وا  تداهش  اب  دوشیمن و  تباث  يو  بَسَن  تسا و  رثؤم  شمهـس  هب  تبـسن  يو  هیلع  دنک ،

دوشیم ». هداد  يو  هب  هزادنا  نامه  هب  هدننک  رارقا  مهس  زا  سپ ، دشیم ، هتساک  هدننک  رارقا  مهس  زا  نازیم  هچ  هب  دوب ، ثراو  وا 
دـمآ و ینز  هک  میدوب  يو  رظتنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناـخ  ِرد  تشپ  یهورگ  اـم  : » دـنیوگ هبیتع  نب  مکح  يریعـش و  ییحی  ( 4 - ) 805

؟ تسامش زا  کی  مادک  رفعج  وبا  تفگ :
؟ یهاوخیم هچ  دنتفگ : يو  هب 

. مسرپب ياهلاسم  يو  زا  مهاوخیم  تفگ : نز  نآ 
. سرپب وا  زا  تسا ، قارع  لها  هیقف  هبیتع - نب  مَکَح  نیا - دنتفگ : يو  هب 

متـشادرب و ار  ماهیرهم  مدوب . راکبلط  يو  زا  ماهیرهم  تباب  مهرد  دـصناپ  نم  تشاذـگ . ياج  رب  مهرد  رازه  دُرم و  مرهوش  تفگ : نز  نآ 
هب مرهوش و  هیلع  زین  نم  تسا و  راکبلط  مهرد  رازه  يو  زا  هک  درک  اعدا  دمآ و  یصخش  سپس  متـشادرب  ثاریم  ناونع  هب  زین  ار  هدنامیقاب 

. مداد تداهش  درم  نآ  دوس 
تکرح ار  تناتشگنا  منیبیم  هچ  يارب  مَکَح ! يا  دومرف : دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدوب  هبـساحم  لوغـشم  نم  دیوگ : مکح 

؟ یهدیم
. مدرک وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  شلاوس  نز و  نآ  نخس  نم 

. تسین يو  يارب  زین  یثاریم  درک و  رارقا  درم  نآ  يارب  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  موس ) ود   ) ثلث هب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مدیدن ». مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  رتمهف  اب  ار  یسک  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : مکح 

هب رارقا  یثراو  يارب  هاگره  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  يانبم  : » دیامرفیم بیذهتلا  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
دیآیمن ». وا  ةدهع  رب  یهدب  مامت  دوشیم و  مزال  وا  مهس  رد  دریگیم  قلعت  وا  مهس  هب  هک  يرادقم  هب  دنک ، یهدب 

تکرح ار  تناتـشگنا  منیبیم  هچ  يارب  : » دیـسرپ مکح  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  ار  نیـشیپ  تـیاور  مـیهاربا  نـب  یلع  ( 5 - ) 806
دـصناپ تشاذگ . ياج  رب  مهرد  رازه  تشذگرد و  شرهوش  تفگ : نز  نیا  متفگ : : » دیازفایم همادا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  یهدیم »؟

ّتیم زا  مهرد  رازه  درک  اعدا  دـمآ و  يدرم  سپـس  تشادرب . زین  ار  شثاریم  تشادرب و  ار  نآ  هک  دوب  راکبلط  شاهیرهم  تباب  وا  زا  مهرد 
. داد تداهش  يو  عفن  هب  نز  نآ  تسا و  راکبلط 

 699 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
درک و رارقا  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  ثلث  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  نم  نخـس  زونه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : مکح 

ماهدیدن ». رفعجوبا  زا  رتمهف  اب  ار  یسک  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : مکح  تسین . يو  يارب  زین  یثاریم 
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رب مهرد  رازه  وا  دوش و  تخادرپ  ّتیم  یهدب  ات  دربیمن  ثرا  نز  نآ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  حیضوت  : » دیوگ ریمع  یبا  نبا 
نآ موـس  ود  تسا و  نز  نآ  يارب  مهرد  رازه  ثلث  سپ  تسا ، راکهدـب  درم  نآ  شرـسمه و  هـب  مـهرد  دـصناپ  رازه و  هتـشاذگ و  ياـج 

درم ». نآ  هب  قلعتم 
: دیازفایم نآ  نایاپ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  تیاور  زین  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ثیدح  نیا 

تسا ». هدمآ  موس  ود  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  ثلث  هلمج : ياج  هب  دزادرپب و  ار  یهدب  هکنیا  ات  »
هماقا هنّیب  مهرد ، دصناپ  رب  شرـسمه  تشاذگ . ياج  رب  دوخ  زا  مهرد  رازه  ناثراو و  رـسمه و  یتّیم  : » دـیوگ راسی  نب  لیـضف  ( 6 - ) 807

رقاب ماما  درک . رارقا  يو  دوس  هب  نز  نآ  اعدا و  هنّیب - نودـب  ّتیم - هیلع  مهرد  رازه  يدرم  سپـس  تفرگ . شثاریم  هارمه  هب  ار  نآ  درک و 
هیقب دریگیم و  ار  مهرد  دصناپ  موس  ود  نز ، نآ  دربیمن  ثرا  درک و  رارقا  شلام  ثلث  نتفر  تسد  زا  هب  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

تسا ». هنیب  دننامه  شدوخ  هیلع  نز  نآ  رارقا  اریز  دهدیم ؛ لیوحت  درم  نآ  هب  ار 
تاعاجرا

. تسه نآ  اب  بسانم  قتع  باوبا  زا  مراهچ  لهچ و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
: دیآیم

. دینک هعجارم  سپ  دراد ؛ دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  تاداهش  باوبا  زا  ملهچ  باب  رد  و 

ندرک هنهرب  ندناسرت و  دیدهت ، سبح ، ماگنه  رارقا  ریثأت  مدع  باب 5 

ای ینادنز  ای  هنهرب  ماگنه  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلا  وبا  ( 1 - ) 808
تسین ». وا  رب  يدح  دنک ، رارقا  ندش  دیدهت  ای  هدناسرت 

 701 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
کتک ای  ندـش  ینادـنز  اـی  ندـناسرت  اـب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 809

دوشیمن ». يراج  وا  رب  ّدح  تسین و  رثؤم  وا  هیلع  دنک ، رارقا  يّدح  هب  ندروخ 
تاعاجرا

: دیآیم
تلالد ثحب  نیا  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یبلاطم  لتق  ياعدا  باوبا  زا  موس  باب  تاـیاور  نینچمه  تقرـس و  ّدـح  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  رد 

. دنکیم
703 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

( دنگوس  ) نامْیا باوبا  متفه : تسیب و  لصف 

غورد تسار و  دنگوس  یفیلکت  مکح  باب 1 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دینک و اهر  ار  مدرم  نایم  نداد  شزاس  يراگزیهرپ و  يراکوکین و  هلیـسو  نیدب  ات  دـیهدن ، رارق  ناتياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  دـنوادخ  و 

«. 1  » تسا هاگآ  ِياونش  دنوادخ 
زور دـنوادخ - دـنرادن و  ياهرهب  ترخآ  رد  نانآ  دنـشورفیم ، یکدـنا  ياهب  هب  ار  ناشياهدـنگوس  ادـخ و  اب  ناـمیپ  هک  یناـسک  اـمتح 
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«. 2  » تسا یکاندرد  باذع  ناشيارب  دنادرگیمن و  كاپ  ار  اهنآ  دنکیمن و  هاگن  ناشیا  هب  دیوگیمن و  نخس  نانآ  اب  تمایق -
دوبان ناشلامعا  دنیامش ؟ اب  ًامتح  دندروخیم ، مسق  ادخ  هب  اهدنگوس  نیرتدیدش  اب  هک  دنتسه  ییاهنامه  نانیا  ایآ  دنیوگیم : نانمؤم  و 

«. 3  » دندیدرگ راکنایز  دش و 
رد اههناشن  وگب : دنروآیم ، نامیا  نآ  هب  ًامتح  دمآ  ناشيارب  ياهناشن  رگا  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  اهمسق  نیرتدـیدش  اب  و 

«4 « ؟ دنروآیمن نامیا  هناشن  ندمآ  ماگنه  هک  دینادیم  هچ  امش  تسادخ و  رایتخا 
امـش اب  تسخن  نانآ  هکنیا  اب  دینکیمن  دربن  دندرک - شالت  ربمایپ  ندرک  نوریب  رد  دنتـسکش و  ار  ناشياهدـنگوس  هک  یهورگ - اب  ارچ 

«. 5  » دیشاب نمؤم  رگا  تسا ، رتراوازس  يو  زا  ندیسرت  هب  دنوادخ  یلو  دیسرتیم ؟ نانآ  زا  ایآ  دندرک ؟ زاغآ  دربن 
. دزیگنایمن رب  ار  ناگدرم  دنوادخ  هک  دندرک  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  اهمسق  نیرتدیدش  اب  و 

«. 6  » دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  دنوادخ  ةدهع  رب  تسا  یقح  تباث و  ةدعو  نآ  يرآ ،
______________________________

.224 هرقب 2 / (. 1)
.77 نارمع 3 / لآ  (. 2)

.53 هدئام 5 / (. 3)
.109 ماعنا 6 / (. 4)

.13 هبوت 9 / (. 5)
.38 لحن 16 / (. 6)

 705 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
بیرف هیام  ار  ناتياهدنگوس  هکنیا  هب  درکیم  ادج  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  شیاههتـشر  ندـیبات  مکحم  زا  سپ  هک  دیـشابن  ینز  نآ  دـننام  و 
دیتشاد فالتخا  هچنآ  رد  تمایق  زور  دیامزآیم و  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  دشاب . رگید  هورگ  زا  رتنوزفا  یهورگ  ات  دـیهد  رارق  رگیدـکی 

«. 1  » دش دهاوخ  هداد  حیضوت  ناتيارب  ًاعطق 
هار زا  ناتندرک  يریگولج  لیلد  هب  دزغلب و  يراوتـسا  زا  سپ  یماگ  ات  دـیهدن  رارق  رگیدـکی  گـنرین  بیرف و  هیاـم  ار  ناتياهدـنگوس  و 

«. 2  » تسا یگرزب  باذع  امش  يارب  دیشچب و  ار  باذع  ادخ 
. دیروخن دنگوس  وگب : دش . دنهاوخ  جراخ  وت  اب  ًامتح  یهد  روتسد  اهنآ  هب  رگا  هک  دندرک  دای  مسق  دنوادخ  هب  اهدنگوس  نیرتدیدش  اب  و 

«. 3  » تسا هاگآ  ناتلامعا  هب  دنوادخ  ًاعطق  تسا ] دنگوس  زا  رتهب   ] هدیدنسپ يوریپ 
«. 4  » تسا نانآ  يارب  ياهدننک  راوخ  باذع  ور  نیا  زا  دندرک ، يریگولج  ادخ  هار  زا  هلیسو  نیا  هب  دنداد و  رارق  رپس  ار  ناشياهدنگوس 

«. 5  » دنهدیم ماجنا  یتشز  رایسب  راک  ًاعطق  دندرک ، يریگولج  ادخ  هار  زا  هلیسو  نیا  هب  دنداد و  رارق  رپس  ار  ناشیاهدنگوس 
يا دنتفگ : يو  هب  دندمآ و  درگ  یسیع  دزن  نّویراوح  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  ّللادبع 

�
ه ( 1 - ) 810

! نک داشرا  ییامنهار و  ار  ام  اهیبوخ ! راگزومآ 
دیروخن ادخ  هب  غورد  دنگوس  هک  داد  روتسد  امش  هب  ادخ ) نخسمه   ) ادخ ربمایپ  مالسلا - هیلع  یسوم  تفگ : نانآ  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع 

غورد ». ای  دشاب  تسار  دینکن ، دای  دنگوس  ادخ  هب  هک  مهدیم  روتسد  امش  هب  نم  و 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تبسن  نودب  تیاور  نیا  يدنوار  تاوعد  باتک  رد 

دنوادخ اریز  دیروخن ، غورد  تسار و  ِدنگوس  ادخ ، هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زاّزخ  بویا  وبا  ( 2 - ) 811
دیهدن »! رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  ادخ  : » دیامرفیم هوکشاب  زیزع و 
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دنوادـخ اریز  دـیروخن ، غورد  تسار و  ِدـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زازخ  بویا  وبا  ( 3 - ) 812
دیهدن »! رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  ادخ  : » دیامرفیم

ماهدرک دای  دنگوس  هک  دیوگب  دیابن  زگره  تساوخ  کمک  يرگید  دوخ و  نایم  یتشآ  يرارقرب  يارب  یسک  زا  یـصخش  هاگره  دومرف : و 
شزاس يراکزیهرپ و  يراکوکین و  ات  دیهدن  رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  : » تسا دنوادخ  نخس  يانعم  نیا  منکن و  نینچ  هک 

دینک ». اهر  ار  مدرم  نایم  نداد 
______________________________

.92 لحن 16 / (. 1)

.94 لحن 16 / (. 2)
.53 رون 24 / (. 3)

.16 هلداجم 58 / (. 4)
.2 نوقفانم 63 / (. 5)

 707 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب دـینکن . دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  غورد  هچ  تسار و  هچ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بویا  وبا  ( 4 - ) 813

دیهدن ». رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  دومرف : تسا و  هدرک  یهن  نآ  زا  دنوادخ  قیقحت 
غورد دنگوس  سکره  ریدس ! يا  : » دومرف ریدس  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دباع - خیش  مهس - نب  مالس  ( 5 - ) 814

: دـیامرفیم هوکـش  تزعاب و  دـنوادخ  تسا . هدرک  هاـنگ  دروخب ، تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  سکره  تسا و  هدـش  رفاـک  دـنک  داـی  ادـخ  هب 
دیهدن ». رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  »

. تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  زین  صاصتخالا  باتک  رد 
! دـنگوس ادـخ  هب  : » دومرف موقرم  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تشون . مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يارب  یبلطم  رایزهم  نب  یلع  ( 6 - ) 815

بلاطم ندش  هتفگ  یلو  مروآ  نابز  رب  ار  دنگوس » ادخ  هب   » هژاو لاوحا ، زا  یلاح  چیه  رد  هک  تسین  دنیاشوخ  نم  يارب  تسین و  هنوگنیا 
دنکیم ». تحاران  ارم  عقاو  فالخ 

رتگرزب ار  دنوادخ  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 7 - ) 816
دنکیم ». تیانع  يو  هب  دهد  تسد  زا  هچنآ  زا  رتهب  دنوادخ  دنک ، دای  تسار )  ) دنگوس شمان  هب  هک  دنادب  نآ  زا  رتهوکشاب  و 

زا رادب  گرزب  ار  ادخ  مان  : » دومرف ینادمه  ثراح  هب  شاهمان  زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد  ( 8 - ) 817
ینک ». رکذ  قح  يارب  زج  هکنیا 

دنگوس ». ّللارفغتسا 
�

ه هب  هن ، دوب : هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهدنگوس  زا  : » دیوگ یلع  نب  رمع  نب  دمحم  ( 9 - ) 818
هب دیگنج ! مهاوخ  شیرق  اب  ًامتح  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 10 - ) 819

دهاوخب ». ادخ  رگا  دومرف : سپس  : » تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دیگنج ». مهاوخ  شیرق  اب  ًامتح  دنگوس ، ادخ 
 709 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دنگوس نیا  هب  دومرفیم و  شیاهدـنگوس  رد  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باتک  رد  ( 11 - ) 820
اهمشچ ». اهبلق و  هدننک  نوگرگد  هب  دنگوس  : » دروخیم مسق 

دنگوس »! ادخ  هب  دومرفیم : رایسب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ بوقعی  نب  سنوی  ( 12 - ) 821
راوید اب  ار  شاینیب  هک  دـنک  داـی  دـنگوس  یـصخش  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  ( 13 - ) 822
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دبوکن راوید  هب  ار  شرـس  هک  دـنک  دای  دـنگوس  یـصخش  رگا  دـناراخب و  راوید  اب  ار  شاینیب  ات  دـنکیم  راتفرگ  ار  وا  دـنوادخ  دـناراخن ،
دبوکب ». راوید  هب  ار  شرس  ات  درامگیم  ار  یناطیش  هوکش  تزعاب و  دنوادخ 

غورد و دنگوس  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ءاّذح  هدیبع  وبا  ( 14 - ) 823
دوشیم ». لسن  عطق  ببس  دنکیم و  یلاخ  يزور  زا  ار  اههناخ  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب 

یگژیو هس  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ءاّذـح  هدـیبع  وبا  ( 15 - ) 824
ادـخ اب  نآ  اب  هک  غورد  دـنگوس  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ندـیرب  ملظ ، دـنیبب ؛ ار  اهنآ  تشز  راثآ  ات  دریمیمن  نآ  بحاـص  زگره  هک  تسا 

، دننکیم رارقرب  دنویپ  مه  اب  سپ  دنتسه  راکهبت  یهورگ  تسا و  ناشیوخ  هب  یکین  شاداپ ، رظن  زا  اهتعاط  نیرتعیرـس  دنکیم و  هزرابم 
دنویپ ندـیرب  غورد و  دـنگوس  قیقحت  هب  دوـشیم و  داـیز  ناـشرمع  سپ  دـننکیم  یکین  رگیدـکی  هب  دـباییم و  شیازفا  ناـشلاوما  سپ 

دوشیم ». لسن  عطق  ببس  دنکیم و  یلاخ  يزور  زا  ار  اههناخ  يدنواشیوخ 
 711 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنکیم ». يزور  یب  ار  اههناخ  غورد  دنگوس  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 16 - ) 825
همکاحم رد  غورد  دنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا  ( 17 - ) 826

دنکیم ». يزوریب  ار  اههناخ 
. تسا هدش  لقن  زین  هیوبنلا  تازاجملا  باتک  رد  تیاور  نیا 

غورد دـنگوس  زا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیزی  نـب  رباـج  ( 18 - ) 827
دنکیم ». يزوریب  ار  اههناخ  نآ ، اریز  دیزیهرپب ؛

يزوریب ار  هناـخ  غورد ، دـنگوس  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  ( 19 - ) 828
دنکیم ».

درک و یهن  غورد  دـنگوس  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  تیاور  رد  باتک  نامه  رد  ( 20 - ) 829
دنکیم ». يزوریب  ار  اههناخ  نآ ، : » دومرف

. دوشیم محر  لُّغَنَت  ببس  غورد  دنگوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀحلط  ( 21 - ) 830
؟ تسیچ محر  لُّغَنَت  يانعم  موش ! تیادف  متفگ :

ندرک ». ازان  میقع و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
 713 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوشیم ». نادنزرف  ِرقف  ببس  همکاحم ،) رد   ) غورد دنگوس  : » دیوگ ینابیش  رکب  یبا  نب  حیلف  ( 22 - ) 831
نآ اریز  دینک ، اورپ  ادخ  زا  غورد  دنگوس  ةرابرد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 23 - ) 832

تسا و هدرک  ادیپ  تأرج  دنوادخ  رب  قیقحت  هب  دنک  دای  غورد  دنگوس  سکره  دربیم و  نایم  زا  ار  تکرب  دـناسریم و  شورف  هب  ار  الاک 
دشاب ». نآ  تازاجم  رظتنم  دیاب 

دنادیم هکنیا  اب  دنک ، دای  دـنگوس  يزیچ  هب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمحا  بوقعی  ( 24 - ) 833
تسا ». هتساخرب  هزرابم  هب  هوکشاب  تزعاب و  دنوادخ  اب  قیقحت  هب  دیوگیم ، غورد 

رد سکره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  نامیلـس  نـب  ّللادـبع 
�

ه ( 25 - ) 834
هدرک بحاصت  ار  شتآ  زا  ياهکت  انامه  دـنک ، بحاصت  ار  یناملـسم  صخـش  لام  نآ ، ببـس  هب  دـنک و  داـی  غورد ]  ] دـنگوس همکاـحم ،

تسا ».
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زا اهربق  لها  يا  امش  رب  مالس  : » تفگ تشذگ و  یناتسروگ  زا  ناملـس  هک  دنکیم  تیاور  سیقلادبع  زا  يدرم  زا  دوراجوبا  ( 26 - ) 835
؟ تسا هعمج  زورما  دینادیم  ایآ  اههناخ ! نیا  لها  يا  ناناملسم  نانمؤم و 

! ّللادبعابا
�

ه يا  مالـس  وت  رب  و  تفگ : دـمآ و  يو  باوخ  هب  یـسک  دـیباوخ ، دیـسر و  هناخ  هب  یتقو  تفر . شلزنم  هب  تفگ و  ار  نیا  ناملس 
زور رد  ناگدنرپ  مینادیم  ام  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هعمج  زورما  هک  دینادیم  ایآ  یتفگ : میداد و  خساپ  ار  تمالـس  میدینـش و  ار  تنانخس 

. دنیوگیم هچ  هعمج 
؟ دنیوگیم هچ  هعمج  زور  رد  ناگدنرپ  تفگ : ناملس 
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تخانـشن ار  ام  راگدرورپ  یگرزب  اورنامرف . تادوجوم و  همه  رب  ام  رتسگرهم  ِراـگدرورپ  تسا ! كاـپ  تسا ! كاـپ  دـنیوگیم : تفگ : وا 

درک ». دای  غورد  دنگوس  يو  مان  هب  هک  یسک 
ار اهرمع  بارخ و  ار  اههناخ  غورد  دـنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 27 - ) 836

دنکیم ». هاتوک 
هزرابم ادـخ  اب  غورد  ياهدـنگوس  اب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  صاـصتخالا  باـتک  رد  ( 28 - ) 837

دیوجیم ». يرازیب  يو  زا  دنوادخ  دنک ،
ارم هک  مناسریمن  یـسک  هب  ار  مدوخ  تمحر  نم  : » دومرف یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  مدـناوخ  یباـتک  رد  : » دـیوگ ریـشب  ( 29 - ) 838

دوشیمن ». کیدزن  نم  هب  راکانز  تمایق  زور  دهدیم و  رارق  غورد  ياهدنگوس  زیواتسد 
. تسا هدش  لقن  زین  مثیم  زا  تیاور  نیا 

، دنک بحاصت  ار  شردارب  لام  دـنگوس ، اب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ّللادـبع 
�

ه ( 30 - ) 839
اب نامیپ  هک  یناسک  نیقی  هب  : » داتـسرف ار  نآرق  هیآ  نیا  دنوادخ  بلطم ، نیا  دییات  رد  دـنکیم . رادـید  دوخ  رب  ِمشخ  تلاح  اب  ار  دـنوادخ 

دنشورفیم ». يزیچان  ياهب  هب  ار  ناشياهدنگوس  ادخ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  دـمآ ، دورف  نم  ةرابرد  هیآ  نیا  تفگ : دروآرب و  رـس  سیق  نب  ثعـشا  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : ّللادـبع 

�
ه

منک ». دای  دنگوس  هک  درک  مکح  نم  هیلع  ترضح  نآ  مدرک و  همصاخم 
صخـش لاـم  بحاـصت  يارب  سکره  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 31 - ) 840

دنکیم ». رادید  دوخ  رب  ِمشخ  تلاح  اب  ار  دنوادخ  دنک ، دای  غورد  دنگوس  یناملسم 
هک دراد  ياهتشرف  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 32 - ) 841

بیع ره  زا  وت  ایادخ ! دیوگیم : تسا و  لاس  رازه  هلصاف  لوط  هب  الاب  نامسآ  رد  شرـس  لاس و  دصناپ  هلـصاف  هب  نییاپ  نیمز  رد  شیاهاپ 
. یتسه گرزب  وت  ردقچ  یتسه ، هک  اجک  ره  یتسه  هزنم  كاپ و  وت  یتسه ، هزنم  كاپ و  یصقن  و 

دنکیم ». دای  غورد  دنگوس  نم  مان ]  ] هب هک  یسک  دنادیمن ، ار  نیا  : » دتسرفیم یحو  يو  هب  دنوادخ  سپ 
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هک دیرفآ  يدیفـس  سورخ  دنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نسحلاوبا  هینک  اب  نایعیـش  زا  یکی  ( 33 - ) 842
ياهسورخ تسا . برغم  رد  شرگید  لاب  قرـشم و  رد  شلاب  کـی  تسا . نیمز  نیمتفه  هدودـحم  رد  شیاـهاپ  شرع و  ریز  رد  شندرگ 

هزنم كاپ و  دیوگیم : سپس  دنزیم ، مه  رب  ار  شلاب  ود  ندادرس ، گناب  ماگنه  دروآرب . گناب  سورخ  نیا  ات  دنروآیمنرب  گناب  رگید 
. درادن يدننامه  هک  گرزب  ي  ادخ ) تسا  هزنم  كاپ و  ! ) ادخ تسا  هزنم  كاپ و  ادخ ! تسا 

دروخیمن ». نم  هب  غورد  دنگوس  دسانشب  ار  وت  نانخس  هک  یسک  : » دیامرفیم دهدیم و  خساپ  ار  وا  يادن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
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. تسا هدش  هداد  تبسن  رقاب  ماما  هب  دنس  نودب  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  تسا و  هدش  لقن  نوگانوگ  ياهدنس  اب  تیاور  نیا 
لاـم شدـنگوس  اـب  هک  تسین  سکچـیه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثراـح  هماـماوبا  ( 34 - ) 843

. دنکیم بجاو  شیارب  ار  شتآ  مارح و  يو  رب  ار  تشهب  دنوادخ ، هکنآ  رگم  دنک ، بحاصت  ار  یناملسم  صخش 
. دشاب یکدنا  لام  رگا  یتح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ 

دشاب ». كارا  تخرد  زا  یکاوسم  بوچ  دنچره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. تسا هدش  نایب  بلغت - نب  سایا  ینزام - هماماوبا  يوار  مان  يرگید  شرازگ  رد 

مالـسلا هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 35 - ) 844
درک ». یهن  غورد  دنگوس  هلیسو  هب  ناملسم  صخش  لام  بحاصت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور 

زا شیپ  هاـنگ  راـهچ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـبللا  ّبل  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  ( 36 - ) 845
تبیغ ». غورد و  دنگوس  ردام ، ردپ و  هب  رازآ  زامن ، كرت  دوشیم ؛ هداد  رفیک  ایند  رد  ترخآ 
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رظن زا  ناـهانگ  نیرتعیرـس  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  زا  مـلکلا  ررد  مـکحلا و  ررغ  باـتک  رد  ( 37 - ) 846

تسا ». غورد  دنگوس  تازاجم  تازاجم ،
غورد دنگوس  هب  هک  یـسک  تسا  ناما  رد  ادخ  باذـع  زا  هنوگچ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  نانمؤمریما  زا  باتک  نامه  رد  ( 38 - ) 847

دنکیم ». باتش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  دنوادخ  قیقحت  هب  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنگوس ! ادخ  هب  : » دیوگ حابصلاوبا  ( 39 - ) 848

. داد دای  اـم  هب  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تخومآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تخومآ . ار  نآ  ریـسفت  نآرق و 
دیتسه ». دازآ  نآ  هب  تبسن  امش  سپ  دیدرک ، دای  هک  يدنگوس  ره  ای  دیداد  ماجنا  هک  يراک  ره  هیقت  يارب  دومرف : سپس 

بجاو هیقت  نیمزرـس  رد  هیقت  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  مالـسالا  ضحم  تیاور  رد  ناذاـش  نبا  ( 40 - ) 849
تسین ». ینکشدنگوس  دنک ، دای  دنگوس  دوخ  زا  یملظ  ندرک  رود  يارب  هیقت  يور  زا  هک  یسک  يارب  تسا و 

هلیـسو نیا  هب  مینک و  داـی  دـنگوس  یتاـیلام  روماـم  يارب  اـیآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ یمرـضح  رکبوـبا  ( 41 - ) 850
؟ میهد روبع  ار  ناملاوما 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا دنگوس  اب  ار  رطخ  نک و  دای  دنگوس  یـسرتیم  تلام  ناج و  رب  رگا  دومرف : دـنکیم ، دای  دـنگوس  هیقت  يور  زا  هک  یـصخش  ةرابرد  و 

روخن »! دنگوس  ناشيارب  دنکیمن ، رود  وت  زا  ار  يزیچ  تدنگوس  هک  ینادیم  رگا  و  نک ! رود  دوخ 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مود  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 

هک تسیچ  امـش  رظن  موشیم ، هداد  دنگوس  قتع  قالط و  هب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هیـسکا  عاّیب  ذاعم  ( 42 - ) 851
؟ منک دای  دنگوس  ناشيارب 

نک ». دای  دنگوس  ناشيارب  دنتساوخ  هچره  هب  يدیسرت ، هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
زا هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شناتـسود  زا  یکی  زا  سنوی  ( 43 - ) 852

یتسین دقتعم  رگا  زاس و  رود  دوخ  زا  ار  رطخ  نآ  اب  نک و  دای  دنگوس  یسرتیم  تلام  ناج و  رب  رگا  : » دومرف درک ، دای  دنگوس  هیقت  يور 
روخن ». دنگوس  ناشيارب  دنک  رود  وت  زا  ار  يزیچ  نآ  هک 
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هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 44 - ) 853
هد »! تاجن  ندش  هتشک  زا  ار  تردارب  نک و  دای  غورد  دنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  تیاور  نیا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 
نک و دای  یلاعت  دـنوادخ  هب  غورد  دـنگوس  : » دومرف يدرم  هب  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 45 - ) 854

هدب »! تاجن  ندش  هتشک  زا  ار  تردارب )  ) ردپ
هیقت يور  زا  هک  دـش  لاؤس  یـصخش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » هک دوـشیم  تیاور  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 46 - ) 855

ار رطخ  نآ  اب  نک و  دای  دـنگوس  یـسرتیم ، تلام  ای  تناج ) ای   ) تنید ای  تردارب  رب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم ، دای  دـنگوس 
سپ دـنک ، نایز  ساسحا  دوخ  رب  نموم  هک  يزیچ  ره  رد  روخن و  دـنگوس  دـنک ، فرطرب  ار  يزیچ  نآ  هک  یتسین  دـقتعم  رگا  نک و  رود 

دنک ». هیقت  نآ  رد  دناوتیم 
هناخ رد  زورما  اهنآ  میاهدوب و  بیقعت  تحت  اهنآ  ام و  دناهنوگچ ؟ جراوخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رکبوبا  ( 47 - ) 856

قتع و هب  اهنآ  يارب  هک  داد  هزاجا  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مینک ؟ هچ  دندرک ، دنگوس  تساوخرد  ام  زا  اهنآ  رگا  هک  دـییامرفب  دنتـسه ، ام 
. مالسلا هیلع  یلع  زا  يرازیب  ای  تسا  رتبوبحم  وت  دزن  ندش  هتشک  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  ام  زا  یکی  منک . دای  دنگوس  قالط 

روبجم هک  یسک  رگم  : » دومرف هک  ياهدینشن  ار  رامع  ةرابرد  دنوادخ  نخـس  ایآ  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  يدازآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا ». مارآ  نامیا  اب  شبلق  دوش و 

نایز يو  هب  دنک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  هیقت  يور  زا  یـصخش  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هعامـس  ( 48 - ) 857
. دوش راچان  روبجم و  نآ  هب  هک  یتروص  رد  دنزیمن ، نایز  وا  هب  زین  قتع  قالط و  هب  دنگوس  دناسریمن و 

تسا ». هدرک  لالح  هدش  راچان  نآ  هب  هک  یسک  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  دنوادخ  ياهمارح  زا  کیچیه  دومرف : و 
دنگوس ناـملاوما  يارب  ار  اـم  اـهنآ  مینکیم و  روبع  هورگ  نیا  راـنک  زا  اـم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 49 - ) 858

. میاهتخادرپ ار  اهنآ  تاکز  هک  یلاح  رد  دنهدیم ،
. نک دای  دنگوس  ناشيارب  دنتساوخ  هچ  ره  هب  يدیسرت  هاگره  هرارز  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ قتع قالط و  هب  یتح  موش ! تیادف  متفگ :
دنتساوخ ». هچنآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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. دنکیم دای  دنگوس  قتع  قالط و  هب  مکاح  يارب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یمرضح  رکبوبا  ( 50 - ) 859
دنشخبیمن ». مدرم  دشخبیم و  دنوادخ  رکبوبا ! يا  تسین . وا  رب  يزیچ  دسرتب ، شاهنایزات  ریشمش و  زا  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنک دای  دنگوس  شلاوما  ظفح  رطاخ  هب  تایلام  رومأم  يارب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  : » دیوگ یبلح  ( 51 - ) 860
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنگوس هب  روبجم  یصخش  میدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دنیوگ رصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ییحی و  نب  ناوفـص  ( 52 - ) 861
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؟ دوشیم مزال  شاهدهع  رب  نآ  ایآ  دنکیم ، دای  دنگوس  شلاوما  ۀقدص  قتع و  قالط ، هب  دوشیم و 
هابتشا هچنآ  دنرادن و  تردق  هچنآ  دندش و  روبجم  هچنآ  نم  تما  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا ». هدش  هتشادرب  دندرک ،
. تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  زین  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  تیاور  نیا 

دنهاوخیم اـم  زا  ناـنآ  میربیم . تاـیلام  نارومأـم  دـید  لـباقم  زا  ار  یلاـم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 53 - ) 862
. دنوشیمن یضار  ام  زا  دنگوس  هب  زج  دنراذگ و  نامدازآ  ات  مینک  دای  دنگوس  ناشيارب 
تسا ». هرک  امرخ و  زا  رتلالح  نآ  هک  نک  دای  دنگوس  ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دای دنگوس  شیارب  رگا  سپ  مرذگیم ، تایلام  رومأم  رانک  زا  لام  اب  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ یفعج  لیعامسا  ( 54 - ) 863
. دهدیم رارق  متس  دروم  دنکیم و  ییوجزاب  نم  زا  منکن  دای  دنگوس  شیارب  رگا  دنکیم و  اهر  ارم  منک ،

. نک دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دهدیم دنگوس  قالط  هب  ارم  وا  متفگ :

. نک دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسین نم  هب  قلعتم  لام  متفگ :

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و  هدرک  هقالط  هس  ضیح  لاح  رد  ار  شرـسمه  رمع  نبا  نک .] عافد   ] تردارب لاـم  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
درواین ». باسح  هب  يزیچ  ار  نآ  درمش و  لطاب  ار  وا  قالط  هلآ  هیلع و 

 725 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نارومأم رانک  زا  اهنآ  اـب  تسا و  نم  راـیتخا  رد  مدرم  ياههیامرـس  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ ییحی  نب  رّمعم  ( 55 - ) 864

. میروخیم دنگوس  ناشيارب  ام  دنهدیم و  دنگوس  اهنآ  يارب  ار  ام  نانآ  میرذگیم . یتایلام 
رب نمؤم  هک  يزیچره  مدرکیم . دای  دـنگوس  اـهنآ  رب  مدادیم و  روبع  ار  ناناملـسم  لاوما  همه  هک  مراد  تسود  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دنک ». هیقت  دناوتیم  نآ  رد  دشاب ، راچان  نآ  ماجنا  رد  دسرتب و  شدوخ 
لمع يدنگوس  هب  نانآ  يارب  سکره  درادـن  نامیا  ادـخ  هب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدعـسم  ( 56 - ) 865

.( تنس لها  نافلاخم و  يارب  قتع - قالط و  دننام  هدش - عادبا  ياهدنگوس  هب  ینعی  .« ) دنک
تاعاجرا

تمحر دنیوگیم : هعمج  زور  رد  ناگدـنرپ  : » هک هتفگ  نیا  هعمج  زامن  باوبا  زا  مجنپ  یـس و  باب  زا  موس  داتفه و  تیاور  رد  تشذـگ :
درک ». دای  غورد  دنگوس  تمان  هب  هک  سکره  تخانشن ، ار  وت  ِیگرزب  تسا . هتفرگ  یشیپ  تمشخ  رب  وت 

: هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  یلام  قحتسم  قوقح  باوبا  زا  مود  یس و  باب  زا  متشه  تسیب و  تیاور  رد  و 
دنکیم ». عطق  ار  لسن  يزور و  زا  یلاخ  ار  اههناخ  غورد ، دنگوس  يدنواشیوخ و  دنویپ  ندیرب  »

يارب هیقت  يور  زا  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  نمـشد  اـب  داـهج  باوـبا  زا  مود  تسیب و  باـب  زا  مشـش  تسیب و  تیاور  رد 
تسین ». ینکشدنگوس  شیارب  دنک ، دای  دنگوس  دوخ  زا  یملظ  ندرک  فرطرب 

تعرـس يدوباـن  هب  هک  یناـهانگ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  سفن  اـب  داـهج  باوـبا  زا  مهدزاود  باـب  زا  متفه  تسیب و  تیاور  رد  و 
تسا ». غورد  نخس  غورد و  دنگوس  يدنواشیوخ و  دنویپ  ندیرب  دشخبیم ،

رب سپ  تسا ...  دایز  دنوادخ  هب  غورد  ياهدنگوس  هک  يدرک  هدهاشم  هاگره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  موس  یس و  تیاور  رد  و 
رطاخ هب  دنتـسه و  هوکـش  تزعاب و  دـنوادخ  مشخ  رد  مدرم  هک  نادـب  نک و  تاجن  تساوخرد  دـنوادخ  يوس  هب  نتفر  اـب  شاـب و  رذـح 
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دهدیم ». تلهم  نانآ  هب  هتفرگ  اهنآ  ةرابرد  هک  یمیمصت 
هک تسه  یبلاطم  مود  باب  هژیو  هب  هیقت  باوبا  تایاور  رد  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  موس  هاجنپ و  متـشه و  یـس و  باب  تایاور  رد  و 

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب 
هورگ هس  هب  تمایق  رد  دـنوادخ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  شورف  دـیرخ و  باوبا  زا  متـشه  باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

رد هک  دنک  دای  دنگوس  غورد  هب  رـصع  زا  سپ  هک  یـصخش  تسا : یکاندرد  باذع  ناشيارب  دـنکیمن و  كاپ  ار  اهنآ  دـنکیمن و  هاگن 
دریگب ». ار  نآ  شنخس  دییأت  اب  يرگید  و  تسا ) هداد  شیالاک  ربارب  رد  غلبم  نالف  ای   ) دش تخادرپ  غلبم  نالف  شیالاک  ربارب 
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. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  رجات  تابحتسم  باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

: متفگ يو  هب  نم  داد . هقدـص  نم  هب  ياهناـخ  زا  ار  دوخ  مهـس  مرداـم  : » هک هتفگ  نیا  فوقو  باوـبا  زا  مجنپ  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
 ... نک میظنت  دیرخ  دادرارق  نآ  يارب  هکلب  دننادیمن ، حیحص  ار  نیا  تاضق 

؟ تسیچ امش  رظن  ماهتخادرپن ، يزیچ  نم  یلو  ماهتخادرپ ، ار  نآ  ياهب  نم  هک  دهد  دنگوس  ارم  تفرگ  میمصت  ناثراو  زا  یکی  سپ 
نک ». دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دزن شناـثراو  دُرم و  نز  نآ  تسا  نز  نـالف  هب  ّقلعتم  مداد  وت  هب  هک  یلاـم  : » هک هتفگ  نیا  رارقا  باوـبا  زا  مود  باـب  زا  مهد  تیاور  رد  و 
وت دزن  يزیچ  يو  هک  نک  دای  دنگوس  ام  يارب  تسوت ، دزن  اهنت  لام  نآ  هک  میدـقتعم  ام  تشاد و  یلام  ام  يافوتم  : » دـنتفگ دـندمآ و  درم 

؟ دنک دای  دنگوس  نانآ  يارب  ایآ  درادن ،
دنکن ». دای  دنگوس  تسا ، ماهتا  دروم  رگا  دنک و  دای  دنگوس  ناشيارب  تسا  دامتعا  دروم  يو  دزن  نز  نآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  ملهچ  مکی و  یس و  مهدفه ، باب  يدعب و  باب  رد 

؟ دنهد دنگوس  قتع  قالط و  هب  ارم  رگا  : » هک هتفگ  نیا  قالط  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« نک دای  دنگوس  ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ادخ تشادگرزب  رطاخ  هب  یعدم  يوس  زا  ندادن  دنگوس  بابحتسا  قحيذ و  طسوت  دنگوس  رب  تمارغ  حیجرت  بابحتسا  باب 2 

ینب زا  دومرف : منکیم  نامگ  تشاد - جراوخ  زا  يرـسمه  مردپ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 1 - ) 866
تدج زا  هک  يراد  يرـسمه  وت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : يو  هب  شنارادتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  دوب - هفینح 

نز  نآ  داد . قالط  ار  وا  هک  داتفا  قافتا  مردپ  يارب  هاگنآ  دیوجیم . يرازیب 
 729 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ یتسین قح  رب  وت  رگم  موش ! تیادف  ناج ، ردپ  متفگ : مردپ  هب  نم 
منک » دای  دنگوس  وا  هب  يراتفرگ  همکاحم و  رد  هک  منادیم  نآ  زا  رتگرزب  ار  دنوادخ  نم  یلو  مدنزرف )! يا   ) يرآ دومرف : مردپ 

اهر دنوادخ  يارب  ار  يزیچ  ياهدنب  زگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 2 - ) 867
دهد ». تسد  زا  ار  نآ  هک  درکن 

.( دنکیم نیزگیاج  شیارب  ار  نآ  ناهج  کی  ای  ناهج  ود  رد  دنوادخ  ینعی  )
اعدا ار  یلام  وت  هیلع  یـسک  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  مکح  نب  یلع  ( 3 - ) 868

دای دنگوس  هدب و  يو  هب  ار  نآ  دسریم ، مهرد  یـس  هب  رگا  سپ  دهد ، دـنگوس  ار  وت  تفرگ  میمـصت  هاگنآ  يدوبن ، راکهدـب  وت  درک و 
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زادرپن ». يو  هب  روخب و  دنگوس  تسا  نآ  زا  شیب  رگا  نکن و 
سکره : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  ییاط  دیمحلا  دبع  ( 4 - ) 869

اهر ار  وا  دنوادخ  تشادگرزب  رطاخ  هب  سپـس  دروخیم  دنگوس  وا  دنادیم  هکنیا  اب  دهد ، دنگوس  ار  وا  ات  دربب  مکاح  دزن  ار  يراکهدب 
نامحر ». يادخ  تسود  میهاربا  ماقم  رگم  ددنسپیمن  يو  يارب  ار  یماقم  چیه  تمایق  زور  دنوادخ  دنک ،

تاعاجرا
. درک لالدتسا  ثحب  نیا  رب  ناوتیم  هک  تسه  یبلاطم  نیشیپ ، باب  تایاور  رد  تشذگ :

ادخ هب  دنگوس  قیدصت  باب 3 

هتـشاگنا تسار  دیاب  دنک  دای  دنگوس  ادخ  هب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زاّزخ  بویا  وبا  ( 1 - ) 870
دوش و یـضار  دـیاب  دوش ، دای  دـنگوس  ادـخ  هب  شیارب  سکره  دوشیم و  هدـیرب  ادـخ  اـب  شاهطبار  دـنکن ، قیدـصت  ار  وا  سکره  دوش و 

دوشیم ». هدیرب  ادخ  اب  شاهطبار  دوشن ، یضار  سکره 
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. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  راتخم  نب  نیسح 
هب رگم  دـیروخن  دـنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  هزمح  وبا  ( 2 - ) 871

دشاب یضار  دیاب  دوش  هدروخ  دنگوس  ادخ  هب  شیارب  سکره  دیآ و  رامـش  هب  وگتـسار  دیاب  دنک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  سکره  دنوادخ و 
درادن ». دنوادخ  اب  ياهطبار  چیه  دشابن ، یضار  دوش و  دای  دنگوس  ادخ  هب  شیارب  سکره  و 

. تسا هدش  تیاور  زین  سنوی  نب  روصنم  زا  ثیدح  نیا 
ریغ هب  یسک  ندروخ  دنگوس  زا  ترضح  نآ  هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 872

تسین ». ناملسم  دشابن  یضار  سکره  دشاب و  یضار  دیاب  دوش  دای  دنگوس  ادخ  هب  شیارب  سکره  : » دومرف درک و  یهن  ادخ 
دیاـب دـنک  داـی  دـنگوس  دـنوادخ  هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  عـنقملا  باـتک  رد  ( 4 - ) 873

درادن ». ادخ  اب  ياهطبار  دشابن ، یضار  سکره  دشاب و  یضار  دیاب  دوش  دای  دنگوس  شیارب  سکره  دیآ و  رامش  هب  وگتسار 
تاعاجرا

: دیآیم
زاریغ ناکیرـش  هب  یهدیم  روتـسد  نم  هب  ایآ  : » دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نامیا  باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 

درادن ». ادخ  اب  ياهطبار  چیه  دشابن ، یضار  ادخ  هب  سکره  یتسار  هب  مروخ ؟ دنگوس  ادخ 
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  کی  لهچ و  باب  رد  و 

اهدنگوس ماسقا  باب 4 

ِدنگوس تسا : هنوگ  هس  دـنگوس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  دـیدح  نب  یلع  ( 1 - ) 874
هب دنگوس  یکین  راک  كرت  رب  یصخش  هک  تسا  نیا  هراّفک  نودب  ِدنگوس  شتآ . ببـس  ِغورد  ِدنگوس  رادهراّفک و  دنگوس  هراّفک ، نودب 

. تسا کین  راک  نآ  ماجنا  شاهراّفک  سپ  دنک ، دای  ادخ 
 733 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  سپ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  هاگنآ  دنک ، دای  دنگوس  یهانگ  كرت  رب  یصخش  هک  تسا  نیا  رادهراّفک  دنگوس 
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دنک ». دای  دنگوس  شلام ، نتخادرپن  يارب  یناملسم و  درف  قح  بحاصت  يارب  یصخش  هک  تسا  نیا  شتآ  ببس  ِغورد  ِدنگوس 
دوشیم ». هداد  تلهم  بش  لهچ  غورد ، دنگوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  ( 2 - ) 875

هک تسا  نیا  شتآ  ببـس  ِغورد  دـنگوس  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  شناتـسود  زا  یکی  زا  زیرح  ( 3 - ) 876
دنک ». دای  دنگوس  شلام  نتخادرپن  يارب  یناملسم و  درف  قح  بحاصت  يارب  یصخش 

: تسا هنوگود  دنگوس  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 4 - ) 877
كرت تروص  رد  هک  دنک  دای  دنگوس  یبجاو  راک  رب  ای  دهد  ماجنا  ار  نآ  هک  دـنک  دای  دـنگوس  یبجاو  ریغ  راک  رب  یـصخش  هکنیا  یکی 

. تسا مزال  وا  رب  هراّفک  نآ ،
شاداپ و هن  دراد و  هراّفک  هن  یخرب  دوشیم و  هداد  شاداپ  ناسنا  هب  غورد  دـنگوس  يارب  اـهنآ  زا  یکی  تسا : هنوگ  هس  رب  دوخ  يرگید  و 

دوشیم هداد  شاداپ  نآ  يارب  ناسنا  هب  هک  ياهراّفک  نودب  ِغورد  ِدـنگوس  تسا . شتآ  هب  دورو  نآ  تازاجم  درادـن و  هراّفک  هکنآ  موس 
. دنک دای  دنگوس  دزد  ریغ  ای  دزد  دننام  يرگزواجت  تسد  زا  شلام  تاجن  ای  ناملسم  صخش  تاجن  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا 

هب دنک و  كرت  ار  نآ  دبایب و  ار  نآ  زا  رتهب  سپـس  دنک ، دای  دنگوس  يزیچ  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  شاداپ  نودب  هراّفک و  نودـب  دـنگوس 
. دروآ يور  رتهب  راک 

زا وا  ّقح  ندرک  لامیاپ  يارب  ای  یناملسم  درف  لام  بحاصت  يارب  یـصخش  هک  تسا  نیا  تسا ، شتآ  هب  دورو  شتازاجم  هک  يدنگوس  و 
درادن ». هراّفک  ایند  رد  هک  تسا  شتآ  ببس  غورد  ِدنگوس  نیا  سپ  دنک ، دای  دنگوس  متس  يور 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  داتسا  نودب  ترابع  نیا  عنقملا  باتک  رد 
نیا رادهراّفک  دنگوس  هراّفک . نودب  ِدنگوس  رادهراّفک و  ِدـنگوس  تسا : هنوگود  رب  دـنگوس  هک  نادـب  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد 
دای دنگوس  یبجاو  ریغ  راک  كرت  رب  ای  تسوا  ةدهع  رب  هراّفک  دادن  ماجنا  رگا  هک  دـنک  دای  دـنگوس  یبجاو  راک  ماجنا  رب  ناسنا  هک  تسا 

. تسوا ةدهع  رب  هراّفک  نآ  ماجنا  تروص  رد  هک  دنک 
 735 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

و : » دیازفایم دروآ » يور  رتهب  راک  هب  : » هلمج زا  سپ  تسا و  نیشیپ  تیاور  دننام  ترابع  همادا  تسا »...  هنوگهس  هراّفک  نودب  دنگوس  و 
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  يوریپ  نآ  تسین و  وا  رب  هراّفک  دومرف : مالسلا  هیلع  موصعم 

، هن تفگ : يو  ياهداد ؟ ماجنا  ار  راک  نالف  ایآ  : » دش هتفگ  یصخش  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 5 - ) 878
هک تسا  یغورد  نیا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا - هداد  ماجنا  هک  یلاح  رد  ماهدادن - ماجنا  ار  نآ  دنگوس ، ادخ  هب 

.« دنک رافغتسا  نآ  ةرابرد  ادخ  زا  تسا ، هدروآ  نابز  رب 

مالسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  زا  يرازیب  هب  دنگوس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  زا  نتسج  يرازیب  تمرح  باب 5 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 1  » تسا یگرزب  دنگوس  نآ  ًامتح  دینادب  رگا  مروخیم و  دنگوس  ناگراتس  ياههاگیاج  هب 

یلص دمحم  نید  زا  نم  : » دیوگ یصخش  هک  دینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  اب  ریمع  یبا  نبا  ( 1 - ) 879
نییآ رب  سپ  يرازیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  زا  یتقو  وت ! رب  ياو  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرازیب . هلآ  هیلع و  هللا 

تشذگرد ». يو  ات  تفگن  نخس  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  نآ  زا  و  یتسه ؟ یسک  هچ 
سکره اریز  نکن ، دای  دـنگوس  ام  زا  يرازیب  هب  سنوی ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ ناـیبظ  نب  سنوی  ( 2 - ) 880

تسا ». هتسُج  يرازیب  ام  زا  قیقحت  هب  دنک  دای  دنگوس  ام  زا  يرازیب  هب  غورد  ای  تسار 
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.75 - 76 هعقاو 56 / (. 1)
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ربمایپ هوکشاب و  تزعاب و  دنوادخ  زا  يرازیب  هب  یصخش  : » تشون مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  رافـص  نسح  نب  دمحم  ( 3 - ) 881
؟ تسیچ وا  هراّفک  هبوت و  دنکشیم ، ار  شدنگوس  هاگنآ  دروخیم و  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنکیم ». شزرمآ  تساوخرد  دنوادخ  زا  ّدم و  کی  نیکسم  ره  هب  دهدیم  اذغ  نیکسم  هد  هب  دومرف : موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دنوادـخ زا  غورد  ای  تسار  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  ( 4 - ) 882

دیوجیم ». يرازیب  وا  زا  دنوادخ  قیقحت  هب  دیوجب ، يرازیب  هوکشاب  زیزع و 
یگرزب دـنگوس  نآ  امتح  دـینادب  رگا  مروخیم و  دـنگوس  ناگراتـس  ياههاگیاج  هب  : » هیآ ریـسفت  رد  یفعج  رمع  نب  لّـضفم  ( 5 - ) 883

اهنآ هب  ناسنا  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  يرازیب  هب  دنگوس  دوصقم ، : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ».
تسا ». گرزب  ادخ  دزن  نآ  : » دیامرفیم دنوادخ  دروخیم  دنگوس 

تاعاجرا
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تارافک ، باوبا  زا  هدزون  باب  رد 

دیوگیم غورد  هب  هک  یلاح  رد  دنادیم » ادخ   » ِنخس نتفگ  مکح  باب 6 

هک ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  دـیوگب : سکره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ّهبر  دـبع  نب  بهو  ( 1 - ) 884
دتفایم ». هزرل  هب  نخس  نیا  یگرزب  زا  ادخ  شرع  درادن ،] تیعقاو  هچنآ   ] دنادیمن

. تسا هدش  تیاور  زین  ّهبر  دبع  نب  باهش  زا  تیاور  نیا 
هک ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  دـیوگب : سکره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  صفح  نـب  بـهو  ( 2 - ) 885

دتفایم ». هزرل  هب  نخس  نیا  یگرزب  زا  ادخ  شرع  دنادیمن ،
 739 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وگغورد دـنادیم و  دـنوادخ  : » دـیوگب ياهدـنب  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  ( 3 - ) 886
»؟ يدنبب غورد  وا  رب  هک  یتفاین  ار  يرگید  نم  زج  هب  ایآ  : » دیامرفیم لج  زع و  يادخ  دشاب .

شاهژیو ياهمان  ّللا و 
�

ه ریغ  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 7 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
. تسامش يارب  يراکشآ  نمشد  يو  اریز  دینکن ؛ يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  دیروخب و  تسا  هزیکاپ  لالح و  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم ! يا 

«. 1  » دهدیم نامرف  دنوادخ  هب  هتسنادان  ِنانخس  نتسب  یتشز و  يدب و  هب  ار  امش  اهنت  وا 
ناسنا هاـگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 887

مدرک ». دای  دنگوس  ادخ  هب  ای  مدروخ  مسق  ادخ  هب  دیوگب : هکنیا  ات  درادن  يرثا  مدرک ، دای  دنگوس  ای  مدروخ  مسق  دیوگب :
.« دینکن يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  : » دنوادخ نخـس  نیا  ةرابرد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 888

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  ادخ  ریغ  هب  يدنگوس  ره  دومرف :
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دـباییمن و ققحت  ادـخ  هب  زج  دـنگوس  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 889
دـشاب و ادـخ  هب  هک  ییاهدـنگوس  رگم  دوشیمن ، مزال  اهنآ  ةدـهع  رب  دـننکیم  دای  دـنگوس  اـهنآ  هب  ناگدـنب  هک  ییاـهزیچ  زا  کیچـیه 

دهد دنگوس  ار  يدحا  هک  منادیمن  زیاج  يدحا  يارب  نم  تسین و  هراّفک  ینکـشدنگوس و  اهنآ  زا  کیچیه  رد  ادخ  ریغ  هب  ياهدـنگوس 
تسا ». هتشاد  گرزب  ار  دنوادخ  دنکیم ، دای  ادخ  هب  تسار  دنگوس  هک  یسک  دنوادخ و  هب  رگم 

هب دنک ، دای  دنگوس  دنوادخ  ریغ  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 890
تسا ». هدش  رفاک  دنوادخ  هب  قیقحت  هب  : » تسا هدمآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد  تسا و  هدیزرو  كرش  قیقحت 

هب دـنک ، داـی  دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 5 - ) 891
تسا ». هدیزرو  كرش  هدش و  رفاک  قیقحت 

______________________________

.168 - 169 هرقب 2 / (. 1)
 741 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

داـی ار  ناـتناکاین  هک  هنوگناـمه  دـینک  داـی  ار  ادـخ  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 6 - ) 892
رتدیدش ». رتشیب و  يدای  ای  دینکیم ،

اهنآ هب  سپ  تسا . هنوگنیا  تردپ ! ناج  هب  تسین . نینچ  نیا  تردپ ! ناج  هب  دوب : نیا  تیلهاج  لها  نانخـس  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دنگوس »! ادخ  هب  يرآ  دنگوس و  ادخ  هب  هن  دنیوگب : دش ، هداد  روتسد 

دنوادخ زا  : » دومرف دنگوس ! مردپ  هب  هن  تفگ : هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 7 - ) 893
دنکیم ». شزرمآ  تساوخرد 

تـشوگ رد  امـش  زا  سکره  ناباصق ! هورگ  يا  : » دومرف دش و  رازاب  دراو  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  ثراح  ( 8 - ) 894
. تسین ام  زا  دمدب ،

نیا تسا ، هدـناشوپ  ار  دوخ  هدرپ  تفه  رد  هک  یـسک  هب  دـنگوس  تفگ : دوب ، هدرک  تشپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
. تسین نینچ 

. تسا هدناشوپ  ار  دوخ  هدرپ  تفه  رد  یسک  هچ  باصق ! يا  دومرف : دز و  يو  تشپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
! مالسلا هیلع  نانمؤمریما  يا  نایناهج ! راگدرورپ  تفگ : باصق 

، دنشاب هک  اجک  ره  اهنآ  اریز  تسین ، یباجح  شناگدیرفآ  ادخ و  نایم  دنیشن ! تگوس  هب  تردام  يدرک ، هابتشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. تسا نانآ  اب  ادخ 

؟ تسیچ نم  نخس  هراّفک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  تفگ : درم  نآ 
. یشاب هک  اجک  ره  تسوت  اب  ادخ  ینادب  هکنیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

؟ مهد اذغ  نایاونیب  هب  ایآ  تفگ : درم  نآ 
. يدروخ دنگوس  تراگدرورپ  ریغ  هب  وت ، انامه  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

ریز رد  هک  یـسک  هب  دنگوس  دیوگیم : یـصخش  دینـش  هک  تشذگیم  ناباصق  رازاب  زا  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـیوگ : هرـسیم 
يزیچ زا  ادخ  دناشوپیمن و  ار  ادـخ  يزیچ  هراچیب  يا  دومرف : درب و  وا  رـس  يالاب  ار  هنایزات  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . هدیـشوپ  هقبط  تفه 

. دناشوپیمن ار  دوخ 
؟ مزادرپب هراّفک  دوخ  دنگوس  يارب  نم  ایآ  مالسلا ! هیلع  نانمؤمریما  يا  تفگ : درم  نآ 
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يدرک ». دای  دنگوس  دنوادخ  ریغ  هب  وت ، اریز  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  لقن  زین  یبعش  زا  تیاور  نیا 

ترضح نآ  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیهن  تیاور  رد  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 9 - ) 895
. تشاد دهاوخن  دنوادخ  اب  ياهطبار  دنک ، دای  دنگوس  لج  زع و  دنوادخ  ریغ  هب  سکره  دومرف : درک و  یهن  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  زا 

، نآ زا  هیآ  ره  ربارب  رد  دنک ، دای  دنگوس  نآرق  زا  هروس  کی  هب  سکره  دومرف : درک و  یهن  نآرق  زا  هروس  کی  هب  ندروخ  دـنگوس  زا  و 
دنک ». هانگ  دهاوخیم ، سکره  دنک و  یکین  دهاوخیم ، سکره  سپ  تسوا . ةدهع  رب  دنگوس  کی  هراّفک 

. درک یهن  دنگوس ! ینالف  ناج  وت و  ناج  هب  هن  دیوگب : يرگید  هب  یسک  هکنیا  زا  و 
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. درک یهن  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 10 - ) 896
هب زج  دـیروخن  دـنگوس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یلاـمث  ( 11 - ) 897

دشاب و یـضار  دیاب  دوش ، هدروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  شیارب  سکره  دـیوگب و  تسار  دـیاب  دـنک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  سکره  دـنوادخ و 
تشاد ». دهاوخن  دنوادخ  اب  ياهطبار  دوشن ، یضار  دوش و  هدروخ  دنگوس  ادخ  هب  شیارب  سکره 

دنوادخ ». هب  رگم  دباییمن  ققحت  يدنگوس  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 12 - ) 898
دنک و دای  دنگوس  دنوادخ  هب  زج  ناسنا  هک  منادیمن  هتـسیاش  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 13 - ) 899

دای دنگوس  نآ  دننام  نآ و  هب  ناسنا  رگا  تسا و  تیلهاج  نانخـس  زا  نآ  « 1 . » دشاب ردپ  یب  تنمشد  هکلب  هن  دیوگ : هک  ناسنا  نخـس  نیا 
: دیوگ هک  نخس  نیا  دوشیم و  كرت  ادخ  هب  دنگوس  دنک ،

: نخس نیا  یلو  منیبیمن  نآ  رد  یلاکشا  تسا و  مان  تساوخرد  يارب  اهنت  نآ  ینالف ! يا  ینالف و  يا 
تسا ». دنوادخ  هب  دنگوس  انامه  دنگوس » ادخ  هب  هن   » و دنگوس » ادخ  يرادیاپ  هب  »

. تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  تیاور  نیا 
و ادخ ؛ هب  زج  دوشیمن  دای  دنگوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 14 - ) 900

كرت ادخ  هب  دنگوس  دوش ، دای  دنگوس  شدننام  نآ و  هب  رگا  تسا و  تیلهاج  لها  نانخس  زا  دشاب . ردپیب  تنمشد  هکلب  هن  نخـس : نیا 
انامه ادخ  هب  دنگوس  ادخ و  يرادیاپ  ءاقب و  هب  دنگوس  نخس : نیا  تسا و  مان  تساوخرد  يارب  اهنت  ینالف ! يا  نخـس : نیا  یلو  دوشیم ،

تسادخ ». هب  دنگوس 
دای دنگوس  دنوادخ  هب  زج  هک  منادیمن  هتـسیاش  ناسنا  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامـس  ( 15 - ) 901

. دنک
______________________________

.9 رایخالا 14 / ذالم  تسا . هدرک  رکذ  یتالامتحا  هلمج ، نیا  يانعم  رد  یسلجم  همالع  موحرم  (. 1)
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شدـننامه نآ و  هب  مدرم  رگا  تسا و  تیلهاج  نخـس  نآ  اـنامه  دـشاب ؛ ردـپ  یب  تنمـشد  هکلب  هن ، دـیوگ : یتقو  ناـسنا  نخـس  دومرف : و 
دوشیم ». كرت  ادخ  هب  دنگوس  دننک ، دای  دنگوس 

هک یماگنه  زور  هب  دـنگوس  دـناشوپب و  هک  یماگنه  بش  هب  دـنگوس  : » دـنوادخ نخـس  نیا  ةرابرد  : » دـیوگ رایزهم  نب  یلع  ( 16 - ) 902
ماما مدرک . لاؤس  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  نآ  دننام  و  دیآ ». دورف  هک  یماگنه  هراتـس  هب  دنگوس  و  : » دنوادخ نخـس  نیا  و  دوش ». نشور 

دنرادن قح  يو  ناگدیرفآ  یلو  دنکیم  دای  دنگوس  دهاوخب  هک  شناگدیرفآ  زا  کیره  هب  هوکـشاب  زیزع و  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع 
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دننک ». دای  دنگوس  تسا  هوکشاب  زیزع و  هک  وا  هب  زج 
هراتس هب  دنگوس  «، » دوش ریگارف  هک  یماگنه  بش  هب  دنگوس  : » لج زع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 17 - ) 903

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  دننام  و  دیآ ». ورف  هک  یماگنه 
وا هب  زج  دنرادن  قح  شناگدیرفآ  یلو  دنک  دای  دنگوس  دهاوخیم ، هک  شناگدیرفآ  زا  کیره  هب  هک  دراد  قح  لج  زع و  دنوادخ  انامه 

دننک ». دای  دنگوس 
دای دـنگوس  ناگراتـس  ياههاگیاج  هب  سپ  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ءالع  ( 18 - ) 904

دنک ». دای  دنگوس  نآ  هب  هک  یسک  هانگ  تسا  گرزب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منکیمن ».
ادخ هب  دیاب  ای  دروخیم  دـنگوس  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 19 - ) 905

دنک ». كرت  ای  دنک  دای  دنگوس 
ادـخ هب  سپ  دـیدرک  دای  دـنگوس  هاـگره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـتک  ناـمه  رد  ( 20 - ) 906

دینک ». اهر  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک و  دای  دنگوس 
: دیوگب ناسنا  هک  تسا  نیا  رادهراّفک  ِدنگوس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 21 - ) 907

نآ ». دننام  دنگوس و  ادخ  هب  هن 
هب دنک ، دای  دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 22 - ) 908

تسا ». هدیزرو  كرش  ای  هدش  رفاک  قیقحت 
ینالف هب  ادخ و  هب  هن  : » تسا ناسنا  نخـس  نیا  تعاطا  رد  كرـش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 23 - ) 909

دریگیم ». همشچرس  نآ  زا  هانگ  و  دوبن » ینالف  ادخ و  رگا   » و دنگوس »
تردپ و هب  ارم  هقالع  یگتسبلد و  دوخ  امش  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ یمق  ریرج  وبا  ( 24 - ) 910

. ینادیم تدوخ  هب  نآ  زا  سپ 
ره متفگ : مدیـسر و  ماما  دوخ  هب  ات  مدروخ  دـنگوس  ناماما  کـی  کـی  قح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  قح  هب  يو  يارب  هاـگنآ 

؟ هدرم ای  تسا  هدنز  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  شردپ  ةرابرد  دسریمن و  مدرم  زا  يدحا  هب  نم  يوس  زا  ییوگب  نم  هب  ار  يربخ 
. تشذگرد وا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسوا رد  ربمایپ  راهچ  شور  هک  دننکیم  تیاور  امش  نایعیش  انامه  موش ! تیادف  متفگ :
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. دش كاله  ًامتح  وا  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ گرم تکاله  ای  تبیغ  تکاله  متفگ :
. گرم تکاله  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دینکیم هیقت  امش  دیاش  متفگ :
«1 ! » ّللا

�
ه ناحبس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ درک تیصو  امش  هب  ایآ  متفگ :
. يرآ دومرف :

؟ درک کیرش  نآ  رد  امش  اب  ار  یسک  ایآ  متفگ :
. هن دومرف :
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؟ دنتسه ماما  وت  رب  تناردارب  ایآ  متفگ :
. هن دومرف :

؟ یتسه ماما  وت  ایآ  متفگ :
يرآ ». دومرف :

هیلع ماما  دزن  مشاه  ینب  زا  يدادعت  مدوب . هداتسیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رـس  يالاب  ناسارخ  رد  : » دیوگ يربط  دیز  نب  دمحم  ( 25 - ) 911
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دوب . نانآ  نایم  رد  زین  یسابع  یسیع  نب  یسوم  نب  قاحسا  دندوب و  مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  مايدـنواشیوخ  هب  دنتـسه ، اـم  هدرب  مدرم  میرادـنپیم  اـم  دـنیوگیم : مدرم  هک  هدیـسر  نم  هب  قاحـسا ! يا 
هک تسا  هدیسرن  نم  هب  نانآ  زا  کیچیه  زا  دنشاب و  هتفگ  هک  ماهدینـشن  مناکاین  زا  ماهتفگن و  ار  نآ  زگره  نم  تسین ، نینچ  نیا  دنگوس ،

دناسرب ». بیاغ  هب  رضاح  دیاب  سپ  دنتسه  ام  رادتسود  نید  رد  ام و  ادخ  زا  ندرک  يوریپ  رد  مدرم  میوگیم : نم  یلو  دنشاب  هتفگ 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  : » هک دنکیم  تیاور  دنلب  ثیدح  کی  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یلـشهن  ّللادـبع 

�
ه ( 26 - ) 912

نیتسخن دور ] نوریب  ناتسرت  دیاب  دشاب /[  داش  ناتحور  دیاب  دومرف : درک و  ور  دنتـشاد ، روضح  سلجم  رد  هک  شنادـناخ  نارادتـسود و 
. دروآیم ار  شتکاله  يدهم و  نب  یسوم  گرم  ربخ  دیآیم  قارع  زا  هک  ياهمان 

؟ تسا رارق  هچ  زا  عوضوم  دشخب ، ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  تفگ :
دُرم »...  زور  نیا  رد  يو  دنگوس ، ربق  نیا  تمرح  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

______________________________

م. دوشیم - هتفگ  بجعت  ماگنه  هلمج  نیا  (. 1)
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هناخ هب  دنگوس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  مدوب ...  ورم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  : » دـیوگ ملـسم  نب  زیزعلادـبع  ( 27 - ) 913
دننادیمن »...  ایوگ  دندنکفا ، رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  دندرک و  زواجت  قح  زا  ادخ !

ناـمیا ادـخ  هب  ناـنآ  رتـشیب  : » مدرک لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةراـبرد  : » دـیوگ هرارز  ( 28 - ) 914
دنزرویم ». كرش  هکنیا  رگم  دنروآیمن 

تسا ». نآ  زا  دنگوس ! وت  ناج  هب  هن  دیوگ : هک  رگم  ناسنا ، نخس  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تناج هب  : » دوب هدومرف  موقرم  ماـما  هک  مدـناوخ  مساـق  نب  دواد  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هماـن  رد  : » دـیوگ راـیزهم  نب  یلع  ( 29 - ) 915

میآیم ». ًامتح  نم  دنگوس ،
ًامتح دنگوس ! تسا  زیزع  هک  وت  ناج  هب  دیوگیم : يرگید  هب  یصخش  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ دارز  دیز  ( 30 - ) 916

درادن ». وا  یگدنز  ةرابرد  يرایتخا  چیه  يو  هکنآ  لیلد  هب  دش ، رفاک  وا  هک  دینادب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هنوگنیا 
نآ انامه  دوش . ردپیب  تنمـشد  هکلب  هن . دیوگ : هک  یـسک  نخـس  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ءالع  ( 31 - ) 917
هب نخـس : نیا  یلو  تسا  دـنگوس  نآ  دـشاب ، ادـخ  شدوصقم  دـنک و  داـی  دـنگوس  نآ  هب  یـسک  رگا  سپ  تسا . تیلهاـج  لـها  دـنگوس 
مان تساوخرد  يارب  انامه  ینالف ! يا  ینالف و  يا  ناـنآ : نخـس  تسادـخ و  هب  دـنگوس  اـنامه  ّللا 

�
ه ْمیا  دـنگوس و  ادـخ  ياـقب  يرادـیاپ و 

تسا ».
ردارب هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تاـیرفعجلا  باـتک  رد  ( 32 - ) 918

دیوگب ». ّللا 
�

ه الا  هلا  دیاب ال  دنگوس ! مردپ  هب  هن  دیوگب : سکره  دهد و  هقدص  يزیچ  دیاب  هشیر ! لصا و  یب  يا  دیوگب : شناملسم 
تاعاجرا
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مداد ». ماجنا  هرمع  شش  لاس  نیا  رد  دنگوس ، وت  قح  هب  : » هک هتفگ  نیا  هرمع  باوبا  زا  مشش  باب  زا  متفه  تیاور  رد  تشذگ :
ّللارفغتـسا

�
ه هب  هن ، : » دوب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهدـنگوس  زا  : » هک هتفگ  نیا  نامیا  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهن  تیاور  رد 

دنگوس ».
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. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  موس  باب  رد  و 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  هس  تایاور  رد  و 
قیقحت هب  منک ؟ دای  دنگوس  وا - هب  هن  ادخ - ناکیرـش  هب  یهدیم  روتـسد  نم  هب  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  مهدزاود  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

درادن ». ادخ  اب  ياهطبار  چیه  دشابن ، یضار  ادخ  هب  سکره 
. رگنب ار  باب  نآ  تایاور  رگید  و 

هب نم  يارب  هکنیا  ات  دوب ، دهاوخن  بوخ  زگره  وت  نم و  نایم  هطبار  دنگوس ! ادخ  هب  هن  : » هک هتفگ  نیا  مهدفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
. ینک دای  دنگوس  تنازینک  همه  يدازآ 

نآ هلیـسو  هب  هچنآ  رگم  تسین  حیحـص  ياهقدص  قتع و  نادب ، تسین و  وت  رب  يزیچ  داد  دـنگوس  ار  وت  هچنآ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.« دوش دصق  يو  شاداپ  لج و  زع و  يادخ  ياضر 

نآرق زا  ياهروس  نآرق و  راگدرورپ ، هب  دنگوس  مکح  باب 8 

هب دیوگب : دنک و  دای  دنگوس  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 919
زا دنس  نودب  تیاور  نیا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  تسوا ». رب  هراّفک  کی  دنکـشب ، ار  شدنگوس  هاگنآ  دنگوس ! نآرق  راگدرورپ 

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع 
تاعاجرا

نآ هیآ  ره  لباقم  رد  دنک  دای  دنگوس  نآرق  زا  ياهروس  هب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیـشیپ  باب  زا  مهن  تیاور  رد  تشذگ :
. رگنب ار  نیشیپ  باب  تایاور  ریاس  تسوا ». ةدهع  رب  دنگوس  کی  هراّفک 

ناشتاداقتعا زا  ادخ  ریغ  هب  نارفاک  نداد  دنگوس  مکح  باب 9 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
لاـیما و زا  نک و  مکح  هداتـسرف ، ادـخ  هچنآ  هب  ناـنآ  ناـیم  هـکنیا  و  نـک ...  تواـضق  هداتـسرف  دـنوادخ  هـچنآ  هـب  ناـنآ  ناـیم  رد  سپ 

«. 1  ... » دنبیرفن هداتسرف  تیوس  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  ياهراپ  ةرابرد  ار  وت  ات  شاب  رذح  رب  نانآ  زا  نکن و  يوریپ  نانآ  ياههتساوخ 
______________________________

.48 - 49 هدئام 5 / (. 1)
 753 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنگوس ادخ  ریغ  هب  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 920
نک ». مکح  داتسرف ، دنوادخ  هچنآ  هب  نانآ  نایم  : » دیامرفیم هوکشاب  زیزع و  دنوادخ  دنوشیمن ، هداد 

: دومرف روخن و  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینئادم  حاّرج  ( 2 - ) 921
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دیهدن ». دنگوس  لج  زع و  دنوادخ  هب  زج  ار  نایسوجم  نایحیسم و  نایدوهی و 
؟ دنوشیم هداد  دنگوس  هنوگچ  هک  مدرک  لاؤس  فلتخم  ياهشیک  بحاص  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 3 - ) 922

دیهدن »! دنگوس  ار  اهنآ  لج  زع و  دنوادخ  هب  زج  دومرف : ماما 
هب زج  ار  اهنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  همذ  لها  نداد  دنگوس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 4 - ) 923

دیهدن »! دنگوس  دنوادخ 
ای نایحیـسم  ای  نایدوهی  زا  یکی  هک  تسا  هتـسیاش  یـسک  يارب  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 5 - ) 924

؟ دهد دنگوس  ناشنایادخ  هب  ار  نایسوجم 
لج ». زع و  دنوادخ  هب  رگم  دهد ، دنگوس  ار  يدحا  هک  تسین  هتسیاش  يدحا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنگوس دنوادخ  هب  زج  نایحیـسم  نایدوهی و  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم ) نب  دـمحم  زا   ) ءالع ( 6 - ) 925
دهد ». دنگوس  ناشنایادخ  هب  ار  نانآ  هک  تسین  هتسیاش  يدحا  يارب  دنوشیمن و  هداد 

 755 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لزان تاروت  هب  ار  يدوهی  رفن  کی  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 7 - ) 926

داد ». دنگوس  مالسلا  هیلع  یسوم  رب  هدش 
ناـیدوهی و مالـسلا  هیلع  یلع  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  يرتـخبلاوبا  ( 8 - ) 927

دادیم ». دنگوس  ناشياههدکشتآ  هب  ار  نایسوجم  و  ناشياهباتک ) هب   ) ناشياههسینک هب  ار  نایحیسم 
روبجم ار  باتک  لها  هک  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 9 - ) 928

دهد ». دنگوس  شنییآ  باتک و  هب  ار  يو  هک  درک  مکح  دوب ، هدرک  دنگوس  هب 
ره رد  دومرف : ماما  مدرک . لاؤس  اهيرواد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 10 - ) 929

دنوشیم ». هداد  دنگوس  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینییآ 
نآ هب  ینییآ  ره  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  اهتواضق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 11 - ) 930

دنوشیم ». هداد  دنگوس  نآ  هب  هک  تسا  حیحص  يزیچ 
ناشنییآ ینامـسآ و  باتک  هب  باتک  لها  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 12 - ) 931

دنوشیم ». هداد  دنگوس 
نایحیسم و مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناولع  نب  نیـسح  ( 13 - ) 932

يارب طاـیتحا  رطاـخ  هب  دوـمرفیم : دادیم و  دـنگوس  ناشياههدکـشتآ  هب  ار  نایـسوجم  ناـشياههسینک و  اـههاگتدابع و  هب  ار  ناـیدوهی 
دینک ». يریگتخس  نانآ  رب  ناناملسم 

تاعاجرا
: دیآیم

ُهن  هب  ار  وت  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  دترم  براحم و  ّدح  باوبا  زا  مود  باب  زا  مهدزیس  تیاور  رد 
 757 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ینادیم ایآ  « 1  » راّهق دنوادخ  شور  قح  هب  سدقم و  هسینک  جنپ  قح  هب  دـمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رب  انیـس  روط  رد  هک  ياهزجعم 
لوبق ار  یسوم  تلاسر  دندادیم و  یهاوگ  دنوادخ  یگناگی  هب  هک  تفر  یهورگ  دزن  مالسلا  هیلع  یسوم  تافو  زا  سپ  نون  نب  عشوی  هک 

؟ تشک تروص  نیمه  هب  ار  اهنآ  سپ  دنتشادن ،
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.« يرآ تفگ : يدوهی 

اهتوغاط ناکاین و  مَرَح ، هبعک ، هکم ، مارح ، ياههام  ناگراتس ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  باب 10 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
«. 2  » دینادب رگا  تسا  یگرزب  دنگوس  نآ  نیقی  هب  مروخیم و  دنگوس  ناگراتس  ياههاگیاج  هب  سپ 

«3 . » تسا هدروآ  دیدپ  هک  يدنزرف  ردپ و  هب  دنگوس  ياهداشگ و  تسد  رهش  نیا  رد  وت  مروخیم و  رهش  نیا  هب  دنگوس 
هیلع قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  مروخیم ». دـنگوس  ناگراتـس  ياـههاگیاج  هب  سپ  : » هیآ ةراـبرد  هقدـص  نب  ةدعـسم  زا  ( 1 - ) 933
دای دنگوس  ناگراتـس  ياههاگیاج  هب  سپ  : » دومرف لج  زع و  دـنوادخ  سپ  دـندرکیم ، دای  دـنگوس  نآ  هب  تیلهاج  لها  : » دومرف مالـسلا 

. تسناد گرزب  دروخیم  دنگوس  نآ  هب  هک  ار  یسک  راک  دنوادخ  منکیم ».
تفر و هام  ود  نیا  رد  هک  یناسک  هب  دندروخیمن و  دنگوس  اهنآ  هب  دندرمشیم و  گرزب  ار  بجر  هام  مرحم و  تیلهاج  لها  و  دومرف : و 
ای بسا  دننام  دشیم  جراخ  مرح  زا  هک  دندشیمن  يزیچ  ضّرعتم  زین  دوب و  هتـشک  ار  شردپ  دـنچره  دنتـشادن ، يراک  دـندرکیم ، دـمآ 

ياهداشگ و تسد  رهـش  نیا  رد  وت  مروخیم و  رهـش  نیا  هب  دـنگوس  : » دومرف شربمایپ  هب  دـنوادخ  ور  نیا  زا  نآ . ریغ  ای  رتش  ای  دنفـسوگ 
تسا ». هدروآ  دیدپ  هک  يدنزرف  ردپ و  هب  دنگوس 

هب هک  ارچ  دنتسنادیم ؛ گرزب  ار  هام  ياهزور  اور و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتـشک  هک  دندوب  هدیـسر  تلاهج  زا  ياهلحرم  هب  نانآ 
دندرکیم ». افو  نآ  هب  هدرک و  دای  دنگوس  اهنآ 

ياههاگیاج هب  سپ  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  نایعیـش  زا  یکی  زا  سنوی  ( 2 - ) 934
منکیم ». دای  دنگوس  ناگراتس 

. تسا هانگ  نیرتگرزب  نآ  هب  دنگوس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
رد  هک  یناسک  هب  دندرکیمن و  دای  دنگوس  نآ  هب  دندرمشیم و  گرزب  ار  مرح  تیلهاج  لها  دومرف : و 

______________________________

442 لوقعلا 16 / تآرم  تسا . هدرک  رکذ  نآ  يارب  یتالامتحا  هرس  سدق  یسلجم  همالع  موحرم  تسا و  مهبم  تیاور  هلمج  نیا  (. 1)
.76 - 75 هعقاو 56 / (. 2)

.3 - 1 دلب 90 / (. 3)
 759 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

كرابت و دنوادخ  سپ  دنتسکشیم ، نآ  رد  ار  ادخ  تمرح  یلو  دندرکیمن  نوریب  نآ  زا  ار  یناویح  چیه  دندرکیمن و  ضرعت  دندوب  نآ 
ماما تسا ». هدروآ  دیدپ  هک  يدنزرف  ردپ و  هب  دنگوس  ياهداشگ و  تسد  رهش  نیا  رد  وت  مروخیم و  رهـش  نیا  هب  دنگوس  : » دومرف یلاعت 

نآ رد  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـمرح  یلو  دـننک  داـی  دـنگوس  نآ  هـب  هـک  دنتــسنادیم  نآ  زا  رتگرزب  ار  رهــش  دوـمرف :
دنتسکشیم ».

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دمحم ) زا   ) ءالع
هب تیلهاـج  لـها  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناـیبلا  جـهن  باـتک  رد  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  ( 3 - ) 935

مروخیم ». دنگوس  اهنآ  هب  : » دومرف تسا ، كاپ  یبیع  ره  زا  هک  يدنوادخ  سپ  دندروخیم ، دنگوس  ناگراتس 
تسا ». یگرزب  دنگوس  تیلهاج  لها  دزن  نآ  هک  یلاح  رد  دنک ! دای  دنگوس  اهنآ  هب  هک  یسک  هانگ  تسا  گرزب  ردقچ  دومرف : ماما  و 

داـی دـنگوس  شردـپ  هب  باـطخ  نب  رمع  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  تیاور  یلاوـعلا  باـتک  رد  ( 4 - ) 936
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تشادزاب ». ناتناردپ  هب  دنگوس  زا  ار  امش  دنوادخ  انامه  : » دومرف ور  نیا  زا  دنکیم .
دیروخن »! دنگوس  اهتوغاط  هب  ناتناکاین و  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 5 - ) 937

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  متفه  باب  تایاور  رد  تشذگ :

« تسا جح  کی  هب  مرحم  دنکن ، نانچ  رگا  : » دیوگب ای  تسا » ینارصن  ای  يدوهی  دنکن ، نانچ  رگا  : » دیوگب یسک  هکنیا  مکح  باب 11 

، دهدن ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  هک  دـیوگیم  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 938
. تسا ینارصن  ای  يدوهی 

تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  یلو  تسا  هتفگ  يدب  رایسب  نخس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ینارصن ای  يدوهی  دهدن  ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 2 - ) 939

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا .
جح کی  هب  مرحم  دهدن  ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  هک  تفگ  یصخش  : » دنتفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  نامحرلادبع  هرارز و  ( 3 - ) 940

درادن ». لاکشا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دهدیمن . ماجنا  ار  راک  نآ  تسا و 
تاعاجرا

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  متفه  باب  تایاور  رد  تشذگ :
761 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هقدص قتع و  قالط ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  باب 12 

دصق یلاعت  دنوادخ  تاذ  هک  قتع  ای  قالط  ةرابرد  يدنگوس  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 941
تسین ». ّبترتم  نآ  رب  رثا  دوشن ،

لج زع و  دنوادخ  تاذ  هکنآ  ریغ  قالط و  ةرابرد  يدنگوس  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 942
تسا ». رثایب  دوشن ، دصق 

شورفهدرب هنیدم  رد  قراط  ياهدینش ؟ ار  قراط  يارجام ]  ] ایآ دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 3 - ) 943
هیلع ماما  مدرک . دای  دـنگوس  اهرذـن  قتع و  قالط ، هب  نم  مدـش . دوبان  رفعجوبا ! يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دزن  يزور  دوب .

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  اهنیا  قراط  يا  دومرف : يو  هب  مالسلا 
. دوب اجنآ  رد  زین  روصنم  مدرب و  ار  ترضح  نآ  نم  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مود  ترفاسم  رد  : » دیوگ لاّمج  ناوفـص  ( 4 - ) 944
هایـس و رطاق  سپـس  دـش . هدایپ  دروآ و  نوریب  باکر  زا  ار  شیاپ  دیـسر ، روصنم - ِرهـش  هیمـشاه - هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  هار  نایم  رد 
، تفر روصنم  دزن  یتقو  درک . تکرح  روصنم  يوس  هب  داهن و  رس  رب  يدیفـس  هالک  درک و  نت  رب  يدیفـس  سابل  درک ، تساوخرد  يدیفس 

رود ناربمایپ  نادـنزرف  زا  ارم  هنوگچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ياهدرک . ناربماـیپ  هیبش  ار  دوخ  قیقحت  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  يو 
؟ يرامشیم

. دنک ریسا  ار  ناشناکدوک  دنک و  عطق  ار  شیاهلخن  ات  متسرفب  هنیدم  هب  ار  یسک  متفرگ  میمصت  تفگ : روصنم 
!؟ تسیچ نآ  لیلد  نانمؤمریما  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يروآعمج لاـم  تیارب  دـناوخیمارف و  وـت  يوـس  هب  ار  مدرم  سینخ - نب  یلعم  ترادتـسود - هک  هدیـسر  شرازگ  نم  هب  تفگ : روـصنم 
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. دنکیم
. تسین هنوگنیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. ینک دای  دنگوس  هدایپ  ياپ  اب  جح  ماجنا  ینابرق و  قتع ، قالط ، هب  هکنآ  رگم  موشیمن  یضار  وت  زا  تفگ : روصنم 
دوشن یضار  ادخ  هب  سکره  قیقحت  هب  منک ؟ دای  دنگوس  وا - زا  ریغ  ادخ - ناکیرش  هب  یهدیم  روتسد  نم  هب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تشاد دهاوخن  دنوادخ  اب  ياهطبار  چیه 
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؟ يرامشیم هیقف  ار  دوخ  نم  يارب  ایآ  تفگ : روصنم 
. متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  یلاح  رد  ینادیم ، رود  هقف  زا  ارم  هنوگچ  و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. منکیم ورردور  هدرک  ییوگدب  وت  زا  هک  یسک  اب  ار  وت  نم  تفگ : روصنم 
. دمآ دوب  هدرک  ینیچنخس  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  هک  يدرم  هاگنآ  نکب ! ار  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يروخیم دنگوس  ایآ  درم ! يا  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
ناهج و نیا  رد  تادوجوم  همه  هب  رتسگرهم  تسا ، راکـشآ  ناهن و  ملاع  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ ، تفگ : يو 

. يداد ماجنا  ار  راک  نیا  وت  قیقحت  هب  تسا  ناهج  ود  رد  نانمؤم  هب 
ادخ تردق  ورین و  زا  وگب : هکلب  دنکیم  مرش  وت  باذع  زا  زین  وا  ینکیم و  دای  یگرزب  اب  ار  دنوادخ  وت ، رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. مربیم هانپ  دوخ  تردق  ورین و  هب  میوجیم و  يرازیب 
. تشذگرد داتفا و  هک  دوب  هدشن  مامت  شدنگوس  زونه  یلو  درک  دای  دنگوس  هنوگنیا  درم  نآ 

. مراگنایمن تسار  وت  نایز  هب  ار  ینخس  زگره  ارجام  نیا  زا  سپ  تفگ : ماما  هب  روصنم 
دنادرگزاب ». ار  وا  داد و  ماما  هب  ییوکین  هیده  هاگنآ 

قبط رب  رگم  تفای  دهاوخن  ققحت  یقالط  چیه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماس  لآ  یلوم  یلعادبع  ( 5 - ) 945
ادخ ». يدونشخ  يارب  رگم  تسین  یقتع  چیه  ادخ و  باتک 

دنک و دای  دـنگوس  قتع  قالط و  هب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 6 - ) 946
تروص نیمه  هب  دیدرگ و  دهاوخن  دازآ  شاهدرب  دش و  دهاوخن  ادج  يو  زا  شرـسمه  تشاد . دهاوخن  يرثا  دـنک ، تفلاخم  نآ  اب  سپس 

تنس فالخ  رب  ِقالط  ادخ و  ریغ  هب  ِدنگوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  دنک ؛ دای  دنگوس  ینابرق  ای  جح  هب  هک  سکره  تسا 
درک ». یهن  ادخ  ریغ  يارب  جح  ادخ و  ياضر  ریغ  يارب  قتع  و 

قالط هب  سکره  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 7 - ) 947
دهد ». دنگوس  نآ  هب  ار  يرگید  ای  دنک  دای  دنگوس 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 8 - ) 948
: دومرف هلآ 

دشاب ». نامیپ  ای  دهعت  ای  قتع  ای  قالط  هب  هک  يدنگوس  رگم  دراد  هراّفک  يدنگوس  ره  »
لمح هیقت  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیامرفیم راصبتسالا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 

ینید و حـلاصم  فالخ  رب  دـنچره  دـننادیم ، مزـال  ار  هراّـفک  يدـنگوس  ره  رد  دـنراد و  يرظن  نینچ  تنـس  لـها  زا  یهورگ  اریز  مینک ،
دشاب »...  يویند 
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تسا و دازآ  نآ  مدیرخ ، ار  هدرب  نالف  رگا  دیوگیم : هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 9 - ) 949
. تسا هقَّلطم  مدرک ، جاودزا  نز  نالف  اب  رگا  تسا و  نایاونیب  هب  قلعتم  مدیرخ ، ار  سابل  نیا  رگا 

تسا کلم  هچنآ  اب  رگم  دوشیمن  هداد  هقدص  هدش و  جاودزا  رگم  دوشیمن  هداد  قالط  تسا ، رثایب  اهنیا  همه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». کلم  هچنآ  رگم  دوشیمن  هدرک  دازآ  و 

ماما دروخیم . قتع  هب  دنگوس  دصق  نودب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیز  نب  رمع  ( 10 - ) 950
هب یلو  تسا  مزال  وا  رب  قتع  شیادخ  دوخ و  نایم  دشاب ، نآ  رد  دنوادخ  تیاضر  دنک و  دای  دـنگوس  نآ  هب  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع 

تسین ». هدش  هارکا  صخش  ةدهع 
لمح بابحتـسا  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیامرفیم راصبتـسالا  باتک  رد  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 

مینک ».
قتع هب  : » دوـمرف درک و  هراـشا  شهایـس  ناـگدرب  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نب  مـیهاربا  ( 11 - ) 951

- منکیم دازآ  ار  مناگدرب  عیمج  نآ  زا  سپ  منکیم و  دازآ  ياهدرب  هکنآ  رگم  مروخیمن  دنگوس  قتع  هب  هکنیا  اب  ماهدرکدای - دنگوس 
لمع هکنآ  رگم  دنـشاب ] دازآ  مناگدرب  زا  یکی   ] منادـب نیا  زا  رترب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  يدـنواشیوخ  لـیلد  هب  رگا  هک 

«1 .« » مشاب نیا  زا  لضفا  نآ  رطاخ  هب  هک  مشاب  هتشاد  ياهتسیاش 
رگا متفگ : يو  هب  نم  دش و  جراخ  هناخ  زا  نم  هزاجا  نودب  مرـسمه  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ طاّنح  دـیز  ( 12 - ) 952

، دمآ شدای  هب  بلطم  نیا  هک  یماگنه  تفر و  نوریب  یشومارف ] يور  زا   ] يو هاگنآ  ياهدش . هداد  قالط  وت  یتفر  نوریب  نم  هزاجا  نودب 
. دش دراو 

؟ دش رود  هناخ  زا  عارذ  داتفه  هزادنا  هب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. هن متفگ :

هب اـهنآ ] زا  یکی   ] دـنهدیم و ماـجنا  ار  راـک  نیا  لـثم  ناکرـشم  تسا ! رتتشز  رتتخـس و  نیا  زا  يزیچ  هچ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
رد دنکیم ، جاودزا  يرگید  درم  اب  دنکیم و  ادج  شرهوش  زا  ار  دوخ  هلیـسو ] نیا  هب   ] نز نآ  هاگنآ  دیوگیم ، ار  نخـس  نیا  شرـسمه 

تسا ». لوا  درم  رسمه  زونه  هک  یلاح 
تاعاجرا

مناگدرب همه  هقّلطم و  منارسمه  همه  هکنیا  و  : » هک هتفگ  نیا  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  ملهچ  باب  زا  مهدزای  تیاور  رد  تشذگ :
. منکن راتفر  تلادع  هب  مراد و  اور  متس  ای  منک  ملظ  یسک  هب  هک  یتروص  رد  دشاب  نم  ةدهع  رب  اهنیا  همه  دنشاب و  دازآ 

؟ یتفگ هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  شرـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرک و  رارکت  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هراـبود  ار  میاهدـنگوس  تفگ :

تسا ». نآ  زا  رتناسآ  وت  يارب  نامسآ  هب  یبایتسد 
______________________________

رب يری »...  ناک  نا   » هلمج هکنآ  رب  هوالع  دـش . همجرت  هعیـشلا  لئاسو  هخـسن  ساـسا  رب  تسین و  ماـهبا  یعون  زا  رود  هب  تیاور  نتم  (. 1)
م. تسا - مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هدش  انعم  هب  لقن  نویع  یقرواپ  ساسا 
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دنتساوخ ». هچره  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ریـشمش و زا  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دروخیم . دنگوس  قتع  قالط و  هب  مکاح  يارب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  هاجنپ  تیاور  رد  و 

تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دسرتب  يو  هنایزات 
. دهدیم دنگوس  قالط  هب  ارم  انامه  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ  هاجنپ و  تیاور  رد  و 

. نک دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسین نم  هب  قلعتم  لام ، متفگ :

نک ». دای  دنگوس  تردارب  لام  زا  عافد  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

ریغ ای  قالط  ای  دشاب  قتع  تسا  رثایب  تیـصعم  رد  يدـنگوس  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهدزناپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
نآ ».

میوگ نخـس  وت  اب  تندرکن  راطفا  تروص  رد  رگا  دشاب ، دازآ  نم  زینک  تفگ : شرهاوخ  هب  نز  نآ  : » هک هتفگ  نیا  مهدـفه  تیاور  رد  و 
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  اهنآ  تسا ، رثایب  دنگوس  نیا  دیوگب ، نخس  يو  اب  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ... 

قالط رد  تسا ، رثایب  دوشن ، هدارا  دـنوادخ  يدونـشخ  نآ  اب  هک  يدـنگوس  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 
قتع ». ای  دشاب 

دیوگ ». نخس  يو  اب  سپ  تسین  وا  ةدهع  رب  یقتع  ای  قالط  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  موس  تسیب و  تیاور  رد  و 
نم يارب  هکنیا  ات  دش  دـهاوخن  هدیدنـسپ  بوخ و  وت  نم و  هطبار  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  : » هک هتفگ  نیا  مهدـفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسین ». تاهدهع  رب  يزیچ  ياهدروخ  دنگوس  نآ  هب  هچنآ  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنشاب ...  دازآ  تنازینک  همه  هک  ینک  دای  دنگوس 

. دنکیم تلالد  هقدص  قتع و  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  رب  هک  تسا  یبلاطم  مراهچ  یس و  باب  تایاور  رد  و 
. دـنکن شزیمآ  نآ  اب  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس  درک و  دازآ  ار  شناگدرب  همه  و  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا ». هدروخ  مارح  رب  دنگوس  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. رگنب ار  هیرهم  باوبا  زا  هن  یس و  باب  و 

هـس دوش ، جراخ  هناخ  زا  شرـسمه  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  نم  داـماد  : » هک هتفگ  نیا  قـالط  باوبا  زا  متفه  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 
 ... دشاب هقالط 

تسا ». رثایب  شدنگوس  اریز  درادهگن ؛ ار  وا  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تسا ». تیصعم  رد  رذن  قالط و  هب  دنگوس  ناطیش  ياهماگ  زا  : » هک مالسلا  امهیلع  ماما  ود  هدومرف  مشش  تیاور  رد 

مالـسلا هیلع  ماما  مرذـگیم . تایلام  نارومام  رانک  زا  لام  اب  متـسه و  رجاـت  نم  : » هک هتفگ  نیا  مراـهچ  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
. نک فرصم  شدوخ  ياج  رد  یفخم و  ار  نآ  یناوتیم  ات  دومرف :

 769 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟] منک راک  هچ   ] داد دنگوس  قتع  قالط و  هب  ارم  رگا  و  متفگ :

دوب شلباقم  رد  هک  ياهرک  اب  ار  نآ  تشادرب و  ییاـمرخ  هناد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  روخب . دـنگوس  شیارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
مروخب ». ار  امرخ  هناد  نیا  ای  منک  دای  دنگوس  قتع  قالط و  هب  نانآ  يارب  هک  مرادن  یکاب  دومرف : درک و  هتشغآ 

زا نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم ، دای  دـنگوس  قالط  هب  نآ  رب  و  : » هک هتفگ  نیا  راهظ  باوبا  زا  مود  باب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد  و 
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  تسا ، ناطیش  ناهماگ 
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 ... درک هداعا  ار  زامن  هاگنآ  مدرک  هداعا  ار  زامن  رگا  تسا . هقلطم  تنس  نآرق و  ساسا  رب  مرسمه  : » هک هتفگ  نیا  مهدزاود  تیاور  رد  و 
.« تسا ناطیش  ياهماگ  زا  نآ  دننام  نیا و  انامه  تسین ، وا  ةدهع  رب  يزیچ  تسوا و  هب  قلعتم  شرسمه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ادخ تردق  زا  يرازیب  هب  رگمتس  نداد  دنگوس  زاوج  باب 13 

، دیتفرگ ملاظ  نداد  دنگوس  هب  میمصت  هاگره  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوشیم  تیاور  هغالبلا  جهن  رد  ( 1 - ) 953
دوشیم باتـش  يو  تازاجم  رد  نآ  هب  غورد  دنگوس  تروص  رد  اریز  تسا ؛ رازیب  ادخ  تردق  ورین و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگنیا  ار  وا 

هدرک دای  یگناگی  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دوشیمن ؛ باتـش  يو  تازاجم  رد  دـنک  دای  دـنگوس  دـنوادخ  یگناـگی  هب  هک  یماـگنه  و 
تسا ».

: دومرف هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  حـئارجلا  جـئارخلا و  باـتک  رد  يدـنوار  ّللا 
�

ه ۀـبه  نب  دیعـس  ( 2 - ) 954
مایق نانآ  هیلع  ات  دریگیم  تعیب  دوخ  يارب  مدرم  زا  ترـضح  نآ  هک  درک  ینیچ  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روصنم  دزن  یـصخش  »

. ماهدادن ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . راضحا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  روصنم  دنک ،
! هدب دنگوس  دیوگیم ، مالسلا - هیلع  قداص  ماما  ینعی  نیا - ةرابرد  هچنآ  رب  ار  درم  نیا  تفگ : شنابرد  هب  روصنم 

. درک ظیلغ  دیدش و  ار  دنگوس  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  وگب : تفگ : بجاح 
دنکیم تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مّدج  زا  هک  مدینش  مردپ  زا  نم  اریز  هدن ؛ دنگوس  هنوگنیا  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

تافـص هب  ار  وا  دننکیم و  دای  یگرزب  هب  دنوادخ  زا  ناشدنگوس  رد  یلو  دنروخیم ، غورد  دنگوس  ادـخ  هب  مدرم  زا  یهورگ  دومرف : هک 
ات هدب  هزاجا  نم  هب  هکلب  دنکیم . هبلغ  ناشدنگوس  غورد و  هانگ  رب  دنوادخ ، تشادگرزب  ور  نیا  زا  دـننکیم ، فصتم  هدیدنـسپ  کین و 

دنگوـس نآ  هب  سکچـیه  دوـمرف : هک  درک  تیاور  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مردـپ  هک  مهد  مسق  يدـنگوس  هـب  ار  وا 
. دوشیم شریگنابیرگ  شهانگ  هکنآ  رگم  دروخیمن ،

. هدب دنگوس  ار  وا  وت  سپ  رفعج ! يا  تفگ : روصنم 
يورین تردـق و  هب  میوجیم و  يرازیب  دـنوادخ  تردـق  ورین و  زا  ماهتـسب ، غورد  وت  رب  نم  رگا  وگب : تفگ : درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. مربیم هانپ  مدوخ 
. ناریمب ار  وا  دیوگیم ، غورد  رگا  ایادخ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفگ و  نینچ  درم  نآ 

دندرب »...  دنتشادرب و  ار  وا  داتفا و  نیمز  رب  ناج  یب  درم  نآ  هک  دوب  هدشن  مامت  ماما  نخس  زونه 
 771 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارجام  ةرابرد  نایوار  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  : » تسا هدـمآ  دـیفم  خیـش  موحرم  داشرا  باتک  رد  ( 3 - ) 955
ات درب  روصنم  دزن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنک . راضحا  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  داد  روتـسد  عیبر  هب  روصنم  هک : دننکیم  نایب  روصنم 

تسد نم  هیلع  ینکیم و  ینامرفان  نم  تموکح  رد  ایآ  مشکن . ار  وت  رگا  دشکب  ارم  دنوادخ  تفگ : داتفا ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يو  مشچ 
؟ ینزیم بوشآ  هنتف و  هب 

شاهدنیوگ تسا  هدیسر  وت  هب  يربخ  نینچ  رگا  مرادن . ار  نآ  دصق  ماهدرکن و  يراک  نینچ  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دـش و راتفرگ  الب  هب  بویا  دیـشخب و  وا  دـش و  متـس  فسوی  هب  قیقحت  هب  مشاب  هدرک  يراک  نینچ  نم  هک  لاحم  ضرف  رب  تسوگغورد و 

. دسریم نانآ  هب  وت  بَسَن  دنتسه و  یهلا  ناربمایپ  اهنیا  درک . يرازگساپس  دش و  اطع  نامیلس  هب  درک و  ربص 
ینالف دـنزرف  ینالف  متفگ  نم  ار  هچنآ  تفگ : روصنم  هاگنآ  تفر . الاب  مالـسلا  هیلع  ماما  ایب . ـالاب  اـجنیا  زا  بوخ ، رایـسب  تفگ : روصنم 

. درک شرازگ  نم  هب  وت  ةرابرد 
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. دنک ور  رد  ور  نم  اب  ار  بلطم  نیا  ات  نک  راضحا  ار  وا  نانمؤمریما ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. يرآ تفگ : درم  نآ  يدینش ؟ تدوخ  يدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  زا  ار  هچنآ  وت  تفگ : يو  هب  روصنم  دندرک و  رضاح  ار  درم  نآ 

. هدب دنگوس  بلطم  نیا  رب  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ يروخیم دنگوس  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  روصنم 

. درک ندروخ  دنگوس  هب  عورش  يرآ و  تفگ : درم  نآ 
. مهد دنگوس  ار  وا  هدب  هزاجا  نم  هب  نانمؤمریما ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! نکب ار  راک  نیا  تفگ : روصنم 
هک مربیم  هانپ  دوخ  تردق  ورین و  هب  میوجیم و  يرازیب  دنوادخ  تردق  ورین و  زا  وگب : دومرف : نیچ  نخـس  صخـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. درک نانچ  نینچ و  رفعج 
. دُرم دیبوک و  نیمز  رب  ياپ  هک  دیشکن  یلوط  دروخ . دنگوس  نآ  هب  سپس  درک و  گنرد  ياهظحل  تسخن  درم  نآ 

دنک ». شتنعل  دنوادخ  دیربب ، نوریب  هب  دیشکب و  ار  نیا  ياپ  تفگ : روصنم 
مالـسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  نونکا  مه  عیبر ! يا  تفگ : دناوخارف و  ارم  روصنم  زور  کی  دیوگ : عیبر  : » تسا هدـمآ  يرگید  شرازگ  رد 

. تشک مهاوخ  ار  وا  دنگوس ! ادخ  هب  نک . رضاح  نم  دزن  ار 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداز  يا  متفگ : دمآ ، مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  مداتـسرف . مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  هب  ار  یـصخش  نم 

. هدب ماجنا  ینک ، یسک  هب  یهاوخیم  یشرافس  ای  تیصو  رگا 
. ریگب هزاجا  نم  يارب  روصنم  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نک دراو  ار  وا  تفگ : روصنم  متفگ . يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  لحم  متفر و  روصنم  دزن 
. دـیوگیم هچ  مدـیمهفن  یلو  دـنکیم ، تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهبل  مدرک  هدـهاشم  داـتفا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  روصنم  هاـگن  یتقو 

ماما هب  هاگنآ  دـناشن . دوخ  رانک  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تساخاپ و  هب  ماما  ربارب  رد  يو  درک ، مالـس  روصنم  هب  ماـما  هک  یماـگنه 
. نک وگ  زاب  ار  تیاهزاین  تفگ :
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. میایب وت  دزن  دوخ  ات  نکن  راضحا  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. ّللادبعابا
�

ه يا  ینادیم ، هک  ینکیم  دومناو  مدرم  يارب  وت  هک  یلاح  رد  تسین ، نکمم  راک  نیا  تفگ : روصنم 
؟ تسا هداد  وت  هب  یشرازگ  نینچ  یسک  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار نخـس  نیا  هک  يدینـش  نم  زا  وت  اـیآ  دومرف : درمریپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک . هراـشا  دوب ، هتـسشن  شربارب  رد  هک  يدرمریپ  هب  روصنم 
؟ میوگب

. يرآ تفگ : درمریپ 
: تفگ درمریپ  هب  روصنم  نانمؤمریما ! يا  دنک ) دای  دنگوس  ای  ( ؟ دوش هداد  دنگوس  ایآ  تفگ : روصنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

شدج زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  مردپ  دومرف : روصنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  درک ، دنگوس  هب  عورش  درمریپ  یتقو  روخب . دنگوس 
نآ رد  هک  دـنک  دای  مسق  یغورد  ِدـنگوس  هب  ناـسنا  یتقو  یتسار  هب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  مالـسلا  هیلع 
زا دنکیم . يراد  دوخ  ایند  رد  يو  تازاجم  زا  يو  طسوت  شندش  هتـساریپ  لیلد  هب  دنوادخ  دنک ، هیاریپ  اهبیع  زا  ار  لج  زع و  دـنوادخ 

. مهدیم دنگوس  ار  وا  نم  ور  نیا 
. وت رایتخا  رد  راک  نیا  تفگ : روصنم 
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هدینشن وت  زا  رگا  مربیم ، هانپ  مدوخ  يورین  تردق و  هب  میوجیم و  يرازیب  ادخ  تردق  ورین و  زا  وگب : دومرف : درمریپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
. ییوگیم ار  نخس  نیا  هک  مشاب 

نیا اب  امتح  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : درب و  الاب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینهآ  زرگ  روصنم  هاگنآ  داتـسیا ، زاب  ندروخ  دـنگوس  زا  درمریپ 
. دیبوک مهاوخ  ترس  رب  زرگ 

ناج هلصافالب  دمآ و  نوریب  شماک  زا  گس  نابز  دننامه  شنابز  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  شنخـس  زونه  یلو  دروخ ، دنگوس  درمریپ  سپ 
تساخ »...  اپ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درپس و 

یصخش دناسر ، لتق  هب  ار  نسح  نب  ّللادبع 
�

ه نادنزرف  میهاربا  دمحم و  روصنم ، هکنآ  زا  سپ  : » دیوگ لامج  نارهم  نب  ناوفص  ( 4 - ) 956
يارب ار  سینخ  نب  یّلعم  شرادتـسود  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  داد  شرازگ  روـصنم  هب  موزخم  ینب  هخاـش  زا  هنیدـم  ِشیرق  هلیبـق  زا 

زا مشخ  رطاخ  هب  دوب ، کیدزن  ربخ  نیا  ندینش  اب  روصنم  درکیم . کمک  ّللادبع 
�

ه نب  دمحم  هب  وا  هداتسرف و  شنایعیـش  لاوما  يروآعمج 
دتسرفب و يو  دزن  ار  مالسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هک  تشون  هنیدم - مکاح  دواد - شیومع  هب  هاگنآ  دروخب  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

هدامآ روصنم  يوس  هب  تکرح  يارب  ادرف  تفگ : داتسرف و  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  روصنم  همان  دواد  دهدن . فقوت  گنرد و  هزاجا  وا  هب 
. نکن ریخأت  شاب و 

: دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  متفر . وا  دزن  داتـسرف و  نم  لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدوب ، هنیدـم  رد  نم  ناـمز  نآ  رد  دـیوگ : ناوفص 
هب ماما  : » دـیوگ هک  اـجنآ  اـت  دـباییم ، همادا  تیاور  هللاءاـشنا ... ». درک ، میهاوخ  تکرح  قارع  يوس  هب  ادرف  اـم  هک  نک  هداـمآ  ار  ترتش 

. داد هزاجا  يو  هب  زین  روصنم  تفرگ ، دورو  هزاجا  هاگنآ  دیسر ، روصنم  رهش  هب  ات  درک  تکرح  قارع  يوس 
سپـس درب و  دوخ  دزن  ار  وا  داـتفا ، ماـما  هب  شمـشچ  روصنم  یتـقو  تفگ : نم  هب  دوب ، روصنم  دزن  هک  صاخـشا  زا  یکی  دـیوگ : ناوـفص 

: دوب هتفگ  ششرازگ  رد  درم  نآ  درک . تیاکش  يو  هب  نیچ  نخس  درم  نانخس  ةرابرد 
. دنکیم عمج  لام  مالسلا - هیلع  ماما  هب  ناگتسباو  زا  سینخ - نب  یّلعم 
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! نانمؤمریما يا  نخس  نیا  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ینکیم دای  دنگوس  ماهتا  نیا  زا  دوخ  یکاپ  يارب  ایآ  تفگ : روصنم 
. تسا هدوبن  اهنآ  زا  کیچیه  هک  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نک دای  دنگوس  قتع  قالط و  هب  هکلب  هن ، تفگ : روصنم 
؟ یتسین یضار  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  نم  دنگوس  هب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نزن تهاقف  هب  ار  دوخ  نم  يارب  تفگ : روصنم 
؟ نانمؤمریما يا  تفر ، اجک  هب  نم  هقف  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دندروآ و ار  درم  نآ  هاگنآ  منکیم . ور  رد  ور  هداد  ربخ  وت  زا  هک  یـصخش  اب  ار  وت  نونکامه  نم  نک . اهر  ار  بلطم  نیا  تفگ : روصنم 
. دندرک لاؤس  يو  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد 

. تسا تسرد  همه  متفگ  يو  ةرابرد  هک  ینانخس  تسا و  دمحم  نب  رفعج  نیا  تسا و  حیحص  نیا  يرآ ، تفگ : وا 
؟ تسا حیحص  تنانخس  هک  ینکیم  دای  دنگوس  ایآ  درم  يا  دومرف : ماما 

هدنز و زوریپ ، هدنیوج ، تسین  وا  زج  ییادخ  هک  دنگوس  يدنوادخ  هب  تفگ : درک و  ندروخ  دنگوس  هب  عورـش  سپـس  يرآ . تفگ : درم 
. تسا شخبماوق 

. مهدیم دنگوس  ار  وت  نم  اریز  نکن . باتش  ندروخ  دنگوس  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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؟ يدرمش دنسپان  ار  دنگوس  نیا  زیچ  هچ  تفگ : روصنم 
شیاتس لیلد  هب  دیوگ - ار  وا  يانث  حدم و  شاهدنب  هک  یماگنه  تسا . راوگرزب  ایحاب و  رایسب  دنوادخ  یتسار  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
مربیم هانپ  دوخ  تردق  ورین و  هب  میوجیم و  يرازیب  ادخ  تردق  ورین و  زا  وگب : درم  ياهکلب  دـنکیم . مرـش  شتازاجم  رد  باتـش  زا  وا -

. مراکوکین وگتسار و  مراتفگ  رد  نم  هک 
. داد دنگوس  نآ  هب  ار  وت  ّللادبعوبا 

�
ه هچنآ  هب  نک  دای  دنگوس  تفگ : یشیرق  درم  هب  روصنم 

. داتفا نیمز  رب  ناجیب  دش و  شوماخ  هک  دوب  هدشن  مامت  شنخس  زونه  یلو  دروخ  دنگوس  تیفیک  نیا  هب  درم  نآ 
درک »...  ندیزرل  هب  عورش  شیاههناش  دش و  هریچ  روصنم  رب  سرت  هنحص ، نیا  هدهاشم  زا 

نانمؤمریما يا  تفگ : دروآ و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  يدرم  ینز ، هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  : » دیوگ ینرق  سیوا  ( 5 - ) 957
؟ دیوگیم هچ  نز  نیا  تفگ : درم  نآ  هب  ماما  متسه . راکبلط  درم  نیا  زا  رانید  دصراهچ  نم  مالسلا ! هیلع 

 777 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نم هک  يراد  غارـس  یّقح  نز  نیا  رب  وت  رگا  ایادـخ ! وگب : زودـب و  نامـسآ  هب  ار  تنامـشچ  نزب و  وناز  نیمز  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

میوـجیمن و يراـی  وـت  زا  یتبیـصم  چـیه  رد  سپ  منکیم  راـکنا  نم  دـیوگیم و  دوـخ  هیرهم  زا  وا  هچنآ  و  مراد ...  نآ  ندرب  هب  میمـصت 
. متسین دنمزاین  وت  هب  یتجاح  چیه  رد  منکیمن و  تساوخرد  وت  زا  ار  یهودنا  چیه  ندودز 

ار دوخ  باذع  هکنیا  ات  هدن  تکرح  میاج  زا  ارم  سپ  مربب ، ار  نآ  مهاوخب  نم  هک  درادن  یقح  نز  نیا  ینادیم  وت  هک  مهاگآ  نم  رگا  و 
. یهد ناشن  يو  هب 

رد ار  يدرگنابایب  برع  قیقحت  هب  دروخ ، مهاوخن  يدنگوس  نینچ  زگره  نم  دنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  تفگ : درم  نآ 
زا شیپ  هک  درک  طلـسم  وا  رب  یـشتآ  دـنوادخ  سپ  درک  دای  دـنگوس  هنوگنیا  هک  مدرک  هدـهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ربارب 

مزادرپیم ». تسا ، هدرک  اعدا  نم  نایز  هب  نز  نیا  ار  هچنآ  نم  دنازوس . ار  وا  دزیخرب  شیاج  زا  هکنآ 
تاعاجرا

زا وا  ور  نیا  زا  ینکیم ، دای  یگرزب  هب  ار  دنوادخ  وت ! رب  ياو  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیـشیپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  تشذـگ :
. مربیم هانپ  مدوخ  يورین  تردق و  هب  میوجیم و  يرازیب  ادخ  تردق  ورین و  زا  وگب : هکلب  دنکیم ، مرش  تندرک  تازاجم 

چیه سپ  نیا  زا  تفگ : ماما  هب  روصنم  داـتفا . نیمز  رب  ناـجیب  هک  دوب  هدرکن  ماـمت  ار  نآ  زونه  یلو  درک  داـی  دـنگوس  هنوگنیا  درم  نآ 
.« مراگنایمن تسار  وت  نایز  هب  ار  ینخس 

یلوم رهوش و  ردپ ، هزاجا  نودب  هدرب  نز و  دنزرف ، دنگوس  مکح  باب 14 

شرهوش و دوجو  اب  نز  يارب  شردپ و  دوجو  اب  دنزرف  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حاّدق  نبا  ( 1 - ) 958
تسین ». يدنگوس  شیالوم ، دوجو  اب  هدرب  يارب 

اب يدنزرف  چیه  يارب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 2 - ) 959
ادخ و ینامرفان  رد  يرذن  چیه  تسین و  دنگوس  ّقح ]  ] شرهوش دوجو  اب  نز  يارب  شیالوم و  دوجو  اب  ياهدرب  چیه  يارب  شردپ و  دوجو 

تسین ». حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  ندیرب  رد  يدنگوس  چیه 
. دمآ دهاوخ  بسن  تامرحم  باوبا  زا  متشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  نیا  ریظن 

یلع يا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهشرافـس  تیاور  رد  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 3 - ) 960
اب ینز  چیه  يارب  ردپ و  دوجو  اب  يدنزرف  چیه  يارب  تسین و  حیحـص ]  ] يدـنواشیوخ دـنویپ  نتـسسگ  رد  يدـنگوس  چـیه  مالـسلا ، هیلع 
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تسین ». دنگوس  قح ]  ] شیالوم دوجو  اب  ياهدرب  چیه  يارب  رهوش و  دوجو 
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: دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هناگدصراهچ  تیاور  زا  یشخب  رد  لاصخلا  باتک  رد  ( 4 - ) 961
تسین ». دنگوس  قح ]  ] شرهوش دوجو  اب  نز  يارب  شردپ و  دوجو  اب  يدنزرف  چیه  يارب  »

تاعاجرا
[ قح  ] شرهوش دوجو  اـب  ینز  چـیه  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مارح  هزور  باوبا  زا  مود  باـب  زا  موـس  تیاور  رد  تشذـگ :

.« تسین دنگوس  قح ]  ] شیالوم دوجو  اب  ياهدرب  چیه  يارب  تسین و  دنگوس  قح ]  ] شردپ دوجو  اب  يدنزرف  چیه  يارب  تسین و  دنگوس 

ادخ ینامرفان  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 15 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دنوادـخ دـینک و  كرت  ار  مدرم  نایم  نداد  شزاس  يراکزیهرپ و  يراـکوکین و  هک  دـیهدن  رارق  ناتياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  دـنوادخ  و 

«. 1  » تساناد ياونش 
لالح و ندرک  مارح  مارح و  ندرک  لـالح  رد  دـنگوس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یماـش  عیبر  ( 1 - ) 962

تسین ». حیحص  زیاج و  يدنواشیوخ  دنویپ  نتسسگ 

. تسا هدش  لقن  زین  نانس  نب  ّللادبع 
�

ه زا  تیاور  نیا 
يدنواشیوخ دـنویپ  نتـسسگ  ادـخ و  ینامرفان  دروم  رد  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلع  زا  مساق  ( 2 - ) 963

تسین ». حیحص ]  ] يدنگوس چیه 
ینامرف ان  دروم  رد  هک  یصخش  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 964

دیوگب ». نخس  دیاب  هدرک  دای  دنگوس  ندز  فرح  كرت  رب  هک  یسک  تسین و  وا  رب  يزیچ  : » دومرف تسا  هدروخ  دنگوس  ادخ 
قتع تسا ، رثایب  ادخ  ینامرفان  دروم  رد  يدنگوس  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 4 - ) 965

نآ ». ریغ  ای  قالط  ای  دشاب 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 966

دنهدیم ». رارق  ادخ  تعاطا  ربارب  رد  ار  ناشياهدنگوس  زا  يوریپ  هک  یهورگ  دنتسه ، یهورگ  دب  : » دومرف هلآ 
______________________________

224 هرقب 2 / ( 1)
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هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شرداون  باتک  رد  يدـنوار  ّللا 
�

ه لضف  دیـس  ( 6 - ) 967
دنهدیم ». رارق  ادخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  ناشياهدنگوس  زا  يوریپ  هک  یهورگ  دنتسه ، یهورگ  دب  : » دومرف هلآ  هیلع و 

هب نآ - ریغ  ای  دنگوس  دشاب - ادخ  باتک  فلاخم  يدروم  رد  هچره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ءالع  ( 7 - ) 968
ددرگیم ». زاب  ادخ  باتک 

افـش شدنواشیوخ  ای  ردارب  ای  ردپ  رگا  هک  درک  بجاو  دوخ  يارب  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ءالع  ( 8 - ) 969
دهد ماجنا  يرذن  ای  دنک  دازآ  ياهدرب  ای  دهدب  هقدص  ای  دورب  هکم  هب  هدایپ  داد ، ماجنا  یهانگ  ای  درک  هطبار  عطق  يدـنواشیوخ  اب  ای  تفای 

. دنک ینابرق  ای 
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. تسین حیحص ]  ] يدنگوس چیه  ادخ  ینامرفان  رد  تسا و  دنگوس  زا  شیپ  ادخ  باتک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دوخ ةدهع  رب  ار  نآ  ادخ  زا  يرازگساپس  يارب  هک  تسا  يدنگوس  تسا ، هتسیاش  شبحاص  يارب  نآ  هب  يافو  هک  مزال  حیحـص و  دنگوس 
نطو هب  ترفاسم  زا  ای  دـنادرگزاب  نطو  هب  ار  یبیاـغ  اـی  داد  تاـجن  یکانـسرت  هثداـح  اـی  يراـمیب  زا  ار  وا  دـنوادخ  رگا  هک  دـهدیم  رارق 

نآ هب  راگدرورپ  يارب  هک  تسا  هتـسیاش  شبحاص  يارب  تسا و  بجاو  نیا  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  داد ، يزور  وا  هب  دـنوادخ  اـی  تشگزاـب 
دنک ». لمع 

هیلع رقاب  ماما  زا  دیهدن ». رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  و  : » دومرف هک  دنوادخ  نخس  نیا  ریسفت  رد  ملسم  نب  دمحم  ( 9 - ) 970
نآ ». دننام  دیوگن و  نخس  شردام  ای  شردارب  اب  هک  دنک  دای  دنگوس  یصخش  هک  تسا  نیا  دوصقم  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا 
هدمآ شردپ » «، » شردارب  » ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  یعبر  ( 10 - ) 971

. تسا
: لج زع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 972

ای  ) ردـپ ای  ردارب  اب  دـنکیم  دای  دـنگوس  هک  تسا  يدرم  نآ  قادـصم ] : » ] دومرف دـیهدن ». رارق  ناتياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  دـنوادخ  «و 
ادخ روتـسد  هب  هک  تسوا  رب  سپ  هانگ  ای  ملظ  ای  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  دننامه  دهد  ماجنا  نآ  هیبش  يراک  ای  دـیوگن  نخـس  شردام )

دیآیمن ». مزال  وا  رب  دنگوس  نتسکش  دشاب ، هدروخ  دنگوس  نآ  كرت  هب  رگا  دنک و  لمع 
ادخ ینامرفان  رد  يرذن  چیه  و  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هناگدصراهچ  تیاور  رد  لاصخلا  باتک  رد  ( 12 - ) 973

تسین ». حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  نتسسگ  رد  يدنگوس  چیه  و 
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دنگوس يدـنواشیوخ  دـنویپ  ندـیرب  هب  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  : » دـیوگ يرعـشا  دعـس  نب  لیعامـسا  ( 13 - ) 974
چیه ادـخ و  یناـمرفان  رد  يرذـن  چـیه  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  داد : خـساپ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  مدرک . لاؤـس  دروـخیم 

. تسین حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  نتسسگ  رد  يدنگوس 
. دروخیم دنگوس  زین  وا  دهدیم و  دنگوس  نآ  ریغ  قالط و  هب  ار  یصخش  مکاح  مدرک : لاؤس  و 

. تسین وا  رب  یکاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دروخیم . دـنگوس  نآ  تاجن  يارب  ور  نیا  زا  تسا ، كانمیب  شلام  رب  مکاح  فرط  زا  یـصخش  مدرک : لاؤس  و 

. تسین وا  رب  یکاب 
دای دنگوس  دوخ  لام  رب  هک  هنوگنامه  دنک ، دای  دنگوس  شردارب  لام  ظفح  يارب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و 

يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم ؟
نتـسسگ ةرابرد  مشخ و  لاح  رد  يدنگوس  چیه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  ّللا 

�
ه دـبع  ( 14 - ) 975

. تسین حیحص ]  ] هارکا رابجا و  لاح  رد  يدنواشیوخ و  دنویپ 
؟ تسا رابجا  هارکا و  نایم  یتوافت  هچ  دشخب ! ناماس  ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ :

تسا ». رثا  یب  نآ  ردپ و  ردام و  رسمه و  فرط  زا  هارکا  تسا و  مکاح  فرط  زا  رابجا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  نوگانوگ و  ياهدنس  اب  ثیدح  نیا 

رگا درک  دای  دنگوس  هک  دش  لاؤس  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 15 - ) 976
. دشاب دازآ  شیاههدرب  ینابرق و  شلاوما  دیوگ ، نخس  شرهاوخ  اب  رمع  نایاپ  ات 

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ  دننامه  دنگوس و  نیا  انامه  تسین ، نیا  رب  يرثا  دیوگ و  نخس  وا  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. روخب اذغ  نم  اب  ایب  ینالف ! يا  تفگ : شناگتسب  زا  یکی  ای  رهاوخ  هب  راتخم  نادناخ  زا  ینز  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 16 - ) 977

فقـس کی  ریز  يو  اب  زگره  هک  درک  بجاو  دوخ  رب  ار  شناگدرب  يدازآ  جـح و  هب  نتفر  هدایپ  درک و  دای  دـنگوس  هاگنآ  هن . تفگ : وا 
هیلع رقاب  ماما  يارب  ار  نانآ  نانخس  هلظنح  نب  رمع  درک . دای  دنگوس  وا  دننام  رگید  نز  سپس  دروخن  اذغ  وا  اب  هرفس  کی  رس  رب  دنیشنن و 
هیاس اهنآ  رب  فقس  کی  دروخب و  اذغ  وا  اب  دیاب  وگب : يو  هب  منکیم . مکح  هرابنیا  رد  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . وگزاب  مالـسلا 

ناطیـش ياهماگ  زا  نآ  اریز  دنکن ، رارکت  ار  يراک  نینچ  دسرتب و  شراگدرورپ  زا  دنک و  قتع  درازگ و  جح  هدایپ  تسین ] مزال   ] دنکفا و
تسا ».

. تفر شرامیب  رهاوخ  تدایع  هب  راتخم  نب  ّدج  ّللادبع 
�

ه رهاوخ  : » دیوگ نیعا  نب  ریکب  نبا  ( 17 - ) 978
وت اب  رمع  نایاپ  ات  نم  يدرکن و  راطفا  رگا  تفگ : شرهاوخ  درک . يراددوخ  ندرک  راـطفا  زا  وا  یلو  نک . راـطفا  تفگ : يو  هب  شرهاوخ 

. دشاب دازآ  مزینک  متفگ ، نخس 
. دشاب دازآ  مزینک  مدرک ، راطفا  رگا  تفگ : وا 

. دشاب نایاونیب  يارب  ملاوما  همه  مورب و  جح  هب  هدایپ  هک  تسا  نم  ةدهع  رب  ینکن  راطفا  رگا  تفگ : شرهاوخ 
. تسا نم  ةدهع  رب  یتفگ  هچنآ  لثم  مدرک ، راطفا  رگا  تفگ : يو 

. تسا رثا  یب  اهنیا  دیوگ ، نخس  يو  اب  دیاب  دومرف : ماما  دش ، لاؤس  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ  انامه 

ردپ اب  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  ( 18 - ) 979
«. درادن يرثا  : » دومرف دهد  ماجنا  جح  کی  دیوگ ، نخس  شردام  و 

. دناهدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  زین  ّللادبع 
�

ه یبا  نب  نمحرلادبع  هرارز و 
درازگ و جح  هدایپ  هک  درک  مزال  دوخ  رب  یـصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مدینـش  : » دـیوگ ءارب  نب  ورمع  ( 19 - ) 980

کمک وا  هب  يریخ  راک  چیه  رد  میوگیمن و  نخـس  مردپ  اب  زگره  تفگ : دروخب و  مسق  يدـیدش  ظیلغ و  دـنگوس  ره  هب  دـنک و  ینابرق 
سپـس داد . دـهاوخن  هانپ  زگره  دوخ  ریز  رد  ار  وا  نم و  یفقـس  چـیه  دروخ و  دـهاوخن  اذـغ  زگره  هرفـس  کی  رـس  رب  نم  اـب  منکیمن و 

. دش تکاس 
؟ دنام یقاب  زین  يرگید  زیچ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. موش تیادف  هن ، تفگ :
تسا ». رثا  یب  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  هنوگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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جح هدایپ  هک  دنکیم  دای  ییاهدنگوس  یـصخش  مدرک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 20 - ) 981

شناگتـسب زا  یکی  ای  ردارب  ای  ردام  ای  ردپ  اب  هک  یتروص  رد  دنک ، ینابرق  ای  دهد  ماجنا  ار  يرذن  ای  دـنک ) قتع  ای   ) دـهد هقدـص  ای  درازگ 
. دهد ماجنا  ار  یتسیاشان  راک  ای  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  ای  دنک  عطق  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  ای  دیوگ  نخس 

. تسین حیحص ]  ] ادخ ینامرفان  رد  يدنگوس  چیه  تسا ) دنگوس  زا  شیپ  ادخ  باتک  : ) دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
دوخ ةدهع  رب  يرازگـساپس  تهج  زا  ادخ  يارب  ار  نآ  هک  تسا  يدنگوس  دنک ، لمع  نآ  هب  دـیاب  شبحاص  هک  مزال  حیحـص و  دـنگوس  )

ار وا  ترفاـسم  زا  اـی  دـنادرگزاب  يو  هب  ار  شلاـم  اـی  داد  تاـجن  یکانـسرت  هثداـح  اـی  يراـمیب  زا  ار  وا  دـنوادخ  رگا  هـک  دـهدیم - رارق 
نیا سپ  ادخ - زا  يرازگ  رکـش  يارب  تسا و  مزال  نم  رب  راک  نالف  دنوادخ  يارب  دیوگب ): سپ  درک ، يو  يزور  ار  يزیچ  ای   ) دنادرگزاب

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1168 

http://www.ghaemiyeh.com


دهد ».) ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  هتسیاش  يو  يارب  تسا و  مزال  شبحاص  رب 
دیوگن نخـس  شناگتـسب  زا  یکی  اب  درک  دای  دنگوس  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبلح  ( 21 - ) 982

. دیوگ نخس  هدرک ، دای  شنایز  هب  دنگوس  هک  یسک  اب  تسین ، نآ  رب  يرثا  : » دومرف
(. نآ ریغ  ای   ) قتع ای  دشاب  قالط  رد  تسا ، رثا  یب  دوشن ، دصق  دنوادخ  يدونشخ  نآ  اب  هک  دنگوس  ره  دومرف : و 

رارق ادخ  هناخ  هیده  ار  شلاوما  مامت  دـهد ، هیراع  نالف  نز و  نالف  هب  ار  شلیاسو  رگا  هک  درک  دـهع  دوخ  اب  ینز  مدرک : لاؤس  ماما  زا  و 
. داد هیراع  يو  روتسد  نودب  شاهداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هاگنآ  دهد .

، دوش هداد  رارق  هیدـه  هبعک  يارب  يزیچ  ادـخ  يارب  هک  تسا  يدروم  رد  اهنت  ینابرق  تسین ، وا  ةدـهع  رب  ینابرق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
چیه درادـن و  يرثا  تسا ، نیا  هیبش  هچنآ  یلو  دوش  هداد  رارق  ادـخ  يارب  هک  یتروص  رد  دوش  لمع  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  سپ 

. تسین مزال ] حیحص و  - ] نآ رد  ادخ  مان  رکذ  نودب  ینابرق -
. موش مرحم  ّجح  رازه  هب  منک و  ینابرق  رتش  رازه  هک  تسا  نم  رب  دیوگ : یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

. تسا ناطیش  ياهماگ  زا  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوش جح  کی  هب  مرحم  دوشیم  دهعتم  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 
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. دشاب ادخ  هناخ  يارب  ياهیده  نیا  دیوگ : يرتش  حبذ  زا  سپ  ای 

دوشیمن ». هیده  دش ، لیدبت  تشوگ  هب  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنوشیم  ادخ  هناخ  هیده  هدنز  ياهرتش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دیوگن نخـس  شناگتـسب  زا  یکی  اب  درک  دای  دنگوس  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یبلح  ( 22 - ) 983

. تسین نآ  رب  يرثا  قتع  ای  دشاب  قالط  رد  تسین ، نآ  رب  يرثا  : » دومرف
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  تیاور  نیا  همادا  شلاوما »...  ینز  مدرک : لاؤس  و 

هک شناگتسب  زا  یکی  ای  ردارب  اب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 23 - ) 984
. دنکیم هطبار  عطق  دنتسین ، هعیش 

دیوگ » نخس  وا  اب  تسین ، شاهدهع  رب  یقتع  ای  قالط  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ًامتح درک ، تفلاخم  سپـس  دوشن و  کیدزن  مارح  هانگ و  هب  هک  درک  دای  دنگوس  رگا  سپ  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 24 - ) 985

تسا ». مزال  يو  رب  هراّفک 
تسین ». حیحص ]  ] هانگ اج و  هبان  ياهبصعت  یتسم و  لاح  رد  هارکا و  اب  يدنگوس  چیه  : » تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ( 25 - ) 986

دنگوس زا : دنترابع  رادهراّفک  ياهدنگوس  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 26 - ) 987
. تسا هراّفک  وت  رب  نآ  ماجنا  تروص  رد  هک  بجاو  ریغ  راک  كرت  رب 

. تسین وت  رب  يزیچ  نآ  دروم  رد  نآ ، ماجنا  بجاو و  راک  كرت  رب  دنگوس  و 
. دنک رافغتسا  دیاب  دنک ، دای  دنگوس  یهانگ  ةرابرد  سکره  درادن و  هراّفک  درادن و  لاکشا  هانگ  رد  دنگوس  نتسکش 

؛ تسوا هدهع  رب  هراّفک  درواین ، اجهب  ار  نآ  سپس  دنک ، دای  دنگوس  تاعاط  زا  یکی  ماجنا  رب  سکره  و  دومرف : همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ای ملظ  ماجنا  ای  زامن  كرت  رب  رگا  یلو  دهد  هقدص  ای  دریگب  هزور  ای  دناوخب  ار  یـصخشم  بحتـسم  زامن  هک  دنک  دای  دنگوس  هکنیا  لثم 
وا هدـهع  رب  هراّفک  تسا و  هدرکن  ینکـش  دـنگوس  هراب  نیا  رد  دـهدن ، ماجنا  ار  نآ  دـنک و  دای  دـنگوس  ناهانگ  یخرب  ماـجنا  اـی  تناـیخ 

تسین ».
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تاعاجرا
ندـیرب رد  يدـنگوس  چـیه  و  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هدومرف  مارح  هزور  باوبا  زا  مود  باـب  زا  موس  تیاور  رد  تشذـگ :

تسین ». حیحص ]  ] هانگ رد  يدنگوس  چیه  تسین و  حیحص ]  ] نکمم ریغ  راک  رد  يدنگوس  چیه  تسین و  حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ 
نیا دوشیم  خزود  شتآ  بجوم  هک  غورد  دـنگوس  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  دـنگوس  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دراد ». هگن  دوخ  يارب  ار  يو  لام  ات  دنک  دای  دنگوس  یناملسم  صخش  قح  هیلع  ناسنا  هک  تسا 
[ حیحـص  ] يدـنواشیوخ دـنویپ  ندـیرب  رد  يدـنگوس  چـیه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هدومرف  نیـشیپ  باـب  زا  مود  تیاور  رد 

. تسه نآ  ریظن  موس  تیاور  رد  « 1 .« » تسین
: دیآیم

لالح رد  لالح و  ندرک  مارح  رد  يدـنگوس  چـیه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  قـالط  باوبا  زا  متفه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسین ». حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  ندیرب  رد  مارح و  ندرک 

رد يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ندـیرب  رد  يدـنگوس  چـیه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  هدوـمرف  مراـهچ  تـسیب و  باـب  زا  مود  تـیاور  رد  و 
«2 .« » تسین حیحص ]  ] دنوادخ ياهتیصعم  زا  کیچیه 

هداوناخ يارب  رازاب  زا  دیرخ  كرت  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 16 

رازاب زا  ار  شاهداوناخ  ياهزاین  هک  دنکیم  دای  دنگوس  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 988
. درخن

. درخیم ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دهدیم ماجنا  وا  ياج  هب  ار  راک  نیا  یصخش  متفگ :

. درخیم ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنیبیمن نایز  نآ  رد  تسا و  شدوخ  زا  رتهاگآ  وا  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  شیاج  هب  هک  دراد  ار  یسک  وا  متفگ :

درخیم ». ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شاهداوناخ يارب  يزیچ  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  دـیدش  ياهمسق  اب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 2 - ) 989

. درخن
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دنگوس ، رطاخ  هب  درخب و  ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
: دیآیم

. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  رذن  باوبا  زا  مجنپ  باب  رد 
______________________________

(. 36186  ) تیاور 2 دنگوس  باوبا  زا  باب 14   554 / 24 (. 1)
تیاور 2. قالط  باوبا  زا  باب 24  (. 2)
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هدارا دصق و  نودب  هارکا ، رابجا ، مشخ ، لاح  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 17 
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: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دنکیم و تساوخزاب  ار  امـش  دهدیم  ماجنا  ناتياهبلق  هچنآ  هب  هکلب  دنکیمن  تساوخزاب  ناتهدوهیب  ِياهدـنگوس  هب  ار  امـش  دـنوادخ 

«. 1  » تسا رابدرب  هدنزرمآ  دنوادخ 
وا یلو  مدوب  هدـیرخ  يزینک  مرـسمه  زا  یناهنپ  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  : » دـیوگ فلخ  یبا  نب  دعـس  ( 1 - ) 990

لطاب هدـش  هتفگ  وت  هب  هچنآ  متفگ : متفر و  وا  دزن  شماوقا  لزنم  رد  نم  ددرگزاـب . دـشن  رـضاح  تفر و  نوریب  نم  هناـخ  زا  دـش و  ربخاـب 
هب هن ، تفگ : مرـسمه  دنک . یتحاران  بارطـضا و  راتفرگ  ار  وت  دـهاوخیم  تسوت و  نمـشد  هداد  وت  هب  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  نآ  تسا و 

یقاب وت  کلم  رد  زونه  ياهدیرخ و  ياهزینک  رگا  هک  ینک  دای  دنگوس  هکنیا  ات  دش  دـهاوخن  بوخ  زگره  وت  نم و  هطبار  دـنگوس ! ادـخ 
. دشاب هقدص  تلاوما  مامت  دنشاب و  دازآ  تنازینک  همه  تسا ،

نونکا هک  ینازینک  همه  وگب : تفگ : نم  هب  درک و  رارکت  ار  دـنگوس  هرابود  مرـسمه  مدرک . دای  دـنگوس  يو  يارب  تروص  نیا  هب  زین  نم 
. دنتسه دازآ  مراد  نونکا  مه  هک  ینازینک  همه  متفگ : يو  هب  زین  نم  دنتسه . دازآ  مراد 

. منک جاودزا  يو  اب  منک و  شدازآ  مراد ، وا  هب  هک  یلیامت  رطاخ  هب  متفرگ  میمصت  مدش و  ادج  مزینک  زا  هاگنآ 
حیحص ياهقدص  قتع و  چیه  هک  نادب  تسین و  تاهدهع  رب  يزیچ  داد  دنگوس  نآ  هب  ار  وت  ترـسمه ]  ] هچنآ رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دوش ». دصق  يو  شاداپ  دنوادخ و  يدونشخ  نآ  اب  هچنآ  رگم  تسین 
حیحـص هرکم  زا  يدـنگوس  چـیه  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 991

دشاب ». مارآ  نامیا  اب  شبلق  دوش و  هارکا  هکنآ  رگم  : » دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  تسین .
قداص ماما  زا  دنکیمن ». تساوخزاب  ناتوغل  ياهدنگوس  هب  ار  امش  دنوادخ  : » دنوادخ نخس  نیا  ریسفت  رد  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 3 - ) 992

میمصت يزیچ  رب  دنگوس و  ادخ  هب  يرآ  دنگوس و  ادخ  هب  هن  دیوگب : یصخش  هک  تسا  نیا  وغل  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع 
تسا ». هتفرگن 

. تسا هدش  تیاور  زین  ملسم  نب  دمحم  نانس و  نب  هللادبع  زا  تیاور  نیا  ریظن 
______________________________

.225 هرقب 2 / (. 1)
 795 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنکیمن ». تساوخ  زاب  ناتهدوهیب  ياهدنگوس  هب  ار  امش  دنوادخ  : » هیآ ریسفت  رد  ریـصب  وبا  ( 4 - ) 993
تسا ». دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنگوس و  ادخ  هب  هن  نآ ، : » دومرف هک  دنکیم 

هب ار  امـش  دـنوادخ  : » مدرک لاؤـس  لـج  زع و  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ حابـصلا  وـبا  ( 5 - ) 994
تـسین نینچ  دنگوس و  ادخ  هب  يرآ  دنگوس و  ادخ  هب  هن  دوصقم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیمن ». تساوخزاب  ناتهدوهیب  ياهدنگوس 

.( درادن يزیچ  رب  میمصت  ای  . ) درادن یمیمصت  نآ  رب  هک  تسا  دنگوس  ادخ  هب 
لاؤس تسین  وا  زج  ییادخ  هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نخـس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 6 - ) 995

دینک ». كرت  ار  يراگزیهرپ  يراکوکین و  ات  دیهدن  رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  و  : » مدرک
«. دنگوس ادخ  هب  يرآ   » و دنگوس » ادخ  هب  هن   » تسا ناسنا  نخس  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  سفن  اب  هزرابم  باوبا  زا  موس  هاجنپ و  باب  تایاور  رد  تشذگ :

هقدـص قتع و  قالط ، هب  دوشیم و  دـنگوس  هب  روبجم  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  دـنگوس  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مود  هاـجنپ و  تیاور  رد  و 
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؟ تسا مزال  يو  رب  اهنآ  ایآ  دنکیم ، دای  دنگوس  شلاوما 
تسا ». هدش  هتشادرب  نانآ  زا  دنوش  هارکا  نآ  رب  نم  تما  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماما درک . دای  قتع  هب  دنگوس  دصق  نودـب  هک  دـش  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زامهدزاود  باب  زا  مهد  تیاور  رد  و 
یلو تسا  مزال  وا  ةدهع  رب  شیادخ  دوخ و  نایم  دشاب ، نآ  رد  دنوادخ  يدونـشخ  دنک و  دای  دنگوس  نادب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

تسین ». مزال  هرکم  رب 
. تسا هدرک  لمح  بابحتسا  یعون  رب  ار  نآ  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 

اب يدنواشیوخ و  دنویپ  ندیرب  رد  مشخ و  لاح  رد  يدنگوس  چیه  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدزناپ  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد  و 
تسین ». حیحص  هارکا  رابجا و 

: دیآیم
هنوگنآ درک  دای  دنگوس  یلو  دوب  مشخ  لاح  رد  دـنچره  نز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مراهچ  یـس و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

زا راـک  نیا  هک  تسنادیم  رگا  دراد و  یناوـت  نـینچ  وا  دورن و  درم  نآ  دزن  راـیتخا  لـیم و  اـب  هـک  درک  دـصق  وا  درک و  داـی  دـنگوس  هـک 
درکیمن ». دای  دنگوس  تسا ، جراخ  شاهدهع 

سکره سپ  تسین ، حیحـص  هارکا  اـب  قتع  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  دومرف ه  قـالط  باوبا  زا  مراـهچ  تسیب و  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  اهنیا و  زا  یکی  رد  دوش  هداد  دنگوس  ای  دنک  دای  دنگوس 

797 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ ندوب  رتهب  تروص  رد  دنگوس  اب  تفلاخم  مکح  باب 18 

دنیبیم هاگنآ  دـنکیم ، دای  دـنگوس  يراک  ماجنا  رب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ جرعا  دیعـس  ( 1 - ) 996
؟ دنک كرت  ار  نآ  ایآ  دراد ، هانگ  زا  سرت  دنکن ، كرت  رگا  تسا و  رتهب  نآ  كرت 

ار نآ  یتفای ، ار  دوخ  دنگوس  زا  رتهب  هاگره  دومرف : هک  ياهدینشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
نک »! اهر 

دنکدای دنگوس  يراک  رب  یصخش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّللادبع 
�

ه یبا  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 997
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، انامه  تسین . وا  رب  ياهراّفک  دهد و  ماجنا  تسا  رتهب  هک  ار  يراک  دیاب  دشاب ، شکرت  زا  رتهب  نآ  ماجنا  و 

. تسا هدش  تیاور  زین  هرارز  زا  ثیدح  نیا 
، دنک دای  دـنگوس  يراک  يارب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  لاّضف  نبا  ( 3 - ) 998

تسا ». ياهدوزفا  یکین  شیارب  دهد و  ماجنا  ار  رتهب  راک  نآ  دیاب  سپ  دبایب ، يرتهب  راک  هاگنآ 
. تسا هدش  لقن  دنس  نودب  تیاور  نیا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد 

تمیق نـالف  هب  ار  شیـالاک  هک  درک  داـی  دـنگوس  یـصخش  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نسح  نب  دعـس  ( 4 - ) 999
دش ». ضوع  شرظن  سپس  دشورفن ،

دهدیمن ». هراّفک  دشورفیم و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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797 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
، دـنک دای  دـنگوس  يراک  يارب  سکره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  اب  نانـس  نب  دـمحم  ( 5 - ) 1000

تسا ». ياهنسح  شیارب  دوب و  دهاوخ  شدنگوس  هراّفک  راک  نآ  ماجنا  دهد ، ماجنا  دبایب و  نآ  زا  رتهب  ار  يرگید  راک  هاگنآ 
 799 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يراک يارب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 6 - ) 1001
دزادرپب ». هراّفک  شدنگوس  يارب  دهد و  ماجنا  ار  رتهب  راک  دیاب  دبایب ، نآ  زا  رتهب  ار  يرگید  راک  هاگنآ  دنک ، دای  دنگوس 

نیا زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد 
. تسا هدش  تیاور  ثیدح ،

دـنک و دای  دـنگوس  يراک  يارب  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 7 - ) 1002
دهد ». ماجنا  ار  رتهب  راک  دزادرپب و  هراّفک  دیاب  سپ  دنک ، هدهاشم  ار  نآ  زا  رتهب 

راک يدرک و  دای  دـنگوس  يزیچ  رب  هاگره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  و  ( 8 - ) 1003
زادرپب ». هراّفک  تدنگوس  يارب  هدب و  ماجنا  ار  رتهب  راک  سپ  یتفای ، نآ  زا  رتهب  ار  يرگید 

زا یکی  هک  درک  دای  دـنگوس  مردـپ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  رـصن  یبا  نبا  دـمحم  نب  دـمحا  ( 9 - ) 1004
اب ار  وا  هاگنآ  دنک . دازآ  رانید  دص  تمیق  هب  هدرب  کی  دربب  ترفاسم  هب  ار  وا  تساوخ  رگا  دربن و  ترفاسم  هب  ار  شراد  دـنزرف  نارـسمه 

مدرک ». دازآ  مدیرخ و  رانید  دص  هب  ياهدرب  سپ  داد ، روتسد  نم  هب  درب و  ترفاسم  هب  دوخ 
: مدرک لاؤس  رادهراّفک  ياهدنگوس  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ّللادبع 

�
ه یبا  نبا  نامحرلا  دبع  ( 10 - ) 1005

رییغت شرظن  سپـس  دـنکن  شورف  دـیرخ و  ار  ییالاک  دـنکیم  دای  دـنگوس  هک  تسا  یـسک  ةدـهع  رب  تاراـفک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دزادرپب ». هراّفک  دیاب  شدنگوس  يارب  سپ  درخیم ، ار  نآ  دنکیم و 

هیلع هللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 11 - ) 1006
دشاب ». نامیپ  دّهعت و  ای  قتع  قالط ، ةرابرد  هک  يدنگوس  رگم  تسا  هراّفک  يدنگوس  ره  رد  : » دومرف هلآ  و 

تاعاجرا
هب یکین  راک  كرت  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هراّفک  نودب  دـنگوس  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذـگ :

تسا ». نآ  ماجنا  نآ ، هراّفک  سپ  دنک ، دای  دنگوس  ادخ 
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  متفه  تسیب و  مشش و  تسیب و  مکی ، تسیب و  باب  رد 
تـسا نم  ةدهع  رب  ادخ  يارب  متفگ : ماهدرک و  دای  يدنگوس  نآ  ةرابرد  نم  : » هک هتفگ  نیا  رذـن  باوبا  زا  موس  باب  زا  مهد  تیاور  رد  و 

. مراد زاین  یگدنز  هنیزه  شهاک  نآ و  ياهب  هب  نونکا  مشورفن و  ار  نآ  زگره  هک 
 801 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نک ». افو  يو  يارب  ادخ  اب  تدهعت  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دمآ دهاوخ  نآ  ریظن  نیسح  تیاور  رد  و 

هزیکاپ ياهزیچ  كرت  رب  دنگوس  مکح  باب 19 
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: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دنوادـخ اریز  دـینکن ؛ زواجت  دـینکن و  مارح  درک ، لـالح  ناـتيارب  دـنوادخ  هک  ار  ياهزیکاـپ  ياـهزیچ  دـیدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

. درادن تسود  ار  نارگزواجت 
. دیتسه نموم  وا  هب  امش  هک  دینک  اورپ  ییادخ  زا  دیروخب و  هدش  هداد  امش  هب  هک  دنوادخ  هزیکاپ  لالح و  ياهيزور  زا  و 

«. 1  » دنکیم تساوخزاب  دمع  دصق و  اب  ياهدنگوس  هب  ار  امش  هکلب  دنکیمن ، تساوخزاب  ناتهدوهیب  ياهدنگوس  هب  ار  امش  دنوادخ 
زا دینکن و  مارح  درک ، لالح  ناتيارب  دنوادخ  هک  ار  ياهزیکاپ  ياهزیچ  نانمؤم ! يا  : » هیآ ریسفت  رد  هطـساو  اب  ریمع  یبا  نبا  ( 1 - ) 1007

ةراـبرد هیآ  نیا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  درادـن ». تسود  ار  نارگزواـجت  دـنوادخ  اریز  دـیرذگم ؛ دـح 
لالب دـباوخن و  بش  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـش . لزان  نوعظم  نب  نامثع  لالب و  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما 

نیا زا  سپ  دـنکن . شزیمآ  شرـسمه  اب  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس  نوعظم  نب  نامثع  دـنکن و  راطفا  زور  رد  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس 
؟ ياهدرک اهر  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : يو  هب  هشیاع  تفر . هشیاع  دزن  دوب  ییابیز  نز  هک  نوعظم  نب  نامثع  رسمه  ارجام 
تینابهر وا  انامه  تسا ، هدشن  کیدزن  نم  هب  مرسمه  نامز  نالف  زا  دنگوس  ادخ  هب  میارایب ، ار  دوخ  یسک  هچ  يارب  تفگ : نامثع  رـسمه 

. تسا هدرک  اهر  ار  ایند  دشوپیم و  ربز  ياهسابل  هدرک و  رایتخا 
مدرم تفر و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  درک . وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  هشیاع  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو 

. دروآ اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندمآ ، درگ  مدرم  یتقو  دناوخ . ارف  دجسم  هب  ار 
شزیمآ مباوخیم و  بش  رد  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـننکیم . مارح  ناـشدوخ  رب  ار  اـهیکاپ  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  یهورگ  دوـمرف : سپس 

. تسین نم  زا  دباترب  يور  نم  تنس  زا  سکره  سپ  منکیم  راطفا  زور  منکیم و 
تبسانم نیمه  هب  میاهدرک . دای  دنگوس  اهراک  نیا  رب  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دنتـساخرب و  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد 

امـش هدارا ، دصق و  اب  ياهدنگوس  هب  هکلب  دنکیمن ؛ تساوخزاب  ناتهدوهیب  ياهدنگوس  هب  ار  امـش  دنوادخ  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  دنوادخ 
. ياهدرب ندرک  دازآ  ای  نانآ  ندـناشوپ  ای  ناتهداوناخ  طسوتم  ياذـغ  زا  تساونیب  هد  هب  نداد  اذـغ  نآ  هراّـفک  هک  دـنکیم  تساوخزاـب  ار 

دیدرک ». دای  دنگوس  هاگره  تسا  ناتياهدنگوس  هراّفک  نآ  دریگب . هزور  زور  هس  دباین ، هکره  سپ 
______________________________

.89 - 87 هدئام 5 / (. 1)
 803 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دینکن »...  مارح  درک ، لالح  ناتيارب  دنوادخ ، هک  ار  ياهزیکاپ  ياهزیچ  نانمؤم ، يا  : » هیآ ةرابرد  ( 2 - ) 1008
اب اهنآ  دش . لزان  ملاس  نوعظم و  نب  نامثع  دادقم ، ناملـس ، رذوبا ، مالـسلا ، هیلع  یلع  ةرابرد  هیآ  نیا  : » دنیوگ هداتق  دهاجم و  سابع ، نبا 

نز و هب  دنروخن و  تشوگ  دننک و  يرپس  تدابع  هب  دنباوخن و  باوختخر  رد  ار  اهبش  دنرادب و  هزور  اهزور  هک  دندرک  قفاوت  رگیدکی 
هب میمصت  نانآ  زا  یخرب  دننک و  يدرگنابایب  تدابع  يارب  دننک و  كرت  ار  ایند  دنشوپب و  نشخ  ربز و  سابل  دنوشن و  کیدزن  شوخ  يوب 

نانز و هک  تسا  هدش  هچ  ار  یهورگ  دومرف : درک و  ینارنخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  دنتفرگ . دوخ  یلـسانت  تلآ  ندیرب 
نید رد  انامه  دیشاب . بهار  سیّـسق و  مدادن  روتـسد  امـش  هب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دننکیم  مارح  ار  ایند  ياهتذل  باوخ و  شوخ و  يوب 

تسا »...  داهج  نانآ  تینابهر  نم و  تما  تحایس  یتسار  هب  تسین و  ینیشنهعموص  نانز و  تشوگ و  كرت  نم 
تمایق فیـصوت  هب  تسـشن و  مدرم  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زور  کـی  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 3 - ) 1009

. دنتسیرگ دندیسرت و  رایسب  مدرم  ور  نیا  زا  تفگن : ینخس  اهنآ  ندناسرت  زا  ریغ  هب  تخادرپ و 
هزور ار  اهزور  هک  دنتشاذگ  رارق  مه  اب  دندمآ و  درگ  نوعظم  نب  نامثع  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  زا  رفن  هد  هاگنآ 
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دننک و كرت  ار  ایند  دننک و  نت  رب  نشخ  ربز و  سابل  دنوشن و  کیدزن  شوخ  يوب  نز و  هب  دننک و  يرپس  تدابع  هب  ار  اهبش  دـنرادب و 
یلـص مرکا  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنزادنیب . راک  زا  ار  دوخ  یلـسانت  تلآ  دننک و  هشیپ  تینابهر  دـنزادرپب و  نیمز  رد  شدرگ  هب  تدابع  يارب 

تیعقاو هدیـسر  نم  هب  هچنآ  ایآ  تفگ : شرـسمه  هب  تفاین . هناـخ  رد  ار  وا  یلو  دـمآ  نوعظم  نب  ناـمثع  هناـخ  هب  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا 
وا تساوخیمن  رگید  يوس  زا  درامـش و  غورد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نخـس  تساوخیمن  وس  کی  زا  نامثع  رـسمه  دراد ؟

شنخـس تسا ، هتفگ  وت  هب  نامثع  رگا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ور  نیا  زا  دشاب ، هتفگ  شرهوش  نایز  هب  ینخـس  ادتبا 
. تسا تسرد 

دزن شناتسود  نامثع و  درک . وگزاب  يو  يارب  ار  ارجام  نامثع  رسمه  هاگنآ  دمآ . هناخ  هب  نامثع  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
؟ دیاهدرک قفاوت  مه  اب  امش  هک  میوگن  ایآ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  نآ  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. میتشادن يدصق  ریخ ، زج  هب  ام  دنتفگ : نانآ 
، دنراد قح  امـش  رب  ًاعطق  ناتياهندب  داد : همادا  هاگنآ  تسا . هدشن  هداد  يروتـسد  نینچ  نم  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
، منکیم يرادهدـنز  بش  منکیم ، راطفا  مریگیم ، هزور  نم  هک  ارچ  دـیباوخب ، دـینک و  يرادهدـنزبش  دـینک ، راطفا  دـیریگب ، هزور  سپ 
ار مدرم  هاگنآ  تسین . نم  زا  دـنادرگ  يور  نم  تنـس  زا  سکره  سپ  منکیم ، شزیمآ  نانز  اـب  مروخیم و  یبرچ  تشوگ و  مباوخیم ،

باوخ شوخ و  يوب  نز و  هک  تسا  هدش  هچ  ار  یهورگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . ینارنخـس  ناشيارب  دروآ و  درگ 
نانز و تشوگ و  كرت  انامه  دیـشاب . سیّـسق  بهار و  مدادـن  روتـسد  امـش  هب  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـننکیم . مارح  ار  اـیند  ياهتذـل  و 
ار يزیچ  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  تسا . داـهج  رد  ناـنآ  تیناـبهر  هزور و  رد  نم  تما  يرگـشدرگ  اـنامه  تسین . نم  نییآ  زا  ینیـشن  هعموص 
ات دیـشاب  ور  هنایم  لدتعم و  دیریگب . هزور  ناضمر  هام  دیزادرپب و  تاکز  دیراداپ ، رب  زامن  دیرازگ ، هرمع  جح و  دـیهدن ، رارق  يو  کیرش 

. دوش راتفر  امش  اب  يور  هنایم  اب 
ياههدنامیقاب تفرگ و  تخس  نانآ  رب  زین  دنوادخ  دندرک ، يریگتخس  دوخ  رب  اهنآ  دندش  دوبان  يریگتخس  لیلد  هب  امش  ناینیـشیپ  انامه 

دنتسه ». اههعموص  اهرید و  رد  نانآ 
 805 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مرـسمه مدیـشون  یمارح  ای  لالح  عیام  رگا  دیوگیم : یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  ّللادبع 
�

ه ( 4 - ) 1010
. دنشاب دازآ  مناگدرب  ای  هقّلطم 

هچنآ درادن  قح  وا  اریز  دنکن ، كرت  ار  لالح  یلو  دنکن  ای  دنک  دای  دنگوس  هچ  دوش  کیدزن  مارح  هب  دیابن  يو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هدرک لالح  ناتيارب  دـنوادخ  هک  ار  ياهزیکاپ  ياـهزیچ  ناـنمؤم ، يا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  دـیامن . مارح  هدرک ، لـالح  دـنوادخ  ار 

تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  لالح ، يارب  شدنگوس  ةرابرد  و  دینکن ». مارح  تسا ،
سپ دـنک ، مارح  دوخ  رب  ار  لالح  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 1011
هراّفک شدـنگوس  يارب  دـنک ، دای  دـنگوس  تسا  هدرک  لـالح  دـنوادخ  هچنآ  كرت  رب  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  اریز  دـهد ؛ ماـجنا  ار  نآ 

وا رب  دـنگوس  نتـسکش  دـهدن و  ماجنا  ار  نآ  درک ، داـی  دـنگوس  یمارح  راـک  ماـجنا  رب  رگا  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  تساوخ  رگا  دزادرپب و 
تسین ».

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  نیا  رب  هچنآ  نآ  تاراشا  زا  یضعب  ترفاسم و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  زا  یخرب  رد  تشذگ :

: دیآیم
. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  هعتم  باوبا  زا  مود  باب  جاودزا و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 
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زب کی  تشوگ  ریش و  ندروخن  رب  دنگوس  مکح  باب 20 

نآ هاگنآ  مروخن . مزب  تشوگ  ریـش و  زا  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ هیطع  نب  یـسیع  ( 1 - ) 1012
. دنتسه نم  دزن  نآ  ياههچب  یلو  متخورف  ار 

دنتسه ». زب  نآ  زا  اهنآ  اریز  روخن ؛ مه  اهنآ  تشوگ  ریش و  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
807 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرب ندز  رب  دنگوس  مکح  باب 21 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
ار نآ  زا  یمین  سپ  دـیاهدرک ، صخـشم  هـیرهم  ناـشيارب  هـک  یلاـح  رد  دـیداد ، قـالط  ار  اـهنآ  ناتنارـسمه  اـب  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  و 
رد تسا و  رتکیدزن  اوقت  هب  امش  ششخب  دشخبب و  تسوا  رایتخا  رد  جاودزا  دنویپ  هک  یـسک  ای  دنـشخبب  نانز  نآ  هکنآ  رگم  دیزادرپب ،

«. 1  » تسانیب ناتياهراک  هب  دنوادخ  اریز  دینکن ؛ شومارف  ار  يراوگرزب  دوخ  نایم 
اب وا  یلو  داد ، يروتسد  شمالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . ترفاسم  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هارمه  : » دیوگ راطع  هّیجن  ( 1 - ) 1013
ار شمالغ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مدـیدن  نم  دز و  مهاوخ  ار  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب  مالغ ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  درک . تفلاـخم  نآ 

. مدیدن ار  وت  ندز  نم  یلو  ینزب  ار  تمالغ  هک  يدرک  دای  دنگوس  وت  موش ! تیادف  متفگ : يو  هب  ور  نیا  زا  دنزب ،
تسا ». رتکیدزن  اوقت  هب  امش  ششخب  : » دیامرفیمن دنوادخ  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  لقن  زین  راطع  دمحم  زا  تیاور  نیا 
دنگوس یصخش  هک  یتروص  رد  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک  دوشیم  تیاور  دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  رد  ( 2 - ) 1014

ره دنزب و  ار  شاهدرب  نآ  اب  دراذگ و  مه  يور  رب  ار  بوچ  يدادعت  تسا  زیاج  يو  يارب  ایآ  دنزب ، شاهدرب  هب  هبرض  يدادعت  هک  دنک  دای 
؟ دروآ رامش  هب  اهبوچ  نآ  دادعت  هب  ار  هبرض 

هب هبرـض  ود  ار  هبرـض  ره  دز و  رـس  ود  هنایزات  اب  يراسگیم  لـیلد  هب  ار  هبقع  نب  دـیلو  مالـسلا ، هیلع  یلع  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دروآ ». باسح 

هیلع شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شدـج  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایرفعجلا  باتک  رد  ( 3 - ) 1015
دنگوس قتع  قالط و  هب  نم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  یـصخش  : » هک دوشیم  تیاور  مالـسلا 

. منزب هبرض  دص  ار  ممالغ  رسمه و  هک  ماهدرک  دای 
یبوچ یتساوخ  رگا  نک و  ضیرع  نهپ و  ار  اهنآ  یناوتیم  ات  رادرب و  یتساوخ  هک  عون  ره  زا  ین  دص  هراچیب ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تیارب سپ  ینزب ، پچ - تمس  هب  هناش  ود  نایم  ار - تشپ  ات  ربب  الاب  ار  تتسد  هاگنآ  دوش ، طسبنم  تیارب  اهین  ات  دنبب  رگید  بوچ  هب  ار 

درک ». تیافک  مالسلا  هیلع  بویا  يارب  هک  هنوگنامه  درک ، دهاوخ  تیافک 
______________________________

.237 هرقب 2 / (. 1)
 809 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدجه  باب  تایاور  رد  تشذگ :
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: دیآیم
. دمآ دهاوخ  نآ  بسانم  رکسم  دص  باوبا  زا  مود  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دوخ رب  زینک  رسمه و  ندرک  مارح  مکح  باب 22 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
دنوادـخ ییوجیم و  ار  تنارـسمه  يدونـشخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  لالح  تیارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ینکیم  مارح  ارچ  ربماـیپ ! يا 

اب ِياـناد  وا  تسامـش و  تسرپرـس  ادـخ  تسا و  هدرک  بجاو  امـش  يارب  ار  ناتياهدـنگوس  ندوـشگ  دـنوادخ  تـسا . ناـبرهم  ةدـنزرمآ 
«. 1  » تسا تمکح 

هیلع ماما  یتسه . مارح  نم  رب  وت  دیوگیم : شرسمه  هب  یصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 1016
قالط ». هن  تسوا و  رب  هراّفک  هن  دومرف : مالسلا 

. یتسه مارح  نم  رب  وت  دیوگیم : شرسمه  هب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 2 - ) 1017
هدرک لالح  تیارب  ار  وا  دنوادخ  متفگیم : وا  هب  مدروآیم و  درد  هب  ار  شرس  متشاد  طلـست  تردق و  وا  رب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

، هدرک لالح  شیارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  درادـنپیم ، دـیوگیمن و  يزیچ  غورد  زج  وا  تسا . هدرک  مارح  وت  رب  ار  وا  زیچ  هچ  سپ  تسا ،
. هراّفک هن  تسوا و  ةدهع  رب  قالط  هن  تسا و  مارح 

.« تسا هدرک  لالح  تیارب  دنوادخ  ار  هچنآ  ینکیم ، مارح  ارچ  ربمایپ ! يا  : » لج زع و  دنوادخ  نخـس  نیا  رد  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
. تسا هداد  رارق  هراّفک  وا  رب 

دنگوس نآ  اب  ندرک  یکیدزن  رب  هدوب و  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  هیرام - شزینک - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشن ». هداد  رارق  ندرک  مارح  رد  هدش و  هداد  رارق  هراّفک  وا  رب  دنگوس  يارب  اهنت  ور  نیا  زا  دوب ، هدرک  دای 

ارچ ربمایپ ! يا  : » تفگ شربمایپ  هب  لج  زع و  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  ( 3 - ) 1018
« تسا هدرک  بجاو  امش  يارب  ار  ناتياهدنگوس  ندوشگ  دنوادخ  قیقحت  هب  «، » تسا هدرک  لالح  تیارب  دنوادخ  ار  هچنآ  ینکیم ، مارح 

. تخادرپ ار  نآ  هراّفک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داد و  رارق  دنگوس  ار  نآ  سپ 
______________________________

1 و 2. میرحت 66 / (. 1)
 811 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ تخادرپ ار  نآ  هراّفک  يزیچ  هچ  اب  متفگ :
. ماعط ّدم  کی  مادک  ره  هب  داد  كاروخ  ار  اونیب  هد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ كاشوپ  ّدح  میتفگ :
دناشوپب ». ار  شتروع  هک  یسابل  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدرک  لـالح  تیارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ینکیم ، مارح  ارچ  ربماـیپ ! يا  : » هـیآ ریـسفت  رد  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 4 - ) 1019
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ًاراکبا » و   » ات ییوجیم »...  ار  تنارـسمه  يدونـشخ 

روتـسد يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش . هاگآ  عوضوم  نیا  زا  هشیاع  درکیم . تولخ  هیطبق  هیرام  اب  میهاربا ، تدالو  زا  شیپ 
يا : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  تفگ و  هصفح  هب  هشیاـع  هاـگنآ  درک . مارح  دوـخ  رب  ار  هیراـم  دراد و  هدیـشوپ  ار  بلطم  نیا  داد 

دنوادـخ ییوـجیم و  ار  تنارـسمه  يدونـشخ  هار  نیا  زا  تسا و  هدرک  لـالح  تیارب  دـنوادخ  هـک  ار  هـچنآ  ینکیم ، مارح  ارچ  ربماـیپ !
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«. ًاراکباو  » ات تسا »...  هدرک  بجاو  امش  يارب  ار  ناتياهدنگوس  ندوشگ  دنوادخ  قیقحت  هب  « » تسا نابرهم  ةدنزرمآ 
تاعاجرا

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  یبلاطم  قالط  باوبا  زا  مراهچ  باب  رد 

ملاظ هن  مولظم  دصق  ساسا  رب  دنگوس  عوقو  مکح  باب 23 

ار دنگوس  رد  تین  تسین  زیاج  اجک  تسا و ) زیاج  اجک  رد  : ) دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هقدص  نب  ةدعسم  ( 1 - ) 1020
؟ درک ناهنپ 

دنگوـس هچنآ  سپ  تسا ، زیاـج  دـشاب  موـلظم  یتـقو  تسین . زیاـج  رگید  ياـج  رد  تسا و  زیاـج  اـج  کـی  رد  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوشیم ». عقاو  مولظم  تین  اب  قباطم  دنگوس  دشاب ، ملاظ  هک  یماگنه  دوشیم و  عقاو  شتین  قباطم  دنکیم  دصق  دروخیم و 

: دومرف درک و  یهن  دنگوس  رد  يزابگنرین  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 2 - ) 1021
. تسا هدنهددنگوس  تین  قبط  رب  دشاب  ملاظ  رگا  تسا و  هدنروخدنگوس  تین  قبط  رب  دشاب  مولظم  هک  یتروص  رد  »

دهدیم ». دنگوس  هدننکتساوخرد  هک  تسا  نآ  اب  قباطم  دنگوس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تاعاجرا

. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  رگنب  ار  مشش  یس و  مهدفه و  باب 
813 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یعقاو تین  اب  دنگوس  تقباطم  مکح  باب 24 

فالخ رب  شدصق  دنکیم و  دای  دنگوس  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ يرعـشا  دعـس  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 1022
. تسا شدنگوس 

تسا ». تین  اب  قباطم  دنگوس ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، تسا نآ  فالخ  رب  شتین  دروخیم و  يدنگوس  هک  درک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دعس  نب  لیعامـسا  ( 2 - ) 1023

. مولظم تین  اب  قباطم  ینعی  تسا ». تین  اب  قباطم  دنگوس  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
فالخ رب  شتین  دنکیم و  دای  دنگوس  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ ییحی  نب  ناوفـص  ( 3 - ) 1024

. تسا شدنگوس 
.« تسا تین  اب  قفاوم  دنگوس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یهاگآ ساسا  رب  اهنت  نداد  دنگوس  دنگوس و  باب 25 

شملع ». اب  قباطم  رگم  دروخیمن  دنگوس  ناسنا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 1 - ) 1025
شملع ». اب  قباطم  رگم  دوشیمن  هداد  دنگوس  ناسنا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  ( 2 - ) 1026

. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ءالع  زا  تیاور  نیا 
 815 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شملع و هب  رگم  دوشیمن  هداد  دـنگوس  ناـسنا  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هطـساو  اـب  سنوی  ( 3 - ) 1027
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.« دوشن هداد  دنگوس  ای  دوش  هداد  دنگوس  ملع  هب  رگم  دوشیمن  عقاو  دنگوس ،

مارح كرت  بجاو و  ماجنا  رب  دنگوس  مکح  باب 26 

ماما تسادخ . زا  تعاطا  ةرابرد  هک  مدرک  لاؤس  اهرذـن  اهمسق و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1028
دـنک و مزال  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  سپ  دـهد ، ماجنا  دـیاب  دـنک ، مزال  دوخ  رب  ادـخ  تعاطا  هار  رد  ار  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

درادن ». يرثا  تسادخ ، ینامرفان  رد  هک  يدنگوس  نآ  یلو  دهد  هراّفک  شدنگوس  يارب  دیاب  دهدن ، ماجنا  سپس 
رد ینک ، دای  دنگوس  نآ  رب  هک  يویند  ای  ینید  دـنمدوس  راک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 2 - ) 1029

ار نآ  سپـس  ینک و  دای  دـنگوس  ادـخ  ینامرفان  كرت  رب  هک  تسوت  ةدـهع  رب  هراّفک  يدـنگوس  رد  اـهنت  تسین و  وت  ةدـهع  رب  يزیچ  نآ 
یهد ». ماجنا 

، دنک دای  دنگوس  شکرت  رب  هک  يویند  ای  ینید  دـنمدوس  راک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 3 - ) 1030
يراسگیم دنگوس  ادخ  هب  منکیمن ، انز  دنگوس ، ادخ  هب  هک  دنک  دای  دـنگوس  یـصخش  هک  تسا  نآ  رد  هراّفک  اهنت  تسین و  وا  رب  هراّفک 

هراّفک سپ  دهد ، ماجنا  سپـس  منکیمن  هانگ  نآ و  دننامه  منکیمن و  تنایخ  دنگوس  ادخ  هب  منکیمن ) يدزد  دنگوس  ادخ  هب   ) منکیمن
تسوا ». ةدهع  رب 

 817 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مزال وت  رب  نآ  ماجنا  هک  يراک  رادهراّفک ، دـنگوس  : » دومرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هرـسیم  هبلعث و  ( 4 - ) 1031
لج زع و  دـنوادخ  تعاـطا  وت  راـک  اریز  تسین ؛ تاهدـهع  رب  يزیچ  یهد ، ماـجنا  ار  نآ  هاـگنآ  ینک ، داـی  دـنگوس  نآ  كرت  رب  تسا و 

. تسا
تسا ». هراّفک  تاهدهع  رب  یهد ، ماجنا  ار  نآ  هاگنآ  ینک ، دای  دنگوس  نآ  كرت  رب  تسا و  مزال  وت  رب  نآ  كرت  هک  يراک  و 

تاعاجرا
هب یکین  راک  كرت  رب  یصخش  هک  تسا  نیا  هراّفک  نودب  ِدنگوس  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :
دای دنگوس  ادخ  ینامرفان  كرت  رب  یـصخش  هک  تسا  نیا  رادهراّفک  دنگوس  تسا و  راک  نآ  ماجنا  نآ  هراّفک  سپ  دنک ، دای  دنگوس  ادخ 

تسا ». بجاو  وا  رب  هراّفک  سپ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  هاگنآ  دنک ،
. رگنب ار  باب  نآ  تایاور  ریاس 

هتسیاش شبحاص  يارب  نآ  هب  يافو  هک  مزال  حیحـص و  دنگوس  انامه  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدزناپ  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
ای داد  تاجن  یکانسرت  هثداح  يرامیب و  زا  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  مزال  دوخ  رب  ادخ  يارب  يرازگساپس  تهج  زا  هک  تسا  يدنگوس  تسا ،

هتـسیاش بجاو و  شبحاص  رب  نیا  و  دهد ] ماجنا  ار  نآ   ] داد يزور  وا  هب  دـنوادخ  ای  دـنادرگزاب  ار  وا  ترفاسم  زا  ای  دـنادرگزاب  ار  بیاغ 
دنک ». افو  نآ  هب  شراگدرورپ  يارب  هک  تسا 

لالح دنکن و  دای  دنگوس  ای  دنک  دای  دـنگوس  دوشن ، مارح  کیدزن  و  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدزون  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
دنک ». مارح  تسا ، هدرک  لالح  دنوادخ  ار  هچنآ  درادن  قح  وا  اریز  دنکن ؛ كرت  ار 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد 

نآ هرافک  دنگوس و  داقعنا  باب 27 
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هراّفک اهدنگوس  همه  رد  هک  تسین  هنوگنیا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 1032
هاگنآ  ینک  دای  دنگوس  اهنآ  كرت  رب  وت  تسا و  هدرک  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هک  ییاهراک  دشاب ،

 819 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دروآیم هراّفک  نم  ةدهع  رب  يدنگوس  هچ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ نارمح  ( 2 - ) 1033

، ادخ تیـصعم  ماجنا ]  ] رب دـنگوس  تسوت و  ةدـهع  رب  هراّفک  ببـس  نآ  كرت  تسادـخ و  تعاطا  هک  يراک  ماجنا  رب  دـنگوس  دـندومرف :
درادن ». يرثا  تسا ، تعاطا  هن  تیصعم و  هن  هک  يراک  تسا و  نآ  كرت  شاهراّفک 

؟ دراد هراّفک  يدنگوس  هچ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 3 - ) 1034
تروص رد  تیـصعم - رب  دـنگوس  تسا و  هراّفک  شیارب  نآ - هب  يافو  مدـع  تروص  رد  کین - راک  رب  دـنگوس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

درادن ». يرثا  تیصعم - هن  تسا و  کین  راک  هن  هچنآ  نآ - زا  ریغ  تسین و  هراّفک  وت  ةدهع  رب  شیارب  نآ - زا  تشگزاب 
: دومرف دراد ؟ هراّفک  يدنگوس  هچ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 4 - ) 1035

، بجاو ریغ  راک  كرت  رب  دنگوس  تسین و  وت  ةدهع  رب  يزیچ  نآ  ماجنا  تروص  رد  تسا  مزال  وت  رب  شماجنا  هک  يراک  كرت  رب  دنگوس 
تسا ». هراّفک  وت  ةدهع  رب  ماجنا ، تروص  رد 

زع و يادخ  هب  دنگوس  اهدنگوس ، نیرتگرزب  هک  دنک - تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک  نادب - : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 1036
راک ماجنا  ای  ینیعم  زامن  ندروآاجهب  رب  هک  یـصخش  ریظن  دـنک - دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  یتعاطا  ماجنا  رب  ناسنا  هاگره  سپ  تسا . لج 
رگا سپ  تسادخ . تعاطا  تسا  هدروخ  دنگوس  نآ  رب  هچنآ  اریز  دنک ؛ افو  شدنگوس  هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دنک - دای  دـنگوس  یکین 

. تسا بجاو  وا  رب  هراّفک  هتسکش و  ار  شدنگوس  قیقحت  هب  سپ  درذگب ، نآ  نامز  دنکن و  افو  شدنگوس  هب 
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تسا ». بجاو  وا  رب  هراّفک  قیقحت  هب  دنک ، تفلاخم  نآ  اب  سپس  دنک ، دای  دنگوس  یمارح  ای  تیصعم  كرت  رب  رگا  و 
جح و هب  مارحا  ادخ و  هناخ  ات  يورهدایپ  رب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جرعا  ّللادبع 

�
ه نب  دیعس  ( 6 - ) 1037

تسا ». بجاو  يو  رب  نآ  داد ، رارق  ادخ  يارب  ار  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . دای  دنگوس  ینابرق  ماجنا 
ار نآ  سپـس  دـنک ، دای  دـنگوس  یبجاو  راک  كرت  رب  هک  یـسک  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ءـالع  ( 7 - ) 1038

هراّفک دهد ، ماجنا  ار  نآ  سپـس  دنک و  دای  دنگوس  بجاو  ریغ  راک  كرت  رب  هک  یـسک  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ  نآ ، يارب  دهد ، ماجنا 
تسوا ». ةدهع  رب 

رب ار  نآ  ناسنا  هک  تسین  ادـخ  زا  یتعاطا  چـیه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یناـنک  حابـصلاوبا  ( 8 - ) 1039
. تسا هتسیاش  ادخ  تعاطا  يارب  نآ  هب  يافو  هکنآ  رگم  دنک ، مزال  دوخ  ةدهع 

تسا ». هتسیاش  يو  يارب  ادخ  تعاطا  ماجنا  نآ و  كرت  هکنآ  رگم  دنکیمن ، مزال  دوخ  رب  ادخ  ینامرفان  هار  رد  ار  يراک  سکچیه  و 
دنگوس اذغ  ندروخ  هب  ار  يرگید  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ّللادـبع 

�
ه یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 9 - ) 1040

؟ تسا هراّفک  نآ  رد  يدنگوس  هچ  و  تسا ؟ هراّفک  وا  ةدهع  رب  دروم  نیا  رد  ایآ  دروخیمن ، وا  یلو  دهدیم 
، دنکیم رییغت  شرظن  سپس  دروخیم ، دنگوس  ییالاک  شورف  دیرخ و  كرت  رب  هک  تسا  یسک  ةدهع  رب  هراّفک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ار رتهب  راک  دیاب  سپ  تسا ، نآ  كرت  زا  رتهب  شماجنا  هک  دنک  دای  دنگوس  يراک  رب  رگا  یلو  دزادرپب  هراّفک  شدـنگوس  يارب  دـیاب  سپ 

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، اریز  تسین ؛ وا  ةدهع  رب  هراّفک  دهد و  ماجنا 
رب هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ هراّفک  يدـنگوس  هچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ هرارز  ( 10 - ) 1041
هن تسا و  کـین  هن  هک  ییاـهراک  زا  نآ - زا  ریغ  تسین و  هراّـفک  وت  ةدـهع  رب  نآ  يارب  يدرگزاـب ، نآ  زا  ینک و  داـی  دـنگوس  تیـصعم ،
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درادن ». يرثا  تیصعم -
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تاعاجرا
. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  مکی  تسیب و  مهدزون و  مهدجه ، مهدزناپ ، باب  رد  تشذگ :

نایز تروص  رد  رهش  زا  نتفرن  نوریب  رب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 28 

دیدش ياهدـنگوس  ار  وا  شراکبلط  تسا و  راکهدـب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1042
. دوشن جراخ  رهش  زا  يو  یهاگآ  نودب  هک  دهدیم 

. دوشن جراخ  وا  یهاگآ  نودب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنکیمن شیاهر  دنک ، ربخاب  ار  وا  رگا  متفگ :

تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دوش و  جراخ  سپ  تسا ، شاهداوناخ  وا و  نایز  هب  راکبلط  یهاگآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
، دوشیم شراکهدـب  مزالم  يراکبلط  صخـش  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  تیاور  دـلاخ  نب  ۀـبقع  ( 2 - ) 1043
هچ نونکا  دوریم . نآ  ندرک  یـضار  زا  شیپ  هاگنآ  مورب . وت  تیاضر  نودب  رگا  تسا  مارح  نم  رب  یلالح  راک  ره  دـیوگیم : راکهدـب 

. دراد یمکح  هچ  تشادن ، تین  نآ  رد  هک  شدنگوس  دنادیمن  هک  یلاح  رد  دنکب ؟ دیاب 
تسین ». يزیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
. درک لالدتسا  نیا  رب  ناوتیم  هک  تسا  یبلاطم  متفه  تسیب و  مهدجه و  باب  رد  تشذگ :
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يراک ماجنا  يارب  نارگید  نداد  مسق  مکح  باب 29 

ماجنا رب   ] ار شردارب  یصخش  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دننکیم  تیاور  نایعیـش  زا  يرگید  دادعت  صفح و  ( 1 - ) 1044
. دهدیم مسق  يراک ]

دوب ». وا  هب  مارکا  مارتحا و  شدصق  انامه  تسین ، وا  هدهع  رب  يزیچ  دومرف : ماما 
اذغ وا  اب  ات  دهدیم  مسق  ار  يرگید  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ّللادبع 

�
ه یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 2 - ) 1045

هن ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسوا ؟ ةدهع  رب  هراّفک  ایآ  دروخیمن ، اذغ  يو  یلو  دروخب ،
. تسا هدش  لقن  زین  ّللادبع 

�
ه یبا  نب  نامحرلادبع  هرارز و  زا  تیاور  نیا 

[ يراک ماجنا  رب   ] ار شردارب  ناسنا ، هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هطساو  اب  نانـس  نب  ّللادبع 
�

ه ( 3 - ) 1046
تسا ». دنگوس  هراّفک  هدنروخمسق  ةدهع  رب  دنکن ، لمع  شدنگوس  هب  وا  یلو  دهد  مسق 

لمح بابحتـسا  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیامرفیم راصبتـسالا  باتک  رد  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
مینک ».

تاعاجرا
اذـغ وا  یلو  دروخب  اذـغ  وا  اب  هک  دـهدیم  دـنگوس  ار  يرگید  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  متفه  تسیب و  باب  زا  مهد  تیاور  رد  تشذـگ :

؟ دراد هراّفک  يدنگوس  هچ  و  تسوا ؟ هدهع  رب  هراّفک  هراب  نیا  رد  ایآ  دروخیمن ،
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دنکیم »...  دای  دنگوس  ییالاک  شورف  دیرخ و  كرت  رب  هک  تسا  یسک  ةدهع  رب  هراّفک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیآیم

وت تفگ : سپس  دیشک و  یطخ  هساک  رد  شتسد  اب  : » هک هتفگ  نیا  اهیکاروخ  باوبا  زا  مود  تسیب و  تسیود و  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
يروخب ». ار  طخ  نییاپ  ات  هک  مهدیم  دنگوس  ار 

، دهد دنگوس  ار  وت  ات  نکن  روبجم  ار  وا  روخب و  روخب ، دیوگیم : وت  هب  تردارب  یتقو  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مهدزای  تیاور  رد  و 
تسوت ». هب  مارتحا  راتساوخ  وا  اریز 
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ادخ هب  ناشنداد  دنگوس  ادخ و  هجو  هب  مدرم  زا  کمک  تساوخرد  مکح  باب 30 

هجو هب  دیوگیم : شرهوش  هب  ینز  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 1047
(. یهدن قالط  ای   ) یهد قالط  ارم  هکنآ  رگم  مهاوخیم  وت  زا  دنوادخ 

دشخبیم ». ار  وا  ای  دروآیم  درد  هب  ار  شندب  کتک ، اب  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: دیآیم
ار ترظن  هک  مهدیم  دنگوس  دـنوادخ  هب  ار  وت  : » هک مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  مصتعم  هتفگ  نیا  تقرـس  دـح  باوبا  زا  مجنپ  تیاور  رد 

. ییوگب هراب  نیا  رد 
عطق هک  ارچ  دـندرک ؛ هابتـشا  ار  تنـس  هراب  نیا  رد  نانآ  هک  میوگیم  يداد ، دـنگوس  دـنوادخ  هب  ارم  هک  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

 ...« دشاب ناتشگنا  هشیر  دنب  زا  هک  تسا  بجاو  تسد 

ملظ ندرک  فرطرب  ای  قح  هب  ندیسر  يارب  عقاو  ریغ  دنگوس  زاوج  باب 31 

زا ار  دوخ  مهـس  مردام  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ حابـص ) نب  دـمحم  اـی   ) حابـص یبا  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1048
. سیونب دیرخ  دادرارق  نیاربانب  دننادیمن ، زیاج  ار  نیا  اهیضاق  متفگ : وا  هب  نم  داد . هقدص  نم  هب  ياهناخ 

. نکب ار  راک  نامه  تسا ، حیحص  وت  يارب  دسریم  ترظن  هب  هک  يراکره  تفگ : مردام 
یلاح رد  ماهتخادرپ ، ار  نآ  ياهب  هک  دهد  دنگوس  ارم  تفرگ  میمـصت  ناثراو  زا  یکی  هاگنآ  متفرگ . مردام  زا  كردـم  هتـشون و  زین  نم 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  مدوب . هتخادرپن  يزیچ  نم  هک 
نک ». دای  دنگوس  شیارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدش  تیاور  زین  حابص  یبا  نب  ۀیواعم  زا  تیاور  نیا 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  فوقو  باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  متشه  متفه و  تیاور  رد  تشذگ :
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  دنگوس  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
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دنزرف نتشک  هب  دنگوس  مکح  باب 32 
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دای دـنگوس  شدـنزرف  نتـشک  رب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ّللادـبع 
�

ه یبا  نب  نامحرلادـبع  ( 1 - ) 1049
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم .

تاعاجرا
: دیآیم

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  رذن  باوبا  زا  مشش  باب  رد 

مدرم نایم  حالصا  كرت  هب  دنگوس  مکح  باب 33 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
ياونش دنوادخ  دینک و  كرت  ار  مدرم  نایم  نداد  شزاس  يراگزیهرپ و  يراکوکین ، ات  دیهدن  رارق  ناتياهدنگوس  زیواتـسد  ار  دنوادخ  و 

«. 1  » تساناد
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیهدن ». رارق  ناتياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  دـنوادخ  و  : » هیآ ریـسفت  رد  رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1050

ماجنا هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  نم  وگن : يدـش . هدـناوخارف  رفن  ود  نایم  حلـص  يرارقرب  يارب  هک  تسا  یماگنه  نآ ، : » دومرف هک  دـنکیم 
مهدن ».

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  دیهدن ». رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد  ار  دنوادخ  و  : » هیآ ریسفت  رد  ملسم  نب  دمحم  نارمح و  هرارز ، ( 2 - ) 1051
نایم زا  ار  هانگ  أشنم ]  ] رارقرب و یتشآ  رفن  ود  نایم  یـصخش  هک  تسا  نیا  نآ ، : » دندومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

دنکیم ». فرطرب  نانآ 
دنوادخ اریز  غورد ؛ ای  دییوگب  تسار  هچ  دیروخن ، دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  بویا  ( 3 - ) 1052

دوخ و نایم  یتشآ  حلـص و  يرارقرب  يارب  یـصخش  هک  یماـگنه  دومرف : دـیهدن ». رارق  ناتياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  ادـخ  و  : » دـیامرفیم
ار ادـخ  و  : » تسا دـنوادخ  نخـس  ياـنعم ]  ] نیا مهدـن و  ماـجنا  هک  ماهدروخ  دـنگوس  نم  دـیوگن : دـهاوخیم  کـمک  یـسک  زا  يرگید 

دینک ». كرت  ار  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  يراگزیهرپ و  يراکوکین و  ات  دیهدن  رارق  ناتياهدنگوس  زیواتسد 
______________________________

.224 هرقب 2 / (. 1)
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تاعاجرا
. رگنب ار  مهدجه  باب 

نتفرن يو  دزن  رهوش و  زا  سپ  ندرکن  جاودزا  هب  نز  دنگوس  مکح  باب 34 

دنکیم دای  دـنگوس  ینابرق  قتع و  هب  شرهوش  يارب  ینز  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 1053
. دریگیم جاودزا  هب  میمصت  سپس  دنکن ، جاودزا  زگره  يو  گرم  زا  سپ  هک 

دهاوخب رگا  سپ  تسین ، وا  ةدهع  رب  يزیچ  قح  هار  رد  مسرتیم و  وا  رب  ناطیـش  زا  نم  دشورفیم . ار  شناگدرب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دهدیم ». ماجنا  دنک ، ینابرق 

، تسا يرگید  رهش  رد  شرهوش  هک  ینز  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 2 - ) 1054
لاسرا هقفن  شرـسمه  يارب  زین  درم  دورن . شرهوش  دزن  زگره  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هناخ  هب  نتفر  هداـیپ  شناـگدرب و  يدازآ  هب 
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. دنکیمن ادیپ  ار  شاهنیزه  نیمأت  رب  تردق  دوشیم و  دنمزاین  تدش  هب  نز  نآ  دنکیمن و 
رد دورن ، شرهوش  دزن  لیم  اـب  هک  درک  دـصق  درک ، داـی  دـنگوس  هک  یتقو  یلو  دوب  نیگمـشخ  دـنچره  نز  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دورب و شرهوش  دزن  نیاربانب  دروخیمن ، دنگوس  تسا  نوریب  شتردـق  زا  نآ  ماجنا  هک  تسنادیم  رگا  تشاد و  نآ  رب  تردـق  هک  یلاح 
تسا ». رتهب  راک  نیا  اریز  تسین ، وا  ةدهع  رب  يزیچ  شدنگوس  ةرابرد 

شلاوما دور ، ترفاسم  هب  شرهوش  اب  رگا  هک  دوشیم  دهعتم  ینز  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 3 - ) 1055
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفر . نوریب  وا  هارمه  سپس  دشاب ، هقدص  نایاونیب  يارب 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مهدجه  مهدزناپ و  باب  رد  تشذگ :

 833 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

جاودزا يرگید  نز  اب  زگره  هک  دوشیم  دهعتم  شرسمه  يارب  سپ  : » هک هتفگ  نیا  هیرهم  باوبا  زا  مهن  یـس و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
سپ هک  دوش  دهعتم  زین  شرسمه  هک  طرش  نیا  هب  هدرم - ای  دشاب  هدنز  شرـسمه  هچ  دنکن - باختنا  یگباوخمه  يارب  ار  يزینک  دنکن و 

، دیدرک مه  اب  هک  یتادهعت  وا و  ةدهع  رب  هن  تسوت و  ةدهع  رب  يزیچ  هن  درادن ، يرثا  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکن ...  جاودزا  يو  زا 
تسا ». رثایب 

. رگنب ار  باب  نآ  تایاور  ریاس 

يو هب  زینک  ندیسر  ثرا  هب  همع و  زینک  اب  شزیمآ  كرت  رب  دنگوس  مکح  باب 35 

سرت رطاخ  هب  ور  نیا  زا  دیآیم ، ششوخ  شاهمع  زینک  زا  يدرم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 1056
دریمیم و شاهمع  هاگنآ  دنکن . شزیمآ  زینک  نآ  اب  زگره  هک  دنکیم  دای  دـنگوس  دـهدیم و  رارق  دازآ  ار  شناگدرب  همه  انز  هانگ و  زا 

. دراد لاکشا  شیارب  نآ  اب  شزیمآ  ایآ  دسریم ، ثرا  هب  وا  هب  زینک 
هدرک و محر  وا  هب  دنوادخ  يو  ِيرادنتـشیوخ  لیلد  هب  دـیاش  تسا و  هدروخ  دـنگوس  مارح  كرت ]  ] رب وا  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

.« تسا هدروآرد  يو  ثاریم  هب  ار  زینک  نآ 

دنگوس ياوتحم  ندرک  شومارف  مکح  باب 36 

ار شنخس  دروخیم و  يدنگوس  هک  درک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 1057
تسا ». شیوخ  تین  نامه  رب  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . شومارف 

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مراهچ  تسیب و  باب  رد  تشذگ :

835 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگید دراوم  هتشون و  دنگوس و  رد  نتفگ  هللاءاشنا  مکح  باب 37 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
ار تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  دهاوخب و  ادـخ  هکنیا  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار  نآ  نم  ًامتح  وگن ، يزیچ  ةرابرد  زگره  و 
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«. 1  » دنک نومنهر  يرتهتسیاش  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  وگب : نک و  دای 
« هللاءاشنا  » يدـنگوس رد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1058

هراّفک ». هن  تسوا و  رب  ینکشدنگوس  هن  دیوگب 
: دـیوگب سپـس  دـنک و  داـی  دـنگوس  سکره  : » دوـمرف هک  دوـشیم  تیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  ( 2 - ) 1059

تسین ». وا  رب  ینکشدنگوس  هللاءاشنا ،» »
« هللاءاـشنا  » دروخیم و دـنگوس  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 1060

؟ دراد یمکح  هچ  دیوگیم .
.[ تسادخ تساوخ  رب  ینعی  .« ] تسا هدرک  ءانثتسا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

شومارف هاگره  و  : » مدرک لاؤس  لج  زع و  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نارمح  نب  ةزمح  ( 4 - ) 1061
نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ،

ءانثتـسا هک  يدروآدای  هب  یتقو  سپ  درک . مهاوخ  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  یتفگ : هاگره  هک  تسا  دـنگوس  رد  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
«. هللاءاشنا : » وگب ياهدرکن ،

، يدرک شومارف  هاگره  و  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نارمح  نب  هزمح  ( 5 - ) 1062
نک ». دای  ار  تراگدرورپ 

«. هللاءاشنا : » وگب يروآدای  ماگنه  يدروآ ، دای  هب  سپس  یتفگن و  هللاءاشنا »  » رگا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  و  : » مدرک لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ومه  ( 6 - ) 1063

نک ». دای 
وگب ». هللاءاشنا »  » يروآدای ماگنه  يدروآ  دای  هب  سپس  يدرک  دای  دنگوس  یشومارف  اب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع رقاب  ماما  زا  نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک  شومارف  هاـگره  و  : » هیآ ةراـبرد  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  یبلح ، دـمحم  ( 7 - ) 1064
دنک  دای  دنگوس  یصخش  هاگره  : » دندومرف هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و 

______________________________

.24 - 23 فهک 18 / (. 1)
 837 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دیوگب ». هللاءاشنا »  » دیاب ندروآ  دای  هب  ماگنه  سپ  دیوگب ، هللاءاشنا »  » دنک شومارف  و 
، يدرک شومارف  هاگره  و  : » مدرک لاؤس  دـنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  نب  نیـسح  ( 8 - ) 1065

نک »! دای  ار  تراگدرورپ 
وگب ». هللاءاشنا »  » ندروآ دای  هب  ماگنه  يدرک ، شومارف  ار  هللاءاشنا »  » يدرک و دای  يدنگوس  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع قداص  ماما  زا  نک »! داـی  ار  تراـگدرورپ  يدرک  شومارف  هاـگره  و  : » دـنوادخ نخـس  نیا  ةراـبرد  نامیلـس  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 9 - ) 1066
دیاب سپ  دیوگب ، هللاءاشنا »  » دنکیم شومارف  ندروخ  دنگوس  ماگنه  یـصخش  هک  تسا  نیا  دوصقم  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا 

دیوگب ». ار  نآ  ندروآ  دای  هب  ماگنه 
رد ار  هللاءاشنا »  » نتفگ ناسنا  هاگره  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  اـی  یـسنالق  نیـسح  ( 10 - ) 1067

دیوگب ». ار  نآ  دناوتیم  زور  لهچ  ات  دنک ، شومارف  شدنگوس 
. تسا هدش  تیاور  زین  نومیم  نب  ّللادبع 

�
ه زا  ثیدح  نیا  ریظن 
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یتقو دنگوس  رد  نتفگ  هللاءاشنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حاّدـق  نبا  ( 11 - ) 1068
. دشاب زور  لهچ  زا  سپ  دنچره  دروآ  دای  هب  هک  تسا 

نک »! دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  و  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
. تسا هدش  لقن  تیاور ، نیا  زین  حاّدق  زا 

هاگره : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نومیم  نب  ّللادبع 
�

ه ( 12 - ) 1069
مرکا ربمایپ  زا  نایدوهی  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  دـیوگب و  هللاءاشنا »  » دـناوتیم زور  لهچ  ات  دـنک ، دای  دـنگوس  ادـخ  هب  یـسک 

ات لیئربج  هاگنآ  تفگن . هللاءاشنا »  » مهد و ربخ  امـش  هب  ات  دییایب  نم  دزن  ادرف  دومرف : ترـضح  نآ  دندیـسرپ . یلاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ هکنآ  رگم  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  وگن ، يزیچ  ةرابرد  زگره  و  : » دروآ ار  هیآ  نیا  دمآ و  سپـس  دـماین  يو  دزن  زور  لهچ 

نک »! دای  ار  تراگدرورپ  يدرک  شومارف  هاگره  دهاوخب و 
 839 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنوادخ هکنآ  رگم  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ًامتح  ادرف  نم  هک  وگن  يزیچ  ةرابرد  زگره  و  : » هیآ ةرابرد  نومیم  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 13 - ) 1070
: دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نک ». داـی  ار  تراـگدرورپ  ییوگب ، هللاءاـشنا  يدرک  شومارف  هاـگره  دـهاوخب و 

شدنگوس رد  دناوتیم  زور  لهچ  ات  درک  شومارف  هاگره  ناسنا  سپ  زور ، لهچ  زا  سپ  رگم  وگب ،]  ] ییوگب هک  يدرک  شومارف  هاگره  »
دیوگب ». هللاءاشنا » »

نآ نم  هک  وگن  يزیچ  ةرابرد  زگره  و  : » مدرک لاؤس  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 14 - ) 1071
دهاوخب ». ادخ  هکنآ  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار 

دیوگیم سپ  دـیوگب ، هللاءاشنا »  » دـنکیم شومارف  دروخیم و  دـنگوس  يراـک  رب  هک  تسا  يدرم  نآ  دوصقم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  و  : » درک مهاوخ  نینچ  نآ  زا  سپ  ای  ادرف  ًامتح 

زور لـهچ  اـت  درک ، شومارف  ناـسنا  هاـگره  : » دوـمرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نوـمیم  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 15 - ) 1072
هللا یلـص  ربمایپ  دندرک . ییاهشـسرپ  يو  زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دوهی  زا  یهورگ  انامه  دیوگب ، هللاءاشنا »  » دناوتیم

دـمآ و سپـس  دـماین و  يو  دزن  لیئربج  زور  لهچ  ات  هاگنآ  تفگن . هللاءاشنا  میوگب و  امـش  هب  اـت  دـییایب  ادرف  دومرف : ناـنآ  هب  هلآ  هیلع و 
، يدرک شوـمارف  هاــگره  دــهاوخب و  ادــخ  هـکنآ  رگم  داد  مهاوـخ  ماــجنا  ار  نآ  ادرف  نـم  هـک  وـگن  يزیچ  ةراــبرد  زگره  و  : » تـفگ

نک »! دای  ار  تراگدرورپ 
شومارف هاگره  ناسنا  دومرف : همادا  رد  ماما  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  یـسنالق  نیـسح 

دیوگب ». هللاءاشنا »  » شدنگوس رد  دناوتیم  زور  لهچ  ات  دنک ،
سپ ای  زور  لهچ  زا  سپ  ات  نتفگ  هللاءاشنا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 16 - ) 1073

تسا ». زیاج  لاس  کی  زا 
درک و شومارف  يو  سپ  میتسب ، نامیپ  مدآ  اب  رتشیپ  ام  قیقحت  هب  و  : » لج زع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  رینتسم  نب  مالس  ( 17 - ) 1074

تشهب دراو  داد  روتسد  مدآ  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  هاگنآ  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میتفاین ». يو  زا  هدارا  ام 
نآ هب  هنوـگچ  نم  تفگ : شراـگدرورپ  هب  مدآ  داد . ناـشن  يو  هب  ار  نآ  وـشن و  کـیدزن  تخرد  نیا  هب  مدآ ! يا  دوـمرف : يو  هب  دوـش و 

. یتشادزاب نآ  زا  ار  مرسمه  نم و  هکنآ  لاح  موش و  کیدزن 
. دیروخن نآ  زا  ینعی  دیوشن  کیدزن  نآ  هب  دومرف : دنوادخ 

. میروخیمن نآ  زا  میوشیمن و  کیدزن  نآ  هب  ام  ام ! راگدرورپ  يا  تعاطا ، دنتفگ : شرسمه  مدآ و 
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. درک راذگاو  ناشدای  ناشدوخ و  هب  دروم  نیا  رد  ار  نانآ  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنتفگن . هللاءاشنا  تعاطا ،»...  : » ناشراتفگ نیا  رد  و 
 841 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار نآ  ادرف  نم  هک  وگن  يزیچ  ةرابرد  زگره  و  : » دـیامرفیم شربماـیپ  هب  نآرق  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  قیقحت  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ماجنا ار  نآ  هک  هتفرگ  یـشیپ  نم  ةراـبرد  ادـخ  تساوخ  سپ  مهدـن ، ماـجنا  ار  نآ  هک  دـهاوخب ». دـنوادخ  هکنآ  رگم  داد  مهاوخ  ماـجنا 

. مرادن نآ  ماجنا  رب  تردق  مهدن و 
نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  : » دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دومرف : و 

نک ». ءانثتسا  ار  ادخ  تساوخ  تیاهراک  رد  ینعی 
يا تفگ : يو  هب  داد ، ياج  تشهب  رد  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحوبا  ( 18 - ) 1075

. تفگن هللاءاشنا  و  نم ! راگدرورپ  يا  تعاطا ، تفگ : مدآ  وشن . کیدزن  تخرد  نیا  هب  مدآ ،
دنوادـخ هکنآ  رگم  داد  مهاوخ  ماـجنا  ار  نآ  ادرف  نم  هک  وگن  يزیچ  ةراـبرد  زگره  و  : » دوـمرف داد و  روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  سپ 

دشاب ». لاس  کی  زا  سپ  دنچره  نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  دهاوخب و 
دای دنگوس  هتسهآ  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 19 - ) 1076

دیوگب ». هللاءاشنا »  » اراکشآ دیاب  دنک  دای  دنگوس  اراکشآ  سکره  دیوگب و  هللاءاشنا »  » هتسهآ دیاب  دنکیم 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  توافت  یکدنا  اب  تیاور  نیا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 

ماما زا  نک ». دای  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  هاگره  و  : » لج زع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 20 - ) 1077
ماجنا ار  راک  نالف  ًاـمتح  دـنگوس ! ادـخ  هب  ییوگب : هک  یتقو  تسا  دـنگوس  ةراـبرد  نیا  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

. وگب هللاءاشنا »  » سپ ياهتفگن ، هللاءاشنا »  » هک يدروآ  دای  هب  هک  یماگنه  مهدیم و 
نم رادـید  هب  ادرف  دومرف : ترـضح  نآ  دـندرک . لاؤس  يزیچ  ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ناـیدوهی  زا  یهورگ  دومرف : و 

هب دمآ و  هاگنآ  دماین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  زور  لهچ  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  تفگن . هللاءاشنا »  » مهد و خساپ  امـش  هب  ات  دییایب 
، يدرک شوـمارف  هاـگره  دـهاوخب و  ادـخ  هـکنآ  رگم  داد  مهاوـخ  ماـجنا  ار  نآ  ادرف  نـم  هـک  وـگن  يزیچ  ةراـبرد  زگره  و  : » تـفگ يو 

نک ». دای  ار  تراگدرورپ 
تساوخ ندرک  ءانثتـسا  هب  ندروخ  دنگوس  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  باتک  نامه  رد  ( 21 - ) 1078

دییوگب ». هللاءاشنا »  » تسخن : » دومرف داد و  روتسد  ادخ 
ربمایپ زا  شیرق - ینعی  نانآ - : » دومرف ثیدح  کی  زا  یـشخب  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 22 - ) 1079

. تفگن هللاءاشنا  مهدیم و  ربخ  امش  هب  ادرف  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ . شسرپ  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
 843 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نامیا وا  هب  هک  شنارای  دـش و  نیگهودـنا  هثداح  نیا  زا  ترـضح  نآ  دـش . عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یحو  زور  لهچ  ور  نیا  زا 
زا سپ  دش . نیگمغ  بلاطوبا  دندناسر و  تیذا  رازآ و  دندرک و  هرخـسم  دندیدرگ و  نامداش  شیرق  دندش و  کش  راتفرگ  دندوب  هدروآ 
.« دـهاوخب ادـخ  هکنآ  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  هک  وگن  يزیچ  ةرابرد  زگره  و  : » هیآ ات  دـش  لزان  فهک  هروس  زور  لـهچ 
هب ادرف  تفگ : شیرق  هـب  هـک  دوـب  نـیا  هتـشذگ  زور  لـهچ  رد  یحو  عـطق  لـیلد  هـک  داد  ربـخ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـب  دـنوادخ 

تفگن ». هللاءاشنا  تفگ و  مهاوخ  خساپ  ناتياهشسرپ 
تاعاجرا

. دنکیم نایب  راتشون  رد  ار  هللاءاشنا »  » مکح هک  تسه  یبلاطم  ترشاعم  باوبا  زا  موس  داتشه و  باب  تایاور  رد  تشذگ :
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گنج رد  هلیح  يارب  ناهنپ  روط  هب  ادخ  تیشم  يانثتسا  اراکشآ و  دنگوس  زاوج  باب 38 

رد مالسلا  هیلع  یلع  هک  زور  کی  : » دیوگ دوب  ترضح  نآ  هارمه  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياهگنج  رد  هک  متاح  نب  يدع  ( 1 - ) 1080
هیواعم و ًامتح  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : دنونـشب ، شنارای  هک  يروط  هب  دـنلب  يادـص  اب  تفرگ  رارق  هیواعم  هاپـس ]  ] يورردور نیفـص  دربن 

: دومرف هتسهآ  نآ  نایاپ  رد  تشک و  مهاوخ  ار  شنارای 
. هللاءاشنا

( دوخ راک   ) ناتراتفگ يارب  امـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  متفگ : مدوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  ماگنه  نیا  رد  هک  نم  دیوگ : يدـع 
؟ دوب هچ  راک  نیا  زا  ناتدوصقم  دیتفگ . هللاءاشنا  سپس  دیدرک و  دای  دنگوس 

قیوشت نانمـشد  هیلع  ار  منارای  متـساوخ  سپ  متـسین . وگغورد  نانمؤم  دزن  نم  تسا و  گنرین  گنج  قیقحت ، هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دنوادخ - هک  نادب  دوب و  دهاوخ  دیفم  تیارب  هللاءاشنا  هک  نک  كرد  ار  بلطم  نیا  دنوش  راودیما  يزوریپ  هب  دـنوشن و  تسـس  ات  منک 

ار  یسوم  یتقو  تسا - گرزب  شیانث 
 845 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک یلاح  رد  دسرتب ». ای  دریگ  دـنپ  هک  دـشاب  دـییوگ  نخـس  وا  اب  یمرن  اب  سپ  دـیورب ) يو  دزن  : » ) دومرف يو  هب  داتـسرف ، نوعرف  يوس  هب 
درکیم ». صیرح  نتفر ، يارب  ار  یسوم  نخس ، نیا  یلو  دسرتیم ، هن  دریگیم و  دنپ  هن  نوعرف  هک  تسنادیم  دنوادخ 

ۀلیل دروم  رد  ار  نآ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  لقن  زین  يرگید  ياهدنس  اب  دوب » دهاوخ  دیفم  تیارب  هللاءاشنا  : » هلمج ات  تیاور  نیا  ریظن 
. تسا هدرک  رکذ  ریرهلا 

لیف ندرک  نزو  رب  دنگوس  مکح  باب 39 

ار یلیف  هک  درک  دای  دنگوس  یصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  : » هک دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  دیعـس  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1081
؟ دیروخیم دنگوس  دیرادن  تردق  هک  يزیچ  هب  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  وا  هاگنآ  دنک ، نزو 

. مدش نآ  راتفرگ  تفگ : درم  نآ 
دوب هتفر  ورف  بآ  رد  یتـشک  هک  ار  يرادـقم  هاـگنآ  دـندروآ . دوـب ، ین  نآ  رد  هک  یگرزب  یتـشک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

يروط ار  یتشک  لخاد  ياهین   ] داد و رارق  نآ  رد  ار  لیف  درک و  جراخ  ار  یتشک  ياـهین  زا  يداـیز  رادـقم  سپـس  درک و  يراذـگهناشن 
سپ دننک و  نزو  دندوب  هدرک  جراخ  یتشک  زا  هک  ییاهین  داد  روتسد  سپس  تفر و  ورف  بآ  رد  هتـشذگ  هزادنا  نامه  هب  ات  درک ] میظنت 

. تسا لیف  نزو  نیا  دومرف : ندرک  نزو  زا 
هیلع یلع  دوش . هاـگآ  شریجنز  دـنب و  نزو  زا  اـت  دزیخنرب  دوخ  ياـج  زا  هک  درک  داـی  دـنگوس  تشاد  اـپ  هب  ریجنز  دـنب و  هک  یـصخش  و 

ار شریجنز  دنب و  سپس  درک . يراذگهناشن  ار  بآ  حطس  دهد و  رارق  یتشت  رد  دنب ] هارمه  هب   ] ار شیاهاپ  داد  روتسد  هراب  نیا  رد  مالسلا 
نامه هب  بآ  ات  دنهد  رارق  بآ  رد  هنزو  ردـقنآ  داد  روتـسد  هاگنآ  دروآ . تسد  هب  ار  بآ  نتفر  ورف  هزادـنا  درب و  الاب  شیوناز  فرط  هب 

. دیایب الاب  دنب  رادقم 
اهنآ ندرک  نزو  زا  سپ  دروآ و  تسد  هب  ار  بآ  لخاد  ياههنزو  نزو  تشاد ، دوجو  نآ  رد  ریجنز  دـنب و  هک  دیـسر  ییاج  هب  بآ  یتقو 

. تسوت ریجنز  دنب و  نزو  نیا  دومرف :
. داد رارق  وا  ياهنان  يور  ار  شیاهنان  دـمآ و  ناـن  صرق  هس  اـب  يرگید  صخـش  دوب و  هتـسشن  شربارب  رد  ناـن  صرق  جـنپ  اـب  یـصخش 

سپس تفر . داد و  اهنآ  هب  مهرد  تشه  موس  درف  نایاپ  رد  دندروخ . ار  اهنان  دنتسشن و  هس  ره  هاگنآ  دمآ . نان  نودب  یموس  درف  هاگنآ 
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. مشیدنایمن فصن  زا  رتمک  هب  نم  تفگ : ینان  هس  یلو  ورب . ریگب و  ار  مهرد  هس  نیا  تفگ : نان  هس  بحاص  هب  نان  جنپ  بحاص 
. نکن رکف  هنوگنیا  تفگ : ینان  جنپ 

. دریذپن فصن  زا  رتمک  هک  دروخ  دنگوس  ینان  هس  هاگنآ 
وت دومرف : نان  جـنپ  بحاص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک . وگزاب  ار  دوخ  يارجام  دـندمآ و  نانمؤمریما  دزن  فالتخا  ّلـح  يارب  ماـجنا  رس 

؟ یتشاد نان  ردقچ 
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. نان جنپ  تفگ : يو 
؟ یتشاد ردقچ  وت  دیسرپ : يرگید  زا  ات و  هدزناپ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نان هس  تفگ : يو 
نآ يات  تشه  هک  تسات  ُهن  ینان ، هس  يارب  سپ  ات . تشه  مادک  ره  مهس  ات . راهچ  تسیب و  ًاعمج  ات و  ُهن  زین  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

دنام ». یقاب  شیارب  ات  تفه  دروخ و  ار  نآ  يات  تشه  هک  هتشاد  نان  مهس  هدزناپ  ینان  جنپ  تسا و  هدنام  یکی  تیارب  ياهدروخ و  ار 
تاعاجرا

: دیآیم
تردـق هک  دـشاب  هدرک  مزال  دوخ  رب  ار  يراـک  هکنآ  رگم  : » هک مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  رذـن  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد 

تـساوخرد دـنوادخ  زا  دـیاب  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  دراد و  تردـق  هک  ياهزادـنا  هب  رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  سپ  درادـن ، ار  نآ  ماجنا 
دنکن ». رارکت  ار  نآ  زگره  دنک و  شزرمآ 

ات یتشک و  کی  دراو  ار  لـیف  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هدومرف  اـضق  باوبا  زا  مراـهچ  لـهچ و  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد 
لحم هب  بآ  یتقو  دزیرب . یتشک  رد  يرگید  زیچ  ای  سم  ای  نهآ  دنک و  جراخ  ار  لیف  سپـس  دنک ، يراذگهناشن  دـسریم  بآ  هک  ییاج 

.« دنک نزو  جراخ و  ار  اهنآ  دیسر ، هناشن 

ندوبن راکهدب  هب  دنگوس  رکنم و  لام  زا  دوخ  قح  نتشادرب  زاوج  باب 40 

، مدوب راکبلط  مهرد  يدادعت  یصخش  زا  نم  موش ! تیادف  متشون : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ ینمرا  رکبوبا  ( 1 - ) 1082
هک مروخب  مسق  داد ، دـنگوس  ارم  رگا  مرادرب و  نآ  زا  ار  ملام  ایآ  داـتفا . نم  تسد  هب  يو  زا  مهرد  يدادـعت  هاـگنآ  درک ، راـکنا  وا  یلو 

؟ درادن نم  ةدهع  رب  يزیچ 
درادن ». وت  ةدهع  رب  يزیچ  هک  روخب  مسق  داد ، دنگوس  ار  وت  رگا  رادرب و  هدمآ  تتسد  هب  هک  یلام  زا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
. رگنب ار  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مراهچ  داتفه و  باب 

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  يدعب  باب  رد  و 

849 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  سپ  نداد و  دنگوس  زا  شیپ  لام  صاقت  مکح  باب 41 

زا هک  یصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما  ای   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یعخن  ورمع  نب  رـضخ  ( 1 - ) 1083
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ار وا  رگا  و   ) درادرب وا  زا  يزیچ  دناوتیمن  يو  دنگوس  زا  سپ  دهد ، دنگوس  ار  وا  رگا  : » دومرف دوشیم ، رکنم  وا  تسا و  راکبلط  يرگید 
تسا ». شیوخ  قح  رب  وا  دنکن  وا  زا  دنگوس  تساوخرد  دنک و  اهر  ار  وا  رگا  و  درادرب ) وا  زا  يزیچ  درادن  قح  دنک ، نادنز 

هاـگنآ دـنکیم ، راـکنا  وا  یلو  تسا  راـکبلط  يرگید  زا  یـصخش  : » هک دـنکیم  تیاور  هطـساو  اـب  دـیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 2 - ) 1084
هبلاطم يو  زا  دناوتیمن  وا  هن ، دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درادن  وا  ةدهع  رب  يزیچ  هک  دـنکیم  دـنگوس  هب  روبجم  ار  وا  راکبلط 

دنک ». هبلاطم  يو  زا  درادن  قح  دراذگ ، ادخ  باسح  هب  ار  لام  نآ  رگا  تروص  نیمه  هب  دنک و 
ار نآ  وا  یلو  مدوب  هتـشاذگ  تناما  یـسک  دزن  ار  یلام  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ رایـس  یبا  نب  عمـسم  ( 3 - ) 1085

: تفگ دروآ و  ارم  لام  لاس  ود  زا  سپ  هاگنآ  درک ، دای  دنگوس  نآ  رب  نم  يارب  درک و  راکنا 
لام نم  نک . لالح  ارم  تسوت و  هب  قلعتم  تدوخ  لام  اب  مه  نآ  مدرب  دوس  نآ  زا  ار  مهرد  رازه  راهچ  نیا  ریگب و  ار  نآ  تسوت  لام  نیا 

متـشادنرب نآ  زا  يزیچ  مداهن و  ییاج  رد  مدوب ، هداد  تناما  يو  هب  هک  ار  یلاـم  مدرک و  يراددوخ  نآ  دوس  نتفرگ  زا  متفرگ و  ار  مدوخ 
؟ تسیچ ناترظن  سپ  موش . هاگآ  هراب  نیا  رد  امش  رظن  زا  ات 

دنوادـخ تسا و  ياهدـننکهبوت  درم  وا  اریز  نک ؛ لالح  ار  وا  هدـب و  يو  هب  ار  رگید  مین  ریگب و  ار  دوس  زا  یمین  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دراد ». تسود  ار  ناگدننکهبوت  رایسب 

راکبلط مهرد  يدادعت  يرگید  زا  یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 1086
راکنا ار  نآ  تسا  لالح  يو  يارب  ایآ  دتفایم  راکبلط  تسد  هب  رکنم  زا  لام  نامه  لثم  سپـس  دـنکیم . راکنا  ار  نآ  راکهدـب  یلو  تسا 

. دیازفین نآ  رب  يزیچ  يرآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . راکنا  راکهدب  هک  هنوگ  نامه  دنک ،
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تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  اوران  اور و  ياهبسک  باوبا  زا  مراهچ  داتفه و  باب  رد  تشذگ :

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  اضق  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  رد  و 

غورد دنگوس  نیتسخن  باب 42 

. دوب اجنآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدش  نومأم  سلجم  دراو  یتقو  : » دیوگ مهج  نب  دمحم  نب  یلع  ( 1 - ) 1087
؟ دنتسه موصعم  ناربمایپ ، دییوگیمن  امش  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نومأم 

. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دش ». هارمگ  سپ  درک ، نایصع  ار  شراگدرورپ  مدآ  « ؟ تسیچ لج  زع و  دنوادخ  نخس  نیا  يانعم  سپ  تفگ : نومأم 

یهن ار  امش  هکلب  تشادنزاب  تخرد  نیا  زا  ار  امش  ناتراگدرورپ  تفگ : درک و  هسوسو  ار  اهنآ  ناطیش  یتقو  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  ماما 
دیشاب و هنادواج  ای  هتشرف  ود  امش  هکنآ  رگم  : » درکن عنم  ار  امـش  تخرد  نیا  زا  ندروخ  زا  دیوش و  کیدزن  يرگید  تخرد  هب  هک  درک 

متسه ». امش  هاوخریخ  ًامتح  نم  هک  درک  دای  دنگوس  نانآ  يارب 
زا نانآ  تفیرف ». گنرین  اب  ار  اهنآ  سپ  ، » دروخب ادخ  هب  غورد  دنگوس  یـسک  هک  دندوب  هدرکن  هدـهاشم  زگره  اوح  مدآ و  نآ  زا  شیپ  و 

دوب »...  مدآ  يربمایپ  زا  شیپ  ارجام  نیا  دندروخ و  نآ  زا  ادخ  هب  ناطیش  ندروخ  دنگوس  هب  دامتعا  يور 
لصتم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  هک  یثیدح  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  ( 2 - ) 1088

هتشاد يرادید  مدآ - شردپ - اب  ات  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  تفر ، نامسآ  هب  زامن  ةرابرد  یـسوم  یتقو  : » دومرف ترـضح  نآ  دنکیم ،
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زا دیرفآ و  ار  وت  شتسد  اب  دنوادخ  هک  یتسه  یـسک  وت  مدآ ! يا  تفگ : مدآ  هب  یـسوم  سپ  داد . ماجنا  ار  وا  هتـساوخ  زین  دنوادخ  دشاب ،
درک نکاس  ار  وت  شدوخ  راوج  رد  درک و  لالح  تیارب  ار  شتشهب  تشاداو و  هدجس  هب  تربارب  رد  ار  شناگتشرف  دیمد و  وت  رد  شحور 

دورف  نیمز  هب  لیلد  نیا  هب  ات  يدرکن  ربص  وت  یلو  تشادزاب  تخرد  کی  زا  ار  وت  سپس  تفگ . نخس  وت  اب  ورردور  و 
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يا . ) نک ارادم  يو  اب  تبحم  يور  زا  دمآ ، تردپ  رـس  رب  تخرد  نیا  يارجام  دروم  رد  هچنآ  ةرابرد  مدنزرف ، يا  تفگ : یـسوم  هب  مدآ 
تـسا ناهاوخریخ  زا  ًامتح  وا  هک  درک  دای  دنگوس  ادخ  هب  نم  يارب  شتروشم  رد  دش و  دراو  گنرین  رکم و  هار  زا  نم  نمـشد  مدـنزرف )!

هب غورد  دنگوس  یـسک  هک  مدرکیمن  نامگ  نم  یـسوم ! يا  تسا و  ناهاوخریخ  زا  يو  هک  دروخ  غورد  دنگوس  ادـخ  هب  نم  يارب  و  ... 
 ...« تسا نم  رذع  نیا  مدرک و  دامتعا  شدنگوس  هب  ور  نیا  زا  دروخب ، دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  ياهگنج  رد  روضح  مدع  يارب  يو  هناهب  ناملسم و  صخش  نتشکن  رب  هماسا  دنگوس  باب 43 

هب مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجح  نب  نامحرلادبع  ( 1 - ) 1089
، تسوا ةدهع  هک  يدنگوس  ةرابرد  ار  دیز  نب  ۀماسا  رذع  ًامتح  نم  یلو  زادرپن ، میانغ  زا  يزیچ  رمع  نبا  دعـس و  هب  تشون : هنیدم  مکاح 

متفریذپ ».
امش هب  هک  یسک  هب  دینک و  یسررب  سپ  دینکیم ، ترفاسم  ادخ  هار  رد  هاگره  نانمؤم ، يا  : » هیآ نیا  ةرابرد  یمق  ریـسفت  رد  ( 2 - ) 1090

تـشگزاب رد  هیآ  نیا  : » تسا هدمآ  دـییوجیم ». ار  ایند  يالاک  هک  یلاح  رد  یتسین ، نمؤم  وت  دـییوگن  دـنک  مالـسا  راهظا  دـیوگ و  مالس 
ربیخ هیحان  رد  نایدوهی  ياههیرق  هب  یناراوس  هارمه  ار  دیز  نب  ۀماسا  ترضح  نآ  دش . لزان  ربیخ  دربن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. دنک توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  ات  داتسرف ،
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاپس  ندمآ  زا  یتقو  يو  دوب . یکدف  کیهن  نب  سادرم  مان  هب  یصخش  نایدوهی  نایم  رد  اههدکهد ، زا  یکی  رد 

یهاوگ دیوگب : درک  عورش  دندمآ ] ناناملسم  هک  یماگنه   ] درک و لقتنم  هوک  کی  زا  ياهشوگ  هب  ار  شلاوما  هداوناخ و  دش  ربخاب  هلآ  و 
. تسادخ هداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نیا  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم 

ارجام تشگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  یتقو  تشک . ار  وا  دز و  هبرـض  وا  هب  هزین  اب  تشذگ و  اجنآ  زا  دیز  نب  ۀماسا  هاگنآ 
یگناگی هب  هک  یتشک  ار  یسک  ایآ  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ار 

.؟ داد یهاوگ  نم  تلاسر  ادخ و 
. تفگ ار  نآ  ندش  هتشک  زا  تاجن  يارب  اهنت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هماسا 

، دوب شنورد  رد  هچنآ  زا  یتفریذـپن و  نابز  اـب  ار  شراـتفگ  یتشادـن و  رب  وا  بلق  زا  هدرپ  هک  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. یتفاین یهاگآ 

. دشکن دهد ، تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  هک  ار  سکره  هک  درک  دای  دنگوس  هماسا  ارجام  نیا  زا  سپ 
یسک هب  و  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  ارجام  نیا  ةرابرد  دنوادخ  درکن و  یهارمه  يو  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  ور  نیا  زا 

یتسین »...  نمؤم  وت  دییوگن : دنکیم ، مالسا  راهظا  دهدیم و  مالس  امش  هب  هک 
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دهع رذن و  باوبا  متشه : تسیب و  لصف 

رذن تحص  طیارش  باب 1 
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تـسا نم  ةدهع  رب  دیوگب : یمرُحم  صخـش  هاگره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 1091
تـسا نم  ةدهع  رب  ادخ  يارب  دیوگب : هکنیا  ات  درادن  يرثا  تسا . نم  ةدـهع  رب  ینابرق  دادـعت  نالف  ای  مورب  ادـخ  هناخ  هب  هدایپ  ياپ  اب  هک 
دادعت نالف  نم  ةدـهع  رب  ادـخ  يارب  دـیوگب : ای  مروآ ) اجهب  جـح  کی  هک  تسا  نم  رب  ادـخ  يارب  دـیوگب : ای  . ) مورب شاهناخ  هب  هدایپ  هک 

مهدن ». ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  تسا ، ینابرق 
دومرف »... : ماما  مدرک . لاؤس  ینیگمشخ  ِصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 2 - ) 1092

. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  ماما  نخس 
رد دروخیم و  دنگوس  يرذن  ماجنا  هب  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مدینـش  : » دیوگ هقدص  نب  ةدعـسم  ( 3 - ) 1093

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  نآ . زا  رتمک  ای  تسا  مهرد  کی  هدروخ  دنگوس  نآ  رب  هچنآ  شتین 
درادن ». يرثا  دهدن ، رارق  ادخ  يارب  هاگره 

 857 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ای هقدص  ملام  ای  تسا  نم  ةدهع  رب  ادخ  هناخ  هب  نتفر  هدایپ  دـیوگیم : یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  : » دـیوگ یمعثخ  ( 4 - ) 1094

. تسا ینابرق 
دهد ». رارق  دوخ  ةدهع  رب  ادخ  يارب  هکنآ  رگم  تفریذپیمن  يرثا  چیه  اهنیا  يارب  مالسلا  هیلع  مردپ  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ادـخ و هناخ  هب  نتفر  هدایپ  رب  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ جرعا  ّللادـبع 
�

ه نب  دیعـس  ( 5 - ) 1095
.« تسا بجاو  يو  رب  نآ  سپ  دهد ، رارق  دوخ  ةدهع  هب  ادخ  يارب  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم . دای  دنگوس  ینابرق  جح و  ماجنا 

ماما تسا . نم  ةدهع  هب  يرذن  دیوگ : هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 6 - ) 1096
جح ». ای  ینابرق  ای  هقدص  ای  هزور  دننام ] ، ] دنک نیعم  ادخ  يارب  ار  يزیچ  ات  درادن  يرثا  رذن  دومرف :

. تسا نم  ةدهع  رب  يرذن  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 7 - ) 1097
هدرب ای  دهدیم  هقدص  ای  تسا  نم  ةدهع  رب  ياهزور  ادخ  يارب  دیوگب : دنک و  نیعم  ار  رذن  هکنیا  ات  درادن  يرثا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

ادخ هناخ  هیده  رتش  اریز  درادـن ، يرثا  نیا  منکیم ، هیدـه  ادـخ ] هناخ  هب   ] ار اذـغ  نیا  نم  دـیوگب : یـسک  رگا  دـنکیم و  ینابرق  ای  دازآ 
دوشیم ».

ياـهتعاطا زا  تسا ، نم  ةدـهع  رب  يرذـن  ادـخ  يارب  دـیوگب : هک  سکره  هـک  نادـب  : » تـسا هدـمآ  اـضرلا  هـقف  باـتک  رد  ( 8 - ) 1098
سپ دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  رذن  رگا  و  تسا - مزال  تسا ، هداد  رارق  دوخ  شود  رب  هچنآ  هب  يافو  سپ  فلتخم ، کین  ياهراک  نوگانوگ و 
زامن نالف  ییوگب : هکنآ  دننام  تسین - وا  ةدهع  رب  ياهقدص  هزور و  هراّفک و  دنکن ، افو  نآ  هب  دـهدن و  هتفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  هچنآ  رگا 

زا ای  دـهد  افـش  ارم  يراـمیب  دـنوادخ  رگا  هک  یتروص  رد  تسا  نم  رب  ادـخ  يارب  یکین  عون  کـی  اـی  کـین  راـک  اـی  نیعم  هزور  اـی  نیعم 
. دناسر مبوبحم  هب  لالح  هار  زا  ارم  ای  دهد  نم  هب  يزور  ای  دنادرگزاب  ار  مرفاسم  ای  دنادرگزاب  نطو  هب  ارم  ترفاسم 

درادن ار  شماجنا  ناوت  هک  يزیچ  هکنیا  رگم  تسا  بجاو  يو  رب  هداد ، رارق  دوخ  ةدهع  رب  هچنآ  دوش ، تیانع  يو  هب  شاهتساوخ  هاگنآ 
، دـنوادخ زا  نآ  دروم  رد  تسا  بجاو  دراد و  تردـق  هک  ياهزادـنا  هب  رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  بجاو  دوـخ  رب 

دنکن ». رارکت  ار  نآ  دننام  دنک و  شزرمآ  بلط 
 859 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نالف زا  ای  افـش  میرامیب  زا  رگا  دـیوگب : ناـسنا  هکنیا  اـهنآ  زا  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  رذـن  : » تسا هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  ( 9 - ) 1099
ار نآ  تساوخ  رگا  هک  دراد  رایتخا  وا  تروص  نیا  رد  تسا . کین  ياهراک  زا  یکی  اـی  هزور  اـی  هقدـص  نم  رب  سپ  متفاـی  تاـجن  هثداـح 
هک تسوا  رب  سپ  تسا  نم  ةدهع  رب  کین - ياهراک  زا  راک - نالف  ادخ  يارب  دیوگب : رگا  یلو  دـهدن  ماجنا  تساوخن  رگا  دـهد و  ماجنا 
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دنگوس هراّفک  هک  هدش  تیاور  تسوا و  ةدهع  رب  هزور  یپردیپ  هام  ود  درک  تفلاخم  رگا  درادن و  ار  نآ  كرت  رایتخا  دـنک و  افو  نآ  هب 
تسوا ». ةدهع  رب 

ای مناوخیم  زامن  ای  مریگیم  هزور  دش  نانچ  نینچ و  رگا  دیوگب : ناسنا  هکنیا  - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  رذن  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد 
. تسا نیشیپ  ترابع  دننامه  ترابع ، همادا  مهدیم »...  ماجنا  يریخ  راک  ای  مرازگیم  جح 

تاجن نمـشد  ای  یهدب  زا  ای  متفای  افـش  میرامیب  زا  رگا  دـیوگب : ناسنا  هکنیا  - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  رذن  : » تسا هدـمآ  ۀـیادهلا  باتک  رد 
وا تروص  نیا  رد  مهدیم  ماجنا  يریخ  راک  ای  مرازگیم  جـح  ای  مناوخیم  زامن  ای  مریگیم  هزور  داتفا  قافتا  هثداح  نالف  اـی  مدرک  ادـیپ 

ترابع دننامه  نآ  همادا  دهدیمن »...  ماجنا  دهاوخب  رگا  ادج و  ادـج  دـهاوخب  رگا  دـهدیم و  ماجنا  یپردیپ  دـهاوخب  رگا  دراد ، رایتخا 
. تسا نیشیپ 

رب درادن  تردق  هک  يزیچ  ای  رتش  رازه  ای  رتش  دص  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  : » دیوگ ءالع  ( 10 - ) 1100
تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نم  ةدهع 

هب هک ] دوشیم  دهعتم   ] تسا و نم  رب  ینابرق  رازه  دیوگیم : یصخش  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 11 - ) 1101
. دوش مرُحم  جح  رازه 

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دیوگیم دشورفیم ، هک  يزیچ  ةرابرد  یصخش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ عیبروبا  ( 12 - ) 1102

تسا ». هتفگ  هک  تسا  یغورد  درادن  يرثا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . هیده  ادخ  هناخ  هب  ار  نآ  نم 
: دومرف هک  دوشیم  تیاور  شناکاین  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 13 - ) 1103

درک ». یهن  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  ای  تیصعم  رد  رذن  زا  درک و  یهن  ادخ  ریغ  يارب  رذن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
تیصعم رد  يرذن  چیه  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 14 - ) 1104

تسین ». حیحص  درادن ، رایتخا  رد  ار  نآ  مدآ  دنزرف  هچنآ  ادخ و 
زا هک  ماهدرک  مزال  دوخ  رب  ادخ  يارب  نم  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ ریـشب  نب  دمحم  ( 15 - ) 1105

. مربن ینم  هب  اهزور  نآ  رد  ار  میالاک  مریذپن و  ياهیده  مناگدازومع 
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مشخ يور  زا  ار  نخـس  نیا  رگا  نک و  افو  نآ  هب  ياهداد ، رارق  دوخ  ةدهع  هب  يرازگـساپس  ناونع  هب  ار  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تسین ». تاهدهع  رب  يزیچ  ياهتفگ ،

ار وا  شرسمه  دراد و  يزینک  یصخش  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیـش  زا  يدادعت  زا  ریمع  یبا  نبا  ( 16 - ) 1106
: دیوگیم درم  نآ  ور  نیا  زا  دزرویم  تریغ  نآ  ةرابرد  دنکیم و  تیذا  زینک  نآ  رطاخ  هب 

نآ هب  ندش  کیدزن  قح  تسا ، هدرب  ار  ادخ  مان  هداد و  رارق  ادخ  يارب  ار  نآ  رگا  دومرف : هراب  نیا  رد  ماما  دشاب . هقدص  وت  يارب  زینک  نآ 
دهدیم ». ماجنا  نآ  اب  دهاوخب  هک  يراکره  تسوا  زینک  نآ  تسا  هدربن  ار  ادخ  مان  رگا  درادن و  ار 

نآ اب  تفلاخم  رد  دنک و  رذن  حیحص  روط  هب  ار  نآ  هک  دوشیم  لمح  يدروم  رب  تیاور  نیا  : » دیامرفیم هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم 
مینکیم ». لمح  بابحتسا  رب  ار  نآ  ای  دشابن  یتحلصم 

تاعاجرا
ای هام  کی  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  دـیوگیم : یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  نارادهزور  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  موس  تیاور  رد  تشذـگ :

ماما دریگب . هزور  رفـس  لاح  رد  ایآ  تسا  ترفاسم  زا  ریزگان  هک  دـیآیم  شیپ  شیارب  يراـک  هاـگنآ  مریگب ، هزور  رتمک  اـی  نآ  زا  رتشیب 
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دنک ». راطفا  دیاب  درک  ترفاسم  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع 
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  مارحا  ياهتاقیم  باوبا  زا  مهدراهچ  باب  رعاشم و  عورش  باوبا  زا  هدزون  باب  رد  و 

جح کی  هب  مرُحم  دـهدن  ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  دـیوگیم : یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  ناْمیا  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 
«1 .« » درادن يرثا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دادن . ماجنا  ار  نآ  هاگنآ  دشاب و 

. دراد دوجو  ثحب  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  مهدفه  باب  رد  و 
: دیآیم

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  يدعب  باب  ود  رد  و 
. دراد تافانم  ثحب  نیا  اب  رهاظ  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنآ  رد  هک  رگنب  ار  مهن  موس و  باب  و 

دوخ ةدهع  رب  ار  نآ  هکلب  مدادن ، رارق  دوخ  ةدهع  رب  ادخ  يارب  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  نم  : » هک هتفگ  نیا  متسیب  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
مروآ ». اجهب  ادخ  زا  يرازگرکش  يارب  ات  مدرک  مزال 

دهد ». ناشيافش  دنوادخ  ات  يدرکیم  رذن  يزیچ  تدنزرف  ود  يارب  شاک  يا  نسحلاوبا ! يا  : » هک هتفگ  نیا  موس  تیاور  رد  و 
______________________________

(. 36167  ) تیاور 3 دنگوس  باوبا  زا  باب 11   542 / 24 (. 1)
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تفگ »...  مالسلا  اهیلع  همطاف  تروص  نیمه  هب  تفرگ  مهاوخ  هزور  ادخ  زا  يرازگساپس  يارب  يزور  هس  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 
زگره هک  تسا  نم  رب  ادـخ  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  اهیکاروخ  باوبا  زا  متفه  دون و  دـص و  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  سپـس  منکن ، تحیـصن  ار  یناملـسم  زگره  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  تفگ : سیلبا  منکن و  رپ  اذغ  زا  ار  ممکش 
.« دننکن رپ  اذغ  زا  ار  ناشياهمکش  زگره  هک  تسا  رفعج  نادناخ  رفعج و  رب  ادخ  يارب  صفح ! يا  دومرف :

روذنم نییعت  نودب  ندرک  رذن  مکح  باب 2 

ةدهع رب  ار  يرذن  ادخ  يارب  روذنم  نییعت  نودب  هک  یسک  ةرابرد  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1107
تسین ». وا  رب  يزیچ  دنکن ، نییعت  رگا  تسا و  هدرک  نییعت  هک  تسا  يزیچ  نامه  دنک ، نیعم  رگا  : » دومرف دهدیم  رارق  دوخ 

. دهدیم رارق  دوخ  رب  ار  يرذن  ادخ  يارب  روذنم  نییعت  نودب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 2 - ) 1108
يارب ییوگب : رگا  درادـن و  يرثا  يدرکن ، نییعت  رگا  ياهدرک و  نییعت  هک  تسا  يزیچ  نامه  يدرک  نییعت  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

دیآیم ». مزال  دنگوس  هراّفک  تسا  نم  رب  ادخ 
يرذن دیوگیم : يزیچ  زا  ندرب  مان  نودب  هک  مدرک  لاؤس  یصخش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  یلع  نب  دمحم  ( 3 - ) 1109

درادن ». يرثا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نم  ةدهع  رب 
رب يرذن  دیوگیم : يزیچ  زا  ندرب  مان  نودب  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رمع  نب  رمعم  ( 4 - ) 1110

درادن ». يرثا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نم  ةدهع 
. تسا هدرک  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شردارب  زا  ار  تیاور  نیا  رفعج  نب  یلع 

يارب دیوگب : يزیچ  زا  ندرب  مان  نودب  رگا  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 5 - ) 1111
تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  تسا ، نم  ةدهع  رب  يرذن  ادخ 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملادبع  نب  عمسم  ( 6 - ) 1112
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کی دهاوخب  رگا  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دهاوخب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنکیم . يرذن  يزیچ  زا  ندرب  مان  نودب  یـصخش 
دهد ». هقدص  نان  صرق  کی  دهاوخب  رگا  دریگب و  هزور  زور 

 865 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رگا هک  دراد  رایتخا  وا  دـنک ، يرذـن  يزیچ  زا  ندرب  مان  نودـب  یـصخش  رگا  و  : » تسا هدـمآ  هیادـهلا  اضرلا و  هقف  باتک  رد  ( 7 - ) 1113
دشاب شدوصقم  يزیچ  شرذن  رد  هکنآ  رگم  دریگب  هزور  زور  کی  ای  درازگ  زامن  تعکر  ود  دهاوخب  رگا  دهد و  هقدص  يزیچ  دهاوخب 
کی ای  : » ات ترابع  نیا  عنقملا  باتک  رد  نآ ».) ریغ  ای  جح  ای  هزور  ای  هقدص  دـننامه   ) تسا مزال  وا  ةدـهع  رب  زیچ  نآ  تروص  نیا  رد  هک 

. تسا هدمآ  دریگب » هزور  زور 
يزیچ زا  ندرب  مان  نودب  یصخش  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  تیاور  هطـساو  اب  ییؤلؤل  نیـسح  نب  نسح  ( 8 - ) 1114

دوش هتفرگ  تخـس  ای  مکحم  وا  رب  هاوخ  تسوا ] ةدهع  رب   ] مدنگ زا  یتشم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . نم  ةدهع  رب  يرذـن  دـیوگیم :
هن ».] ای   ] دنک دیدش  ای  مکحم و  ار  رذن  وا  ای  هن ] ای  ]

تاعاجرا
رب ار  يرذن  يزیچ  زا  ندرب  مان  نودب  یـصخش  : » هک هتفگ  نیا  بجاو  ياههزور  هیقب  باوبا  زا  مهدزیـس  باب  زا  موس  تیاور  رد  تشذگ :

دریگیم ». هزور  زور  شش  دومرف : ماما  دنکیم . مزال  دوخ 
دربب مان  رذن  زا  ات  درادن  يرثا  دومرف : ماما  تسا . نم  ةدهع  رب  يرذن  دیوگیم : یصخش  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

...«

تشادزاب ساپس و  رذن  مکح  حوجرم و  تیصعم و  رد  رذن  داقعنا  مدع  باب 3 

مالسلا هیلع  ماما  تسین ) رذن  تیصعم  رد  ارچ  ای  ( ؟ تسین رذن  يزیچ  هچ  رد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 1 - ) 1115
درادن ». لاکشا  تیارب  نآ  ةرابرد  رذن  اب  تفلاخم  دشاب ، نآ  رد  وت  يویند  ای  ینید  دوس  هچره  دومرف :

تسین ». حیحص ]  ] يرذن چیه  یتیصعم  چیه  رد  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لاصخلا  باتک  رد  ( 2 - ) 1116
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رد دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 1117
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسین ؟ حیحص ]  ] يرذن چیه  یتیصعم  چیه 

تعاطا دنوادخ  زا  هک  دـنک  رذـن  سکره  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاوعلا  باتک  رد  ( 4 - ) 1118
دنکن ». نایصع  ار  ادخ  دروآ ، اجهب  ار  ادخ  ینامرفان  هک ، دنک  رذن  سکره  دنک و  تعاطا  دیاب  سپ  دنک ،

رب ار  نآ  ناسنا  هک  تسین  ادخ  يارب  یتعاطا  چـیه  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینانک  حابـصلاوبا  ( 5 - ) 1119
دنک مزال  دوخ  رب  ادخ  ینامرفان  رد  ار  يزیچ  هک  تسین  سکچیه  دـنک و  افو  نآ  هب  هک  تسا  هتـسیاش  هکنآ  رگم  دـهد  رارق  دوخ  ةدـهع 

دهد ». ماجنا  ار  ادخ  تعاطا  دنک و  اهر  ار  نآ  تسا  هتسیاش  يو  يارب  هکنآ  رگم 
ای انز  ای  قسف  ای  يراسگیم  هک  یـسک  دـننام  دـنک ، رذـن  ار  یـصاعم  عاونا  زا  یکی  وا  رگا  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  باـتک  رد  ( 6 - ) 1120

رارق دوخ  ةدهع  رب  رذن  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  ای  ردام  ردپ و  هب  تبسن  یـساپسان  ای  نمؤم  هب  یمارتحایب  ای  گرم  ای  لتق  ای  يدزد 
هب يو  مادقا  لیلد  هب  ادخ  هب  دنگوس  هراّفک  يو  تازاجم  يارب  هک  هدش  تیاور  قیقحت  هب  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ  شرذن  ةرابرد  دهد ،

تسوا ». ةدهعرب  تیصعم  رد  رذن 
رد ادخ  يدونـشخ  هک  دهد  ماجنا  يراک  ای  دشونب  بارـش  هک  دنک  رذن  ای  دنک  دای  دنگوس  یـصخش  رگا  و  : » تسا هدـمآ  باتک  نامه  رد 
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تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دنکن ، افو  شرذن  هب  دنک و  لمع  نآ  فالخ  رب  هاگنآ  تسین ، نآ 
هارمه رگا  هک  دـنکیم  مزال  دوخ  ةدـهع  رب  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 7 - ) 1121

. دنشاب دازآ  شناگدرب  همه  دور و  هکم  هب  هدایپ  ياپ  اب  درک ، شایهارمه  ای  هیارک  بکرم  شیارب  ای  تفر  هکم  هب  شاهمع 
دوش ». جراخ  شهارمه  دنک و  هیارک  شیارب  درادن  يرثا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هداتـسیا باـتفآ  رد  هک  درک  هدـهاشم  ار  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : » هک دوشیم  تیاور  یلاوعلا  باـتک  رد  ( 8 - ) 1122
هداتـسیا هراومه  دیوگن و  نخـس  دورن و  هیاس  ریز  دریگب و  هزور  هک  تسا  هدرک  رذن  يو  دنتفگ : درک . لاؤس  يو  ةرابرد  ور  نیا  زا  تسا .

. دشاب
دناسر ». نایاپ  هب  ار  شاهزور  دنیشنب و  دورب و  هیاس  ریز  دیوگب و  نخس  دیهد ، روتسد  يو  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، دیوگ نخس  شناگتسب  زا  یکی  اب  رگا  هک  تفگ  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ثیرح  نب  ورمع  ( 9 - ) 1123
. دشاب رازیب  دمحم  نییآ  زا  وا  دشاب و  هقدص  ادخ  هار  رد  شلاوما  همه  دشاب و  وا  ةدهع  رب  ادخ  هناخ  هب  نتفر  هدایپ 

 869 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دهد ». هقدص  اونیب  هد  هب  درادب و  هزور  زور  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رب دوش  لمح  نآ  هک  هتسناد  زیاج  تسا و  هدرک  بابحتسا  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  راصبتـسالا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم 
رذن ». اب  تفلاخم  يارب  هن  تیصعم  اب  تفلاخم  يارب  تسادخ  زا  يرازگساپس  نآ  هکنیا 

درادن یتیعقوم ] و   ] هاگیاج نم  دزن  هک  مراد  يزینک  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ یلع  نب  نسح  ( 10 - ) 1124
. دراد دوخ  اب  ار  شیاهب  وا  و 

- نآ ياـهب  هب  نونکا  مشورفن و  ار  نآ  زگره  هک  تسا  نم  ةدـهع  رب  ادـخ  يارب  متفگ : مدروـخ و  يدـنگوس  يو  ةراـبرد  نم  هکنآ  رگم 
. مراد زاین  یگدنز  هنیزه  زا  نتساک  اب  هارمه 

نک ». افو  تدهعت  هب  ادخ  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هک تسوا  ةدهع  رب  ادخ  يارب  هک  دروخیم  دیدش  مسق  دنگوس و  دراد  يزینک  هک  یصخش  مدرک : لاؤس  ماما  زا  : » دیوگ ریشب  نب  نیـسح 

. تسا زینک  نآ  ياهب  یگدنز و  هنیزه  شهاک  دنمزاین  نونکا  یلو  دشورفن  ار  شزینک  زگره 
نک ». لمع  يو  اب  تدهعت  هب  ادخ  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هک دوشیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 11 - ) 1125
. درک یهن  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  ای  تیصعم  رد  رذن  زا  درک و  یهن  ادخ  ریغ  يارب  رذن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تسادخ و ینامرفان  رد  شرذن  اریز  تسین  وا  ةدهع  رب  يرذن  دـنک ، رذـن  دراوم  نیا  زا  یکی  رد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تردق یتیـصعم  ماجنا  رب  رگا  هک  دنکیم  بجاو  يرذن  دوخ  ةدهع  رب  ادخ  يارب  هک  تسا  یـسک  دننامه  نآ  تسین و  وا  ةدـهع  رب  يزیچ 

زا یکی  ةرابرد  رذن  رگا  دوب و  دهاوخن  يو  ةدهع  رب  يرذـن  دـهدن و  ماجنا  ار  نآ  تفای  نآ  رب  تردـق  رگا  سپ  دـهد ، ماجنا  ار  نآ  تفای 
يارب دیوگب : هکنیا  لثم  دنک  افو  نآ  هب  دیاب  سپ  دنک ، نیعم  دـهدیم  رارق  دوخ  ةدـهع  رب  هک  ار  يرذـن  دـشاب و  ادـخ  ياهتعاطا  عاونا 
نالف زا  ارم  دنوادخ  هک  یتروص  رد  کین ، ياهراک  زا  یکی  ای  قتع  ای  جح  ای  ینیعم  هزور  ای  تسا  نم  ةدهع  رب  ینیعم  زامن  ندناوخ  ادـخ 

دناسرب ». يورخا  ای  يویند  زیاج  ياهزیچ  زا  زیچ  نالف  هب  ای  دنادرگ  نم  يزور  ار  زیچ  نالف  ای  دهد  افش  يرامیب 
تاعاجرا

داد یتمعن  ياهدنب  هب  دنوادخ  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مارح  ياهتاقیم  باوبا  زا  مهدراهچ  باب  زا  مشـش  تیاور  رد  تشذگ :
تاجن  يراتفرگ  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ  دوب  راتفرگ  ییالب  هب  ای  دوب  رامیب  هکنیا  لثم 
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دهد ». ماجنا  لماک  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  مزال  وا  رب  انامه  دوش ، مرُحم  ناسارخ  زا  هک  درک  مزال  دوخ  رب  وا  داد و 

[ حیحص  ] یتیصعم چیه  رد  يرذن  چیه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هدومرف  دنگوس  باوبا  زا  مهدراهچ  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
تسین ». حیحص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  ندیرب  رد  يدنگوس  چیه  تسین و 

هک رگنب  ار  هعتم  باوبا  زا  مود  باب  دنکیم و  تلالد  نیا  رب  هچنآ  رذـن  باوبا  زا  مکی  باب  دـنگوس و  باوبا  زا  هدزناپ  باب  تایاور  رد  و 
. دشاب بسانم  ثحب  نیا  اب  تسا  نکمم 

ماد ریغ  زا  هبعک  يارب  هیده  رذن  ینابرق و  رذن  رد  تردق  مدع  باب 4 

هب ار  يزیچ  هک  دوشیم  دـهعتم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 1 - ) 1126
؟ تسوا ةدهع  رب  يزیچ  هچ  دشاب ، هتشادن  نآ  رب  تردق  هک  یتروص  رد  دنک ، هیده  هبعک 

رگید يزیچ  ای  زینک  ای  هدرب  رگا  تسین و  شاهدهع  رب  يزیچ  درادن ، نآ  رب  تردق  تسا و  هدرک  رذـن  ار  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يزیچ تسوا ، بکرم  دراد  هک  يزیچ  رگا  دـنکیم و  وبـشوخ  ار  هبعک  نآ  اب  درخیم و  رطع  شیاهب  اب  دـشورفیم و  ار  نآ  دراد  نآ  ریظن 

تسین ». وا  ةدهع  رب 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  جح  تامدقم  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد  تشذگ :
جراخ يزیچ  هکنآ  رگم  تسا  بجاو  وا  رب  هداد  رارق  دوخ  ةدهع  رب  هچنآ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  مکی  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
تـسا بجاو  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  شناوت و  رادقم  هب  رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دهد  رارق  دوخ  ةدهع  رب  شناوت  زا 

دنکن ». رارکت  ار  نآ  ریظن  دنک و  شزرمآ  تساوخرد  نآ  ةرابرد  دنوادخ  زا 
 873 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناطیـش ياهماگ  زا  ناوت - زا  جراـخ  رذـن  نآ - : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  مهد  تیاور  رد  و 
. تسا نآ  هب  کیدزن  مهدزای  تیاور  و  تسا ».

: دیآیم
. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  اب  بسانم  نامض  تابجوم  باوبا  زا  هدزون  باب  رد 

هداوناخ يارب  هیسن  دیرخ  مدع  رذن  مکح  باب 5 

هبعک هب  نتفر  هدایپ  ادخ  يارب  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 1127
. مدیرخ هیسن  يزیچ  ماهداوناخ  يارب  رگا  تسا  نم  رب 

؟ تسا تخس  نانآ  رب  عضو  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. درخن هیسن  ناشيارب  يزیچ  هک  تسا  تخس  نانآ  يارب  يرآ  متفگ :

تسین ». وا  ةدهع  رب  يزیچ  دریگب و  هیسن  نانآ  يارب  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ةدهع رب  ار  ادـخ  هناخ  هب  نتفر  هدایپ  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 2 - ) 1128

. درخن سابل  شاهداوناخ  يارب  هیسن  تروص  هب  لاس  کی  ات  هک  دهدیم  رارق  دوخ 
؟ تسا تخس  ناشيارب  دهدیم و  رارق  راشف  انگنت و  رد  ار  نانآ  راک  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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. تسا تخس  نانآ  يارب  يرآ  متفگ :
تسین ». شاهدهع  رب  يزیچ  درخب و  ناشيارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  تسه  یبلاطم  دنگوس  باوبا  زا  مهدزناش  باب  رد  تشذگ :

دنزرف ندرک  ینابرق  رذن  مکح  باب 6 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  دزن  یصخش  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 1 - ) 1129
ماجنا ار  راک  نآ  هاگنآ  منک ، ینابرق  میهاربا  ماقم  کیدزن  ار  مدـنزرف  مداد ، ماجنا  ار  راک  نـالف  رگا  هک  ماهدرک  رذـن  نم  تفگ : دـمآ و 

. مداد
هدب ». هقدص  نایاونیب  هب  ار  شتشوگ  شکب و  قاچ  چوق  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

 875 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رتخد میرم  دـش  هدز  هعرق  شیارب  هک  یـسک  نیتـسخن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  دـنکیم  تیاور  یـصخش  زا  زیرح  ( 2 - ) 1130
دننک نیعم  ات  دـنتخادنایم  ار  ناشهعرق  ياـهریت  هک  یماـگنه  يدوبن  ناـنآ  دزن  وت  و  : » تسا دـنوادخ  نخـس  نیا  ياـنعم  نآ  دوب و  نارمع 

دوب ». ات  شش  اهریت  دنریگ و  هدهع  هب  ار  میرم  یتسرپرس  نانآ  زا  کی  مادک 
ماـن هب  راـب  هس  ره  دـندز و  هعرق  راـب  هس  سپ  تفرورف ، ياهکرب  رد  یتشک  دـش و  راوس  مدرم  اـب  یتـقو  دـندز ؛ هعرق  سنوی  ةراـبرد  سپس 
. تخادنا گنهن  ماک  هب  ار  دوخ  سنوی  دش و  نایامن  زاب  ناهد  اب  یگنهن  ناهگان  دمآ و  یتشک  يولج  هب  سنوی  هاگنآ  دمآرد . سنوی 
یتقو دـنک  یناـبرق  ار  نآ  درک ، يو  يزور  ار  رـسپ  نیمهد  دـنوادخ  رگا  هک  درک  رذـن  هاـگنآ  دـش . دـنزرف  هن  ياراد  بلطملادـبع  سپس 

رتش هد  ور  نیا  زا  دوب . يو  تشپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  اب  تشادن  ار  وا  ندرک  ینابرق  ناوت  يو  دـش  دـلوتم  ّللادـبع 
�

ه
یلو دزیم  هعرق  دوزفایم و  نارتش  دادعت  رب  رتش  هد  راب  ره  سپـس  دمآرد . ّللادبع 

�
ه مان  هب  هعرق  یلو  دز  هعرق  ّللادـبع 

�
ه اهنآ و  نایم  دروآ و 

اب نم  تفگ : بلطملادبع  دمآرد . نارتش  مان  هب  هعرق  راب  نیا  دیـسر و  دص  هب  نارتش  دادعت  هکنیا  ات  دمآیمرد  ّللادبع 
�

ه مان  هب  هعرق  راب  ره 
. دمآرد نارتش  مان  هب  هعرق  راب  هس  ره  دز و  هعرق  راب  هس  ور  نیا  زا  مدرکن ، راتفر  فاصنا  اب  مراگدرورپ 

درک ». ینابرق  ار  نارتش  هاگنآ  تسا . یضار  مراگدرورپ  هک  مدیمهف  نونکا  تفگ : بلطملادبع 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نخـس  نیا  يانعم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 3 - ) 1131

ّللادبع
�

ه لیلخ و  میهاربا  نب  لیعامسا  ترضح  نآ ، دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  متسه . هدش  ینابرق  ود  دنزرف  نم  دومرف :
میهاربا هارمه  هک  هاگنآ  سپ  : » داد میهاربا  هب  ار  شتدالو  هدژم  دنوادخ  هک  تسا  يرابدرب  ناوج  نامه  لیعامـسا  تسا . بلطملادبع  نب 

هک مدید  باوخ  رد  نم  یتسار  هب  مزیزع ! دنزرف  يا  تفگ : میهاربا  درک : راک  میهاربا  دـننامه  وا  هک  یتقو  دیـسر ». شالت  راک و  هلحرم  هب 
هدش هداد  روتـسد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ناج ! ردپ  يا  تفگ : لیعامـسا  يراد ؟ يرظن  هچ  هک  شیدنیب  سپ  منکیم  ادـج  تندـب  زا  رـس  ًامتح 
یتقو سپ  دهاوخب . ادخ  رگا  تفای ، یهاوخ  نارابدرب  زا  ارم  يدوز  هب  هدـب . ماجنا  ياهدـید  باوخ  رد  ار  هچنآ  تفگن : هدـب و  ماجنا  تسا 

یهایـس رد  دروخیم و  « 1  » یهایـس رد  هک  يدیفـس  هایـس و  چوق  درک . وا  يادف  ار  یگرزب  حبذ  دـنوادخ  تفرگ ، وا  حـبذ  هب  میمـصت  هک 
نآ زا  شیپ  درکیم و  لکـشپ  یهایـس  رد  درکیم و  لوب  یهایـس  رد  تفریم و  هار  یهایـس  رد  درکیم و  هاـگن  یهایـس  رد  دیـشونیم و 

« دوب هدش  دوجوم  سپ  شاب  : » دوب هتفگ  وا  هب  دنوادخ  هکلب  دوب ؛ هدشن  جراخ  ياهدام  محر  زا  دوب و  هدیرچ  تشهب  ياهغاب  رد  لاس  لهچ 
ود زا  یکی  نیا  تسا ، لیعامـسا  هیدف  دوشیم ، ینابرق  ینم  رد  تمایق  زور  ات  هچ  ره  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  ندـش  لیعامـسا  يادـف  يارب  و 

. حیبذ
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ادخ  هاگشیپ  رد  دوب و  هدز  گنچ  هبعک  رد  هقلح  هب  بلطملادبع  هک  تسا  رارق  نیا  زا  رگید  يارجام  و 
______________________________

. تسا یقاچ  تدش  زا  هیانک  (. 1)
 877 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شنادنزرف یتقو  دنک  ینابرق  ار  نانآ  زا  یکی  شیاعد  تباجا  زا  سپ  هک  درک  رذن  ادخ  يارب  دنک و  تیانع  وا  هب  رـسپ  هد  هک  درکیم  اعد 
. منک افو  ماهدـعو  هب  ادـخ  يارب  دـیاب  ًامتح  زین  نم  سپ  درک ، اـفو  نم  يارب  دـنوادخ  قیقحت  هب  تفگ : بلطملادـبع  دندیـسر ، ددـع  هد  هب 
وا دـمآ و  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردـپ  ّللادـبع -

�
ه مان  هب  هعرق  دز . هعرق  ناشنایم  درک و  هبعک  لخاد  ار  شنادـنزرف  هاـگنآ 

راب يارب  هاگنآ  دمآرد ، ّللادبع 
�

ه مان  هب  هعرق  زین  راب  نیا  دز و  هعرق  مود  راب  يارب  سپـس  دوب . يو  دزن  بلطملادبع  نادـنزرف  نیرتبوبحم 
. تفرگ يو  ندیرب  رس  هب  میمصت  درک و  سبح  تفرگ و  ار  ّللادبع 

�
ه ور  نیا  زا  دمآرد . ّللادبع 

�
ه مان  هب  هعرق  دز و  هعرق  موس 

مه رود  بلطملادـبع  نارتخد  نانز و  رگید  يوس  زا  دنتـشادزاب . راک  نیا  زا  ار  وا  دـندش و  عمج  يو  فارطا  ربخ  نیا  زا  یهاگآ  اب  شیرق 
نتـشک ةرابرد  ناج ! ردـپ  يا  تفگ : ردـپ  هب  بلطملادـبع - رتخد  هکتاع - نایم  نیا  رد  دـندرک . يراز  نویـش و  هب  عورـش  دـندمآ و  درگ 

. شیدنیب ياهراچ  تیادخ ، دوخ و  نایم  تدنزرف 
. یتسه تکرب  ریخ و  رپ  وت  هک  یتسرد  هب  منک ؟ یشیدناهراچ  هنوگچ  مرتخد ! تفگ : بلطملادبع 

. دوش یضار  ات  نک  اطع  تراگدرورپ  هب  يرادقم  هب  نزب و  هعرق  تدنزرف  رتش و  نایم  ورب و  مرح  رد  تیاهماد  غارس  هب  تفگ : هکتاع 
هب دمآرد  ّللادـبع 

�
ه مان  هب  هعرق  یلو  دز  هعرق  ّللادـبع 

�
ه اهنآ و  نایم  درک و  ادـج  رتش  هد  هاگنآ  دـندروآ . ار  شنارتش  داتـسرف ، بلطملادـبع 

نارتش دادعت  هکنیا  ات  دمآیمرد  ّللادبع 
�

ه مان  هب  هعرق  یلو  دزیم  هعرق  دوزفایم و  نارتش  دادعت  رب  ات  هد  ات  هد  بلطملادـبع  تروص  نیمه 
هزرل هب  هکم  ياههوک  ناشریبکت  يادـص  زا  هک  دـنتفگ  ربکا  ّللا 

�
ه ناـنچ  شیرق  سپ  دـمآرد . نارتش  ماـن  هب  هعرق  راـب  نیا  دیـسر و  دـص  هب 

راـب ره  دز و  هعرق  هبترم  هس  بلطملادـبع  هاـگنآ  منک . رارکت  ار  هعرق  هبترم  هس  اـت  مریذـپیمن ] نم   ] هن تفگ : بلطملادـبع  یلو  دـمآرد 
هتشادرب شارخ  دوب  نیمز  رب  هک  شاهنوگ  هک  يروط  هب  دوب  راتفرگ  ردپ  ياهاپ  ریز  ّللادبع 

�
ه تدم  نیا  مامت  رد  دمآرد . نارتش  مان  هب  هعرق 

. دندرک راوس  دوخ  شود  رب  دندیشک و  نوریب  ردپ  ياهاپ  ریز  زا  ار  وا  شناردارب  رگید  بلاطوبا و  ریبز و  هعرق ، نیموس  نایاپ  زا  سپ  دوب .
. دندرکیم كاپ  شیاهسابل  ندب و  زا  كاخ  دندیسوبیم و  ار  ّللادبع 

�
ه اهنآ 

دنراذگن »...  بیصنیب  اهنآ  تشوگ  زا  ار  يدحاو  دننک  حبذ  ار  اهرتش  هروزح  رد  داد  روتسد  بلطملادبع  هاگنآ 
شدنزرف نیرترب  هک  دیـسر  شنهذ  هب  دش ، هاگآ  لیعامـسا  يارجام  زا  بلطملادبع  یتقو  : » تسا هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد 

زا یکی  شراگدرورپ  يارب  يرازگـساپس  رطاخ  هب  دش ، رـسپ  دنزرف  هد  ياراد  تقو  ره  هک  درک  رذن  ور  نیا  زا  دنک ؛ ینابرق  ادـخ  يارب  ار 
؟ دییوگیم هچ  نم  رذن  ةرابرد  منادنزرف ! يا  تفگ : نانآ  هب  دندیسر  ات  هد  هب  شنارسپ  یتقو  دنک . ینابرق  هبعک  يارب  ار  نانآ 

میتسه »...  تربارب  رد  ام  تسوت و  اب  رایتخا  دنتفگ : نانآ 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننامه  ثیدح  نیا  همادا 

تاعاجرا
ماما دروخیم . دنگوس  شدنزرف  ندرک  ینابرق  رب  یصخش  : » هک هتفگ  نیا  دنگوس  باوبا  زا  مود  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :

تسا ». ناطیش  ياهماگ  زا  نآ ، دومرف :
879 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هبعک يارب  تشوگ  اذغ و  نداد  هیده  رذن  مکح  باب 7 
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ادـخ هناخ  هب  ار  یماعط  دوشیم  دـهعتم  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ینانک  لـضف  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1132
. دنک هیده 

، دنک هیده  هبعک  هب  ار  نآ  دریگب  میمـصت  يرتش  نتـشک  زا  سپ  یـسک  رگا  دوشیمن و  هیده  ادـخ  هناخ  هب  اذـغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دشاب ». هدنز  ماد  هک  تسا  ینامز  رد  ینابرق  اهنت  دنک ، هیده  دیابن  تشوگ  هب  لیدبت  ماگنه 

تاعاجرا
ماما منکیم . هیدـه  ادـخ  هناـخ  هب  ار  اذـغ  نیا  نم  : » هک هتفگ  نیا  دـنگوس  باوبا  زا  مهدزناـپ  باـب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد  تشذـگ :

. دوشیمن هیده  هبعک  هب  یکاروخ  داوم  درادن . يرثا  دومرف :
دوشیمن ». هیده  دش ، لیدبت  تشوگ  هب  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  هیده  ادخ  هناخ  هب  تسا  هدنز  هک  یتروص  رد  ماد  اهنت  دومرف : و 

، منکیم هیده  ادخ  هناخ  هب  ار  یکاروخ  داوم  نیا  نم  دیوگب : یـصخش  رگا  : » هک هتفگ  نیا  رذن  باوبا  زا  مکی  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 
.« دوشیم هیده  ماد  اهنت  درادن ، يرثا 

جح يارب  ینابرق  رذن  مکح  باب 8 

صخـشم تسوا و  ةدهع  رب  ینابرق  کی  هک  یـصخش  ةرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1133
. دنکیم میسقت  نایاونیب  نایم  ار  نآ  تسا ، ینم  رد  ینابرق  لحم  انامه  : » دومرف دنک ؟ ینابرق  اجک  رد  ار  نآ  هدرکن 

هک یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ ینابرق  هفوک  رد  ار  نآ  ایآ  تسا ، شاهدـهع  رب  ینابرق  کی  یـصخش  دـش : لاؤس  ماما  زا  و 
تسا ». يزجم  شیارب  اریز  دنک ؛ ینابرق  اجنامه  رد  هدرک ، نیعم  ار  یناکم 

هراّفک دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ماما  مدرک  لاؤس  رذن  هراّفک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ثایغ  نب  صفح  ( 2 - ) 1134
رذن 

 881 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هفرع رد  ار  نآ  دنک و  دیلقت  راعـشا و  ار  يرتش  هدام  هک  تسوا  رب  دنک ، رذن  هبعک  يارب  ینابرق  کی  سکره  تسا و  دنگوس  هراّفک  نامه 

دنکیم ». ینابرق  دهاوخب ، هک  اجک  ره  دنک ، رذن  يرتش  سکره  درادهگن و 
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 3 - ) 1135
زا يو  دوصقم  هکنآ  رگم  دنکیم  تیافک  يو  فرط  زا  واگ  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نم . ةدهع  رب  ینابرق  کی  دیوگیم : یـصخش 

دشاب ». رتش  ینابرق 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  ینابرق  باوبا  زا  مکی  یس و  باب  رد  تشذگ :

یناوتان تروص  رد  هزور  رذن  ای  نیعم  زور  هزور  رذن  لیعامسا و  نادنزرف  زا  ياهدرب  قتع  رذن  جاودزا و  زا  شیپ  جح  رذن  مکح  باب 9 

هب میمـصت  دراد ، هدهع  رب  بجاو  جـح  هک  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دـیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 1136
: دیوگیم وا  رازگ . جح  سپس  نک و  جاودزا  دوشیم : هتفگ  يو  هب  یلو  دریگیم  نآ  ماجنا 

. دنکیم جاودزا  جح  زا  شیپ  هاگنآ  تسا . دازآ  ممالغ  مدرک ، جاودزا  جح  زا  شیپ  رگا 
؟ درک دازآ  ار  شمالغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. تفرگن رظن  رد  ار  ادخ  ياضر  وا  يدازآ  زا  متفگ :
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. تسا رتبجاو  رتهتسیاش و  جاودزا  زا  جح  تسا و  هدرک  رذن  ادخ  تعاطا  هار  رد  يو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. مالسالاۀجح هن  دشاب  یبحتسم  جح  رگا  متفگ :

دنک ». دازآ  ار  شاهدرب  تسا ، لج  زع و  يادخ  تعاطا  یلو  تسا  بحتسم  دنچره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هدهع رب  ار  لیعامـسا  نادنزرف  زا  ياهدرب  ندرک  دازآ  هک  دـش  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ءالع  ( 2 - ) 1137

زا هک  دوریم  دـیما  یـسک  هچ  هب  اـهنیا  زج  هب  دوـمرف : درک و  هراـشا  شنادـنزرف  هداوناـخ و  هب  تسد  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . هتفرگ 
. دشاب لیعامسا  نادنزرف 

 883 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هتفرگ هدـهع  رب  ار  لیعامـسا  نادـنزرف  زا  ياهدرب  يدازآ ، درف  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـصخش  هک  مدینـش  دـیوگ : هرارز 

دشاب »؟ لیعامسا  نادنزرف  زا  هک  دوریم  دیما  یسک  هچ  هب  نیا  زج  هب  دومرف : درک و  هراشا  شرتخد  هب  ماما  تسا .
. دورب ادخ  هناخ  هب  هدایپ  هک  دوب  هدرک  رذن  رماع  نب  ۀبقع  رهاوخ  : » هک دنکیم  تیاور  سابع  نبا  ( 3 - ) 1138

دورب ». هدایپ  هرمع  ای  جح  کی  ماجنا  يارب  داد  روتسد  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
تاعاجرا

زا مهد  باـب  جـح و  بوجو  باوبا  زا  هدراـهچ  باـب  رد  تسه و  بجاو  ياـههزور  ریاـس  باوبا  رتشیب  رد  هزور  رد  رذـن  مکح  تشذـگ :
يزیچ ادخ  يارب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  باب  نیمه  زا  متشه  تیاور  رد  تسه و  ثحب  نیا  اب  بسانم  جح  تامدقم  باوبا 

رتریذپرذع شاهدنب  يارب  دنوادخ  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ  دنک ، شالت  نآ  ماجنا  رد  ناوت  تیاهن  ات  هاگنآ  دهد  رارق  دوخ  ةدهع  رب  ار 
تسا ».

. تسه نآ  دننام  مهن ، تیاور  رد  و 

هدننکرذن گرم  ندش و  راددنزرف  تروص  رد  دنزرف  نداتسرف  جح  هب  ای  جح  ماجنا  رذن  مکح  باب 10 

رگا هک  مدرک  رذن  لج  زع و  دنوادخ  يارب  نم  سپ  دوب  نتـسبآ  نم  زینک  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ عمـسم  ( 1 - ) 1139
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مهد . ماجنا  جح  شبناج  زا  ای  متسرفب  جح  هب  ار  وا  دروآ  ایند  هب  يرسپ 

دُرم ردپ  دتسرفب . جح  هب  ار  وا  ای  دهد  ماجنا  جح  يو  بناج  زا  دوش  غلاب  رگا  هک  درک  رذن  شرـسپ  هرابرد  لج  زع و  دنوادخ  يارب  يدرم 
داد روتسد  ترضح  نآ  دیسرپ . نآ  ةرابرد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  رسپ  نآ  هاگنآ  دیـسر . غولب  هب  رـسپ  يو  زا  سپ  و 

درازگ ». جح  شردپ  كرتام  زا  يو  بناج  زا  هک 
885 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناوارف لام  هب  هقدص  رذن  مکح  باب 11 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
یتفگـش و هب  ار  امـش  ناـتِیناوارف  هک  یماـگنه  درک ، يراـی  نینح  دربـن  زور  رد  يرایـسب و  ياـههاگیاج  رد  ار  امـش  دـنوادخ  قـیقحت  هـب 

يور هک  یلاح  رد  سپـس  دـیدرگ ، گنت  امـش  رب  شايرواـنهپ  همه  اـب  نیمز  دـناسرن و  امـش  هب  يدوس  چـیه  نآ  یلو  تشاداو  ینیبدوخ 
«. 1  » دیتخیرگ بقع  هب  دینادرگ 

لام تفای ، افـش  رگا  هک  درک  رذـن  دـش ، مومـسم  لکوتم  یتقو  : » هک دـنکیم  تیاور  شناتـسود  یخرب  زا  مشاـه  نب  میهاربا  ( 1 - ) 1140
. رازه دـص  تفگ : یکی  دـندرک  فالتخا  مه  اب  نانآ  درک و  لاؤس  ناوارف  لام  رادـقم  زا  ناهیقف  زا  يدوبهب  زا  سپ  دـهد . هقدـص  یناوارف 
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: تفگ ناعفـص  مان  هب  شنامیدـن  زا  یکی  هکنیا  ات  دـش  هبتـشم  يو  رب  رما  تفگ و  ینخـس  نآ  ةرابرد  کی  ره  و  رازه . هد  تفگ : يرگید 
؟ یسرپب يو  زا  ات  یتسرفیمن  هایس  نیا  لابند  هب  ارچ 

؟ تسیک تدوصقم  هراچیب  يا  تفگ : لکوتم 
. مالسلا هیلع  اضر  دنزرف  تفگ : ناعفص 

؟ دنادیم بوخ  ار  يزیچ  بلاطم  نیا  زا  يو  ایآ  تفگ : لکوتم 
دـص دادن  حیحـص  خساپ  رگا  یهدب و  نم  هب  دیاب  غلبم  نالف  دـشخب  تاجن  یمگردرـس  نیا  زا  ار  وت  رگا  نانمؤمریما ) يا  : ) تفگ ناعفص 

! نزب نم  هب  هنایزات  هبرض 
. نک لاؤس  ناوارف  لام  نازیم  ةرابرد  وا  زا  ورب و  يو  دزن  دومحم ! نب  رفعج  يا  متفریذپ  تفگ : لکوتم 

. تسا داتشه  ناوارف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک . لاؤس  ناوارف  لام  نازیم  زا  تفر و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  دومحم  نب  رفعج 
. درک دهاوخ  لاؤس  نآ  لیلد  زا  لکوتم  هک  منادیم  نم  مرورس ! يا  تفگ : ماما  هب  رفعج 

دادعت درک ». يرای  یناوارف  ياههاگیاج  رد  ار  امـش  دنوادخ  قیقحت  هب  : » دـیامرفیم لج  زع و  دـنوادخ  قیقحت  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دوب ». عضوم  داتشه  اههاگیاج  نآ 

. تسا هدش  تیاور  نوگانوگ  ياهترابع  اب  فلتخم  ياهباتک  رد  تیاور  نیا 
ادخ زا  يرازگساپس  يارب  يرامیب  درف  درک : لاؤس  یـصخش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ یمرـضح  رکبوبا  ( 2 - ) 1141

؟ تسیچ امش  رظن  دنکیمن . نیعم  ار  يزیچ  دهد و  هقدص  یناوارف  لام  داد  شیافش  دنوادخ  رگا  هک  دنکیم  رذن 
______________________________

.25 هبوت 9 / (. 1)
 887 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب اریز  تسا ؛ هدرک  نایب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  یفاـک  شیارب  نآ  دـهد ، هقدـص  مهرد  داتـشه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
داتـشه ادخ  باتک  رد  ناوارف  درک و  يرای  یناوارف  ياههاگیاج  رد  ار  امـش  دنوادخ  قیقحت  هب  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ 

تسا ».
یناوارف لام  درک  رذن  هک  یسک  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایعیش  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  ( 3 - ) 1142

ياههاگیاج رد  ار  امش  دنوادخ  قیقحت  هب  : » یلاعت كرابت و  دنوادخ  نخـس  لیلد  هب  تسا  رتشیب  ات  داتـشه  زا  ناوارف ، : » دومرف دهد  هقدص 
دوب ». عضوم  داتشه  اهنآ  درک و  يرای  یناوارف 

یناوارف لام  هک  دـنک  رذـن  هاگره  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوشیم  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  ( 4 - ) 1143
قیقحت هب  : » دیامرفیم هک  لج  زع و  دنوادخ  نخـس  لیلد  هب  تسا  رتشیب  ات  داتـشه  زا  ناوارف  نیقی  هب  دنکن ، نیعم  ار  شغلبم  دهد و  هقدص 

دوب ». هاگیاج  داتشه  اهنآ  درک و  يرای  ناوارف  ياههاگیاج  رد  ار  امش  دنوادخ 
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دانسا  نودب  بلطم  نیا  هیادهلا  عنقملا و  اضرلا ، هقف  باتک  رد 

هیلع قداص  ماما  يارب  دوب  ییاهشـسرپ  اهنآ  رد  هک  ياهدش  موم  رهم و  ياههمان  لاوما و  نایعیـش  : » دـیوگ دـشار  نب  یلعوبا  ( 5 - ) 1144
زا شیپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ور  نیا  زا  دیـسر . هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  نانآ  کـیپ  دنداتـسرف . مالـسلا 

: دوب هدمآ  اهنآ  زا  یکی  رد  داد . خساپ  اهشسرپ  هب  اههمان  رهم  نتسکش 
هقدص دیاب  رادقم  هچ  دیامرفیم : داد . مهاوخ  هقدص  یناوارف  لام  ًامتح  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 

؟ دهد
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راهچ داتـشه و  تسا ، مهرد  نابحاص  زا  رگا  تسا  هدروخ  يدنگوس  نینچ  هک  یـسک  دوب : هدمآ  شدوخ  طخ  هب  ماما  خـساپ  نآ ، ریز  رد 
رتش راهچ  داتـشه و  تسا ، نارادرتش  زا  رگا  دهد و  هقدـص  دنفـسوگ  راهچ  داتـشه و  تسا ، ناراددنفـسوگ  زا  رگا  دـهد و  هقدـص  مهرد 

.« درک يرای  نینح  دربن  زور  یناوارف و  ياههاگیاج  رد  ار  امـش  دـنوادخ  قیقحت  هب  : » تسا یلاعت  دـنوادخ  نخـس  نآ  لیلد  دـهد و  هقدـص 
دوب ». هنحص  راهچ  داتشه و  دش و  شرامش  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياههنحص  سپ 

889 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رذن لحم  زا  تفلاخم  هرقن و  رذن  ياج  هب  الط  تخادرپ  مکح  باب 12 

دنوادـخ رگا  هک  دـهدیم  رارق  يرذـن  دوخ  ةدـهع  رب  یـصخش  متفگ : مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  هب  : » دـیوگ راـیزهم  نب  یلع  ( 1 - ) 1145
الط هب  لیدـبت  ار  اهمهرد  وا  تخاس و  هدروآرب  ار  شتجاح  دـنوادخ  هاگنآ  دـهد . هقدـص  مهرد  يدادـعت  تخاس ، هدروآرب  ار  شتجاح 

دنکیم ». هداعا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ هداعا  ار  نآ  ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ایآ  داتسرف ، امش  يوس  هب  درک و 
رد نم  تفگ : ناهفصا - زا  تشگزاب  رد  یناّسغ - باّرض  فسوی  نب  بوقعی  : » دیوگ یمق  يرعشا  رماع  نب  دمحم  نب  نیسح  ( 2 - ) 1146

نانآ زا  یهورگ  میدیـسر ، هکم  هب  یتقو  مدوب  نامرهـش  زا  تنـس  لها  زا  یهورگ  هارمه  رفـس  نآ  رد  مدروآ و  اجهب  جـح  ق  لاس 281 ه .
اضرلا هناخ  دوب و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هناخ  نامه  هک  دندرک  هراجا  ام  يارب  لیللا  رازاب  نایم  ياهچوک  رد  عقاو  ياهناخ  دنتفر و 

نیا نابحاص  اب  مدرک : لاؤس  نزریپ  نآ  زا  دراد  مان  اضرلا  هناخ  نآ  هک  مدش  رادربخ  یتقو  دوب . ياهزبس  نزریپ  هناخ  نآ  رد  دشیم . هدیمان 
؟ دوشیم هدیمان  اضرلا  هناخ  هناخ ، نیا  ارچ  و  يراد ؟ یتبسن  هچ  هناخ 

ارم مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هناخ  نیا  متسه و  نانآ  ناگدشدازآ  زا  نم  تفگ : نزریپ 
 ... مدوب يو  ناراکتمدخ  زا  نم  تسا و  هدرک  نکاس  نآ  رد 

مهرد هد  نم  تسا . جع )  ) نامز ماما  نامه  دیآیم  دوریم و  منکیم  هدـهاشم  هک  ار  یـسک  داتفا  مبلق  هب  سپ  تفگ : ات  داد  همادا  بوقعی 
ماقم رد  ار  اهنآ  مرذـن  هب  لمع  يارب  هک  مدوب  هدرک  ناهنپ  دوب  مالـسلا - هیلع  اضر  ماما  ياههکـس  زا  يوضر - نآ  يات  شـش  هک  حـیحص 

: متفگ دوخ  اب  مدید  نینچ  یتقو  مزیرب  میهاربا 
ور نیا  زا  دراد . يرتشیب  شاداپ  مزیرب و  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مزادرپب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  اـهنآ 

دوب متین  رد  و  زادرپب ! مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  نادـنزرف  نادـنمزاین  هب  ار  اـهمهرد  نیا  متفگ : يو  هب  مداد و  نز  نآ  هب  ار  اـهمهرد 
یتدم تفر ، الاب  تفرگ و  ار  اهمهرد  نز  نآ  دزادرپیم . يو  هب  ار  اهمهرد  نز  نآ  تسا و  جـع )  ) نامز ماما  نامه  ماهدـید  هک  ار  یـسک 

تشگزاب و  سپس  تشذگ و 
 891 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهرد يوـضر  مهرد  نیا  ياـج  هب  یلو  هدـب  رارق  ياهدرک  تین  هـک  یلحم  ناـمه  رد  میرادـن  نآ  رد  یقح  اـم  دـیامرفیم : وـت  هـب  تـفگ :
مدرک »...  نینچ  زین  نم  هدب . رارق  ياهدرک  دصق  هک  یلحم  نامه  رد  ریگب و  ام  زا  يرگید 

. تسا هدرک  لقن  فسوی  نب  بوقعی  زا  ار  تیاکح  نیا  زین  یمق  يرعشا  دمحم  نب  یسوم  مساقلاوبا 

لاوما همه  نداد  هقدص  ةرابرد  ادخ  اب  دهعت  باب 13 

مالس دش و  دراو  روصنم  ناگتسباو  زا  یکی  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یهورگ  : » دیوگ یمعثخ  ییحی  نب  دمحم  ( 1 - ) 1147
رگا هک  ماهدرک  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  نم  موش ! تیادف  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  سپس  درک . نتسیرگ  هب  عورـش  تسـشن و  هاگنآ  درک .

. داد تاجن  نآ  زا  ارم  دـنوادخ  مهد و  هقدـص  ار  ملاوما  مامت  دـشخب ، تاجن  مدوب ، كانمیب  مناـج  رب  نآ  زا  هک  ياهثداـح  زا  ارم  دـنوادخ 
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مشورفب و ار  ملاوما  همه  هناخ و  ات  ماهدرب  زین  ار  ملاوما  همه  هدرک و  لقتنم  راـصنا  ياـههبارخ  زا  ياهبق  هب  ماهناـخ  زا  ار  ماهداوناـخ  نونکا 
. مهد هقدص 

هحفـص سپـس  وش . هاـگآ  اـهنآ  تمیق  زا  نک و  تمیق  هنـالداع  ار  تلیاـسو  لاوما و  همه  لزنم و  ورب و  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ار هحفـص  نآ  ریگب و  رظن  رد  ار  دوخ  دزن  صاخـشا  نیرتنئمطم  هاگنآ  سیونب . نآ  رد  ياهدرک  تمیق  هک  ار  هچنآ  همه  رادرب و  يدیفس 
. دهد هقدص  وت  بناج  زا  دشورفب و  ار  تلاوما  همهو  هناخ  دیسرارف  تگرم  رگا  هک  هدب  روتسد  نک و  تیصو  يو  هب  هدب و  لیوحت  يو  هب 

. دیروخب نآ  زا  هتشذگ  دننام  تاهداوناخ  دوخ و  نک و  فرصت  تلاوما  رد  هتشذگ  دننامه  درگزاب و  تلزنم  هب  سپس 
ریگب و رظن  رد  ار  اهنآ  همه  يدرک ، فرـصم  ریخ  ياهراک  رد  ای  يدرک  محر  هلـص  نآ  اب  ای  يداد  هقدص  هک  ار  هچ  ره  هدـنیآ  رد  هاگنآ 
رد ار  هچنآ  همه  سپس  دروایب و  ار  هحفص  نآ  هاوخب  وا  زا  ورب و  يدرک  تیصو  يو  هب  هک  یصخش  دزن  لاس  رـس  نک و  باسح  سیونب و 
ات نک  رارکت  ار  راک  نیا  لاس  ره  رد  سیونب و  نآ  رد  ياهدرک  فرـصم  ریخ  هار  رد  ای  یکین  تنادنواشیوخ  هب  ياهداد و  هقدـص  لاس  نآ 

. دنامب یقاب  تیارب  هللاءاشنا  تلیاسو  هناخ و  يزادرپب و  ادخ  يارب  ياهدرک  رذن  ار  هچنآ  همه 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

893 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
 893 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

.« يدرک فرطرب  ار  مهودنا  دنادرگ ! تیادف  ارم  دنوادخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درم  نآ 

هعیش ریغ  هدرب  قتع  رذن  مکح  باب 14 

: تفگ دـش و  رامیب  شدـنزرف  ام  نادـناخ  زا  ینز  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  : » دـیوگ دـشار  نب  یلع  وبا  ( 1 - ) 1148
؟ تسا رترب  راک  ود  نیا  زا  کی  مادک  درادن . تماما  هب  یتخانـش  زینک  نآ  تسا و  دازآ  مزینک  نالف  ینک  فرطرب  ار  شیرامیب  رگا  ایادـخ 

ندرک دازآ  رگم  تسین  زیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ فرصم  کین  ياهراک  رد  ار  شیاهب  ای  دنک  دازآ  ار  نآ  هکنیا  موش ! تیادف 
نآ ».

تاعاجرا
. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  قتع  باوبا  زا  هدزیس  باب  تایاور  رد  تشذگ :

شکلم زا  نآ  جورخ  نآ و  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  باب 15 

رارق دراد و  يزینک  یـصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  اـی  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1149
. درخیم يو  زا  ار  نآ  هرابود  نآ  زا  سپ  دشورفیم و  يرگید  هب  ار  نآ  سپس  دشاب ، دازآ  دنک ، شزیمآ  نآ  اب  هک  يزور  دراذگیم 

دش ». جراخ  شکلم  زا  نآ  قیقحت ، هب  درادن ، لاکشا  شیارب  نآ  اب  شزیمآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دانسا  نودب  بلطم  نیا  عنقملا  باتک  رد 

895 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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دنزرف بلط  يارب  يو  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  باب 16 

زینک نالف  اب  دنزرف  بلط  يارب  هک  يزور  دیوگیم : یصخش  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ يراصنا  میرموبا  ( 1 - ) 1150
؟ دنک شزیمآ  يو  اب  لازنا  نودب  دناوتیم  ایآ  تسا . دازآ  يو  شزیمآ ، زا  سپ  منک ، شزیمآ 

.« تسا هدرک  دنزرف  بلط  وا  زا  دنک ، شزیمآ  نآ  اب  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مه اب  هدرب  يدادعت  ندش  کلام  هدمآرد و  ناسنا  تیکلم  هب  هک  ياهدرب  نیتسخن  قتع  رذن  مکح  باب 17 

کلام هک  ار  ياهدرب  نیتسخن  دـیوگیم : هک  یـصخش  ةرابرد  ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  ( 1 - ) 1151
دمآرد شمان  هب  هعرق  هک  ار  یـسک  دـنزیم و  هعرق  ناشنایم  دومرف : دربیم  ثرا  هب  هدرب  تفه  هراب  کـی  هب  هاـگنآ  دـشاب ، دازآ  مدـش ،

دنکیم ». دازآ 
. تسا هدمآ  توافت  یکدنا  ماما و  هب  دانسا  نودب  عنقملا  باتک  رد  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  نامیلس  نب  ّللادبع 

�
ه

کلام هک  ار  ياهدرب  نیتسخن  دـیوگیم : هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » دـیوگ نامیلـس  نب  ّللادـبع 
�

ه ( 2 - ) 1152
؟ دنوشیم دازآ  اهنآ  زا  کی  مادک  دوشیم . هدرب  شش  کلام  هک  دشکیمن  یلوط  تسا و  دازآ  مدش ،

. دنوشیم دازآ  اهنآ  زا  یکی  دوشیم و  هدز  هعرق  ناشنایم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دروآ اـیند  هب  نم  يارب  هک  يدـنزرف  نیتـسخن  دـیوگیم : دروآیمرد و  يرگید  جاودزا  هب  ار  شزینک  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةراـبرد  و 

. دروآیم ایند  هب  ینادنزرف  دنکیم و  جاودزا  يرگید  اب  دریمیم و  زینک  رهوش  هاگنآ  تسا . دازآ 
دریگیم ». یگدرب  هب  دهاوخب  رگا  ار  شمود  رهوش  نادنزرف  یلو  تسا  دازآ  شلوا  رهوش  دنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

کلام هک  ار  ياهدرب  نیتسخن  دیوگیم : هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ لقیـص  نسح  ( 3 - ) 1153
. دوشیم هدرب  شش  بحاص  هاگنآ  تسا . دازآ  مدش 

دنک ». دازآ  ار  وا  رایتخا و  دهاوخب  هک  ار  مادک  ره  دیاب  سپ  تسا ، هدرب  کی  وا  تین  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  اضق  باوبا  زا  کی  یس و  باب  تایاور  رد 

897 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ادخ زا  ار  شدوخ  ناسنا  ندیرخ  مکح  باب 18 

دیرخ مهرد  رازه  دص  هب  ادخ  زا  ار  شدوخ  دش و  رامیب  یصخش  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 1154
. تفای افش  هاگنآ  دبای . دوبهب  شايرامیب  هکنآ  طرش  هب 

؟ يداد یسک  هچ  هب  ار  لوپ  نآ  قاحسا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. ماما هب  موش ! تیادف  تفگ : قاحسا 

تسا ». ماما  يارب  تسادخ ، لام  هچنآ  تسادخ و  هب  قلعتم  نآ  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تاعاجرا

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  سمخ  ناقحتسم  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد  تشذگ :
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رذن زا  شیپ  رذن  ِطرش  ققحت  مکح  باب 19 

طرـش هب  مدرک  يرذـن  يو  يارب  زین  نم  داتفا . هناهام  تداـع  زا  هک  متـشاد  يزینک  هنیدـم  رد  نم  : » دـیوگ حـلاص  نب  لـیمج  ( 1 - ) 1155
هیلع قداـص  ماـما  هب  مدوب - هنیدـم  رد  یتـقو  ور - نیا  زا  دوب . هدـش  ضیح  نم  رذـن  زا  شیپ  يو  هک  مدـیمهف  هاـگنآ  دوش . ضیح  هکنآ 
رذن زا  سپ  رگا  تسین و  تاهدهع  رب  يزیچ  تسا ، هدـش  ضیح  رذـن  زا  شیپ  رگا  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  متـشون . ار  ارجام  مالـسلا 

تسوت ». ةدهع  رب  دش ، ضیح 
دنکیم شزیمآ  شزینک  اب  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 1156

رب ار  هقدص  هزور و  ياهدرب و  يدازآ  ادخ  يارب  ور  نیا  زا  دشاب  هدش  هلماح  زینک  هک  دـسرتیم  درم  نآ  دوشیمن . ضیح  نآ  زا  سپ  وا  و 
. تسنادیمن وا  دوب و  هدش  ضیح  يو  دـنگوس  زا  شیپ  زور  ود  یکی  زینک  هک  یلاح  رد  دوش . ضیح  هکنآ  طرـش  هب  دـنکیم  مزال  دوخ 

تسین ». شاهدهع  رب  يزیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
899 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یگشیمه دنگوس  رذن و  تهارک  باب 20 

رارق دوخ  ةدهع  رب  زامن  تعکر  ود  ادخ  زا  يرازگساپس  يارب  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 1157
؟ مروآ اجهب  زور  رد  ترفاسم  رد  ار  نآ  ایآ  مروآ . اجهب  ترفاسم  نطو و  رد  هک  مداد 

. دنک بجاو  دوخ  رب  یصخش  هکنیا  مراد ، دنیاشوخان  ار  ندرک  بجاو  نم  دومرف : سپس  يرآ . دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اجهب يرازگـساپس  يارب  هک  مداد  رارق  دوخ  ةدـهع  رب  اـهنت  هکلب  مدادـن  رارق  دوـخ  ةدـهع  رب  ادـخ  يارب  ار  زاـمن  تعکر  ود  نآ  نم  متفگ :

؟ منک كرت  ار  نآ  متساوخ  تقو  ره  مناوتیم  ایآ  مدرکن . بجاو  مدوخ  رب  ادخ ) يارب   ) ار نآ  مروآ و 
يرآ ». دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

اب سیلبا  دوب  هتـسشن  یـسوم  یتقو  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  درب  ار  شمان  هک  یـصخش  زا  تسرد  ( 2 - ) 1158
 ... دمآ يو  دزن  گنراگنر  یهالک 

- ًاصخـش مدوخ  نم  هکنآ  رگم  دنکیمن  تولخ  یمرحمان  نز  اب  يدرم  چیه  اریز  نکن ، تولخ  یمرحمان  نز  اب  یـسوم ! يا  تفگ : سیلبا 
هکنآ رگم  ددنبیمن  نامیپ  ادخ  اب  يدحا  اریز  يدنبب ، ینامیپ  دـهع و  ادـخ  اب  هکنیا  زا  زیهرپب  منکیم و  مادـقا  وا  بیرف  يارب  منارای - هن 

موش ». هلصاف  نامیپ  نآ  هب  يافو  وا و  نایم  ات  دوب  مهاوخ  يو  هارمه  منارای - هن  ًاصخش - نم 
. تسا هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  نادعس  زا  تیاور  نیا 

رذن هب  : » هوکشاب زیزع و  دنوادخ  نخس  نیا  ةرابرد  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  ملـسم  ( 3 - ) 1159
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندش . رامیب  دندوب ، کچوک  كدوک  ود  یتقو  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  : » دومرف دننکیم ». افو 

دنوادـخ ات  يدرکیم  يرذـن  تدـنزرف  ود  يارب  شاک  يا  نسحلاوبا ! يا  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  درک . تداـیع  ناـنآ  زا  رفن  ود  هارمه 
زین مالسلا  اهیلع  همطاف  تفرگ . مهاوخ  هزور  لج  زع و  دنوادخ  زا  يرازگساپس  يارب  زور  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دهد . افـش  ار  اهنآ 

: دنتفگ ناکدوک  تفگ و  ار  بلطم  نیمه 
. تفرگ میهاوخ  هزور  زور  هس  زین  ام 

 901 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد دنتفرگ  هزور  یگمه  سپ  دـناشوپ . نانآ  مادـنا  رب  یتمالـس  سابل  دـنوادخ  هاگنآ  درک . رارکت  ار  بلطم  نیا  هضف  نانآ  زینک  نینچمه 

دنتشادن »...  ییاذغ  هک  یلاح 
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دنتشادن »...  ییاذغ  هک  یلاح 
. تسا هدش  تیاور  ظافلا  رد  فالتخا  اب  حلاصوبا  دهاجم و  سابع و  نبا  زا  تیاور  نیا 

. تسا هدش  تیاور  فاّشک  تارف و  ریسفت  زا  ارجام  نیا  بجاو  ياههزور  ریاس  باوبا  زا  مهن  باب  رد 
تاعاجرا

تلـالد دوخ  رب  قوقح  ندرک  بجاو  تهارک  رب  هک  دراد  دوجو  یبلاـطم  فورعم  ياـهراک  باوبا  زا  مجنپ  باـب  تاـیاور  رد  و  تشذـگ :
. دنکیم

مارح كرت  بجاو و  ماجنا  رذن  مکح  باب 21 

دهدن ماجنا  ار  یمارح  راک  هک  دنک  دهعت  ادخ  يارب  سکره  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ورمع  نب  کلملادبع  ( 1 - ) 1160
تصش ای  دریگب  هزور  یپردیپ  هام  ود  ای  دنک  دازآ  ياهدرب  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زج  منادیمن  دهد . ماجنا  ار  نآ  هاگنآ  و 

دهد ». ماعط  ار  اونیب 
تاعاجرا

زا مکی  تیاور  رد  درک و  لالدتـسا  ثحب  نیا  رب  ناوتیم  هک  تسه  یبلاطم  دـنگوس  باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باب  تاـیاور  رد  تشذـگ :
تسه  ثحب  نیا  اب  بسانم  مهن  باب 

: دیآیم
. دنکیم تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  تارافک  باوبا  زا  متسیب  باب  رد  و 

903 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ردپ هزاجا  نودب  دنزرف  شبحاص و  هزاجا  نودب  هدرب  رهوش و  هزاجا  نودب  نز  رذن  مکح  باب 22 

هتـسویپ مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناولع  نب  نیـسح  ( 1 - ) 1161
دهد ». هزاجا  يو  هب  شیالوم  هکنآ  رگم  تسین  هدرب  رب  يرذن  چیه  : » دومرفیم

تسین و حیحـص ]  ] يدنواشیوخ دنویپ  ندیرب  ةرابرد  يدنگوس  چیه  هک  نادـب  و  : » تسا هدـمآ  عنقملا  اضرلا و  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 1162
هدرب يارب  رهوش و  دوجو  اب  نز  يارب  ردام و  ردپ و  دوجو  اب  دنزرف  يارب  يدنگوس  چیه  تسین و  حیحـص ]  ] ادخ ِینامرفان  رد  يرذن  چـیه 

تسین ». حیحص ]  ] شیالوم دوجو  اب 
تاعاجرا

رذن قتع و  رد  يرایتخا  شرهوش  دوجو  اب  نز  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  قتع  باوبا  زا  متفه  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تشذگ :
شرهوش ». هزاجا  اب  رگم  درادن  شلام 

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  دنگوس  باوبا  زا  مهدراهچ  باب  تایاور  رد  و 

نآ اب  تفلاخم  هراّفک  ادخ و  اب  نامیپ  هب  افو  بوجو  باب 23 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
زا اهنت  منک و  لمع  امـش  اب  نامیپ  هب  ات  دـینک  افو  نم  نامیپ  هب  دـیروآ و  دای  هب  مدرک ، ینازرا  امـش  هب  هک  ار  میاهتمعن  لیئارـسا ، ینب  يا 

«. 1  » دیسرتب نم 
تسا هداد  اهنآ  يرارقرب  هب  روتـسد  دنوادخ  هک  دنربیم  ار  ییاهدنویپ  دننکـشیم و  ار  نآ  ادخ  اب  نامیپ  ندرک  مکحم  زا  سپ  هک  یناسک 
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«. 2  » دنراکنایز ناشدوخ  نانآ  دننکیم . داسف  نیمز  رد  و 
نایب امـش  يارب  هچنآ  رگم  دـیدرگ  لالح  امـش  يارب  زب - رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  نایاپراهچ - دـینک ! لمع  ناتياهدـهعت  هب  نانمؤم ! يا 

«. 3  » دنکیم مکح  دنک ، هدارا  هچنآ  هب  دنوادخ  ًاعطق  دیرامشن ، لالح  ار  راکش  مارحا  لاح  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم 
هک تسا  يزیچ  نآ  دینک . لمع  ادخ  اب  دهعت  هب  دشاب و  ناتناگتـسب  نایز ] هب   ] دـنچره دـینک ، تیاعر  ار  تلادـع  دـیتفگ  نخـس  هاگره  و 

«. 4  » دیریگ دنپ  هک  دشاب  دنکیم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ 
______________________________

.40 هرقب 2 / ( 1)
.27 هرقب 2 / (. 2)
.1 هدئام 5 / (. 3)

.152 ماعنا 6 / (. 4)
 905 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رارق دوخ  نماض  ار  دـنوادخ  هک  دینکـشن  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  ناتياهدـنگوس  دـینک و  لمع  نآ  هب  دـیتسب ، نامیپ  ادـخ  اـب  هاـگره  و 
«. 1  » دنادیم ار  ناتياهراک  دنوادخ  ًاعطق  دیداد ،

. تسا یفاک  رادقم  نیمه  تسا و  دایز  رایسب  دنکیم  تلالد  ثحب  نیا  رب  هک  نآرق  زا  یتایآ 
ناتياهدهعت هب  نانمؤم ، يا  : » مدرک لاؤس  دنوادخ  نخـس  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  ّللادـبع 

�
ه ( 1 - ) 1163

تساهنامیپ ». دهع و  دوصقم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دینک ». لمع 
رادـتناما هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تایرفعجلا  باـتک  رد  ( 2 - ) 1164

زامن درواین ، اجهب  لماک  ار  شزامن  دوجس  عوکر و  هک  یسک  درادن و  نید  تسین ، نامیپ  دهع و  هب  دنبیاپ  هک  یسک  درادن و  نامیا  تسین 
درادن ».

مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شناکاین  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  شرداون  باتک  رد  يدنوار  ّللا 
�

ه لضف  دیـس  ( 3 - ) 1165
لالج و تزع و  هب  : » دومرف تشهب ] هب   ] یلاـعت دـنوادخ  دـیرفآ ...  ار  نادواـج  تشهب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

درک ». مهاوخن  وت  دراو  ار  دنکیمن - لمع  شنامیپ  هب  هک  یسک  راّتخ - و  رمخلا و ...  مئاد  دنگوس ، مدنلب  ماقم 
دهع و هب  لمع  يرادتناما  نیرترب  : » دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  ( 4 - ) 1166

تسا ». نامیپ 
تسا ». نامیپ  دهع و  هب  لمع  نامیا  ياههناشن  زا  : » دومرف و  ( 5 - ) 1167

شاب ». رذن  هب  هدننکافو  هدعو و  هب  هدننکلمع  : » دومرف و  ( 6 - ) 1168
: دومرف هک  دوشیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  باتک  رد  ( 7 - ) 1169

يا دوشیم : هتفگ  تسا ، هدرک  لمع  شیاههدعو  اهدـنگوس و  اهرذـن و  دروم  رد  شتادـهعت  هب  ایند  رد  هک  یـسک  ةرابرد  تمایق ] زور  » ]
دیریگ و ناسآ  لهس و  وا  رب  دینک و  لمع  يو  يارب  ام  ياههدعو  هب  اجنیا  رد  سپ  درک ، لمع  شیاهنامیپ  هب  ایند  رد  هدنب  نیا  ناگتشرف ،

. دینکن يریگتخس  وا  یسرباسح  رد 
دنهدیم ». تکرح  تشهب  يوس  هب  ار  يو  ناگتشرف  ماگنه  نیا  رد 

دهع دنوادخ  اب  تیصعم  ریغ  رد  یصخش  مدرک : لاؤس  مالسلا - هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مردارب - زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 8 - ) 1170
؟ تسوا ةدهع  رب  يزیچ  هچ  دنکن  افو  شدهع  هب  رگا  ددنبیم ، نامیپ  و 
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دریگیم ». هزور  یپردیپ  هام  ود  ای  دزادرپیم  ياهقدص  ای  دنکیم  دازآ  ياهدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

.91 لحن 16 / (. 1)
 907 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ادخ تعاطا  هک  يراک  رد  سکره  : » دندومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا  ( 9 - ) 1171
هب نداد  ماعط  ای  هزور  یپردیپ  هام  ود  ای  هدرب  کی  ندرک  دازآ  دنکـشب ، ار  دوخ  نامیپ  هاگنآ  دـنک و  نامیپ  دـهع و  وا  اـب  تسا ، نآ  رد 

تسوا ». ةدهع  رب  اونیب  تصش 
ادخ اب  دوسالارجح  دزن  هک  یـسک  ةرابرد  هک  دوشیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دـمحم  نب  دـمحا  رداون  باتک  رد  ( 10 - ) 1172

تـصش ای  دریگب  هزور  ای  دـنک  قتع  : » دومرف داد  ماجنا  مارح  راک  تشگزاب  زا  سپ  یلو  دـهدن  ماجنا  یمارح  راـک  زگره  هک  تسب  ناـمیپ 
دنکیم ». هبوت  شزرمآ و  تساوخرد  دنوادخ  زا  تسا و  نیا  زا  رتگرزب  تسا  هدرک  كرت  هک  ار  يراک  لاح  نیا  اب  دهد . ماعط  ار  اونیب 

تاعاجرا
. تسه نآ  اب  بسانم  سفن  اب  داهج  باوبا  زا  ملهچ  باب  تایاور  رد  تشذگ :

لماک شنامیا  دشاب  هک  ره  رد  زیچ  راهچ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  سفن  اب  داهج  باوبا  زا  مهن  تصش و  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد 
تسا ». دهدیم و ...  رارق  شیوخ  ةدهع  رب  ادخ  يارب  هچنآ  هب  ندرک  لمع  اهنآ  و  دسریم ...  ورین  کمک و  شنامیا  هب  تسا و 

ياهناهب رذـع و  نآ  دروم  رد  يدـحا  ار  زیچ  هس  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هعیدو  باوبا  زا  متفه  باـب  زا  مراـهچ  تسیب و  تیاور  رد 
راکهبت ». راکوکین و  يارب  دهع  هب  يافو  درادن ... 

هب دوخ  نامیپ  ساسارب  ار  مزینک  نم  نم ، هدـنب  يا  : » هک یلاعت  دـنوادخ  هدومرف  هیرهم  باوبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد 
يدرک ». متس  نم  زینک  هب  يدرکن و  افو  نم  نامیپ  هب  وت  یلو  مدروآرد  وت  جاودزا 

دروخیم دنگوس  ادخ  هب  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  تارافک  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
«1 .« » تساونیب هد  هب  نداد  ماعط  يو  هراّفک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . لاؤس  دنکیمن ، لمع  نآ  هب  سپس  و 

______________________________

تیاور 4. تارافک  باوبا  زا  باب 10  (. 1)
910 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

لوا  نرق 
میرک  نآرق  . 30

94 ق) - 38  ) مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ۀیداجسلا . ۀفیحصلا  . 31
مود  نرق 

141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  نیفّصلا . باتک  . 32
141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  لیاضفلا . . 33

160 ق) یفعج -؟(  رمع  نب  لضفم  لّضفملا . دیحوت  . 34
)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  بط  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  اضرلل  ۀیبهذلا . ۀلاسرلا  . 35
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)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضر  مامالا  ۀفیحص  . 36
)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضرلا  هقف  هب  فورعم  هقفلا ، . 37

)؟-؟(  دارز دیز  لصا . . 38
)؟-؟(  نیزر نب  ءالع  لصا . . 39

)؟-؟(  طانح دیمح  نب  مصاع  لصا . . 40
)؟-؟(  روصنم یبا  نب  تسرد  لصا . . 41

)؟-؟(  یمرضح حیرش  نب  دمحم  نب  رفعج  لصا . . 42
موس  نرق 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  بقانملا . . 43
 911 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  نیفص . ۀعقو  . 44
224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  ۀخیشملا . . 45

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  رداونلا . . 46
ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  نساحملا . . 47

283 ق) یفوک -؟(  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . . 48
290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  تاجردلا . رئاصب  . 49

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  رازملا . . 50
( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداونلا . . 51

)؟-؟(  یمق نب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  ۀیوبنلا . ثیداحالا  عماج  . 52
)؟-؟(  مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  يرکسعلا . ریسفت  . 53

)؟-؟(  یلماع دادح  میهاربا  نب  رصان  نب  نسح  نیدلازع  خیش  ةاجنلا . قیرط  . 54
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  دهزلا . باتک  . 55

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  نمؤملا . . 56
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  تارایزلا . باتک  . 57

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  بقانملا . . 58
مراهچ  نرق 

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  خیراتلا . باتک  . 59
314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  حوتفلا . . 60

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا . باتک  . 61
329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  . 62

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  یفاکلا . . 63
336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  صیحمتلا . باتک  . 64

دودح 340 ق) یشک -؟(  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشکلا . لاجر  . 65
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 912 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  ۀیصولا . تابثا  . 66

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ۀثاغتسالا . . 67
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءادتبالا . . 68
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءایبنالا . . 69

352 ق) یفوک -؟(  مساق  نبا  قالخالا . باتک  . 70
363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  حاضیالا . . 71

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  . 72
367 ق) هیولوق -؟(  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا . لماک  . 73

380 ق) ینامعن -؟(  میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا . . 74
380 ق) ینامعن -؟(  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 

�
ه ینامعنلا . ریسفت  . 75

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عیارشلا . للع  . 76
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 77

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامتو  نیدلالامک  . 78
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀیادهلا . . 79
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  یلامالا . . 80

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  . 81
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  دیحوتلا . . 82
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لاصخلا . . 83

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لامعالا . باوث  . 84
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عنقملا . . 85

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحی  نم ال  . 86
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀثالثلا . رهشالا  لئاضف  . 87

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ناوخالا . ۀقداصم  . 88
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هعیشلا . تافص  هعیشلا ، لئاضف  . 89

 913 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  ۀنجلا .) لوخد  نم  ۀعناملا  لامعالا   ) تاعناملا . 90

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  سورعلا . . 91
)؟-؟(  هبعش نبا  لوقعلا . فحت  . 92

)؟-؟(  هبعش نبا  صیحمتلا . . 93
)؟-؟(  يربط متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ۀمامالا . لئالد  . 94

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . . 95
)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  یبنلا .) بط   ) همئالا بط  . 96
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)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  لئالدلا . باتک  . 97
)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  . 98

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  تارف . ریسفت  . 99
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تالسلسملا . . 100

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . . 101
مجنپ  نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  هغالبلا . جهن  . 102
406 ق) - 359  ) یضر دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  . 103

دودح 410 ق) يزار -؟(  زازخ  رثالا . ۀیافک  . 104
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  داشرالا . . 105
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  یلامالا . . 106

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  صاصتخالا . . 107
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀیعرشلا . ضئارفلا  . 108

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀعنقملا . . 109
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  ءایبنالا . هیزنت  . 110
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  دئاوفلا . ررد  . 111

 914 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  رصتخملا . . 112

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  هباشتملاو . مکحملا  ۀلاسر  . 113
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  باسنا . . 114
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  لاجر . . 115

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  راصبتسالا . . 116
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  نایبتلا . . 117

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 118
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  . 119

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یلامالا . . 120
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  فالخلا . . 121

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀبیغلا . . 122
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  طوسبملا . . 123

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . . 124
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  دجهتملا . حابصم  . 125

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  دئاوفلا . زنک  . 126
مشش  نرق 
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508 ق) يروباشین -؟(  لاتف  نبا  نیظعاولا . ۀضور  . 127
538 ق) - 467  ) يرشخمز هللاراج  فاشکلا . ریسفت  . 128

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  . 129
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا . مالعاب  يرولا  مالعا  . 130

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلآللا . رثن  . 131
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  طیسولا . . 132

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  . 133
 915 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

550 ق) - 510  ) یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  . 134
هب 554 ق) کیدزن  دودح 470 -  ) يزار حوتفلاوبا  نانجلا . حور  ریسفت  . 135

570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  تاوعدلا . . 136
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  رداونلا . . 137

570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  ءایبنالا . صصق  . 138
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  بابّللا . ّبل  . 139

571 ق) - 499  ) رکاسع نبا  ۀقلوحلا . لضف  . 140
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  حئارجلا . جئارخلا و  . 141

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  لوزنلا . بابسا  . 142
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  هفسالفلا . تفاهت  . 143

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  بقانملا . . 144
585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلعوبا  نینمؤملا . قوقح  ءاضق  . 145

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  مالسلا . مهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  . 146
598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . . 147

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  . 148
)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . . 149

متفه  نرق 
( متفه نرق  لیاوا   ) ینیسح هرهز  نب  هللادبع  نب  دمحم  ًاثیدح . نوعبرا  . 150

( متفه نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  . 151
605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  . 152

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  هباغلادسا . . 153
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  لماکلا . . 154
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  بابللا . . 155

 916 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
646 ق) - 570  ) بجاح نبا  رصتخملا . . 156
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664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  رئازلا . حابصم  . 157
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ءابنالا . نم  فرطلا  . 158

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ۀجحملا . فشک  . 159
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  فوهلملا .)  ) فوهللا . 160

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  لئاسلا . حالف  . 161
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  تاوعدلا . جهم  . 162
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  مومهملا . جرف  . 163

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  نامزالاو . رافسالا  راطخا  نم  ناما  . 164
672 ق) - 602  ) یلح ققحم  مالسالا . عئارش  . 165

672 ق) - 602  ) یلح ققحم  ربتعملا . . 166
679 ق) ینارحب -؟(  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک  ۀغالبلا . جهن  حرش  . 167

692 ق) - 648  ) سوواط نب  میرکلادبع  يرغلا . ۀحرصب  يرغلا  ۀحرف  . 168
693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  همغلا . فشک  . 169

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلا  دامع  یفطصملا . ةراشب  . 170
متشه  نرق 

726 ق) یّلح -؟(  همالع  كرادملا . . 171
726 ق) یّلح -؟(  همالع  بلطملا . یهتنم  . 172
726 ق) یّلح -؟(  همالع  هعیشلا . فلتخم  . 173
726 ق) یّلح -؟(  همالع  ءاهقفلا . ةرکذت  . 174
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  ةرهابلا . ةردلا  . 175

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  رازملا . . 176
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  هعیرشلا .) ماکحا  یف  هعیشلا  يرکذ   ) يرکذلا . 177

 917 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  دیهشلا . نوعبرا  . 178

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  قئارلا . عومجملا  . 179
مهن  نرق 

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  نیصحتلا . . 180
841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجنو  یعادلا  ةدع  . 181

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  ةولصلا . رارسا  . 182
841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  . 183

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلا . مالعا  . 184
)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا . رصتخم  . 185

مهد  نرق 
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رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلائللا . یلاوع  یلائللا / یلاوغ  . 186
905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  ۀیقاولا . نامالا  ۀنج  . 187

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  رصتخم . . 188
905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  حابصملا . . 189
ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  دصاقملا . عماج  . 190

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀعمللا . حرش  . 191
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ةولصلا . رارسا  . 192
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀیلفنلا . حرش  . 193

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  نانجلا . ضور  . 194
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  دیرملا . ۀینم  . 195

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  داؤفلا . نّکسم  . 196
993 ق) یلیبدرا -؟(  سدقم  دمحم  نب  دمحا  ۀعیشلا . ۀقیدح  . 197

مهدزای  نرق 
1085 ق) - 979  ) یحیرط نیرحبلا . عمجم  . 198

 918 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
1091 ق) - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحم  دمحم  یفاولا . . 199

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  نیطبسلا . لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  . 200
مهدزاود  نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دمحم  لمالا . لما  . 201
1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  . 202

1107 ق) ینارحب -؟(  مشاه  دیس  زجاعم . ۀنیدم  . 203
1107 ق) ینارحب -؟(  مشاه  دیس  ناهربلا . ریسفت  . 204

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  راونالاراحب . . 205
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  نیقیلا . قح  . 206

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  لوقعلا . تآرم  . 207
مهدراهچ  نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  لئاسولا . كردتسم  . 208
1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسحدیس  جاح  هعیشلا . ثیداحا  عماج  . 209

920 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعوضوم تسرهف 

رشان 5 نخس 
همدقم 7
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يدابع 7  ریغ  يدابع و  يدهعت 
مرج 8  يوعد و  تابثا  هلدا 

هقف 8  شزرو و 
دلج 824  عبانم  اب  ییانشآ 

دلج 1224  هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  نافلؤم  اب  ییانشآ 
 12 ای 280 ق )  274 یقرب -؟(  - 1

 13 283 ق ) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 2
 13 يرغص ) تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 3

 14 دودح 320 ق ) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 4
 15 329 ق ) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 5

 16 329 ق ) ینیلک -؟(  خیش  - 6
 17 دودح 340 ق ) ّیشک -؟(  - 7

 18 346 ق ) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  - 8
 19 363 ق ) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 9

 19 381 ق ) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 10
 20 ثعشا )؟-؟(  دمحم  نب  دمحم  - 11

 21 يریمح )؟-؟(  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 12
 921 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 22 هبعش )؟-؟(  نبا  - 13
 22 یفوک )؟-؟(  میهاربا  نب  تارف  - 14

 23 406 ق ) - 359  ) یضر دیس  - 15
 24 413 ق ) - 336  ) دیفم خیش  - 16

 25 436 ق ) - 355  ) یضترم دیس  - 17
 26 460 ق ) - 385  ) یسوط خیش  - 18

 27 548 ق ) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 19
 28 548 ق ) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 20

 28 550 ق ) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 21
 29 570 ق ) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 22

 29 588 ق ) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 23
 30 598 ق ) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 24

 31 يریعش )؟-؟(  نیدلاجات  - 25
 31 یسربط )؟-؟(  یلع  نب  دمحا  - 26

 32 متفه ) نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  - 27
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 33 605 ق ) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 28
 33 693 ق ) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 29

 34 رد 698 ق ) هدنز  يربط -؟(  نیدلادامع  - 30
 34 841 ق ) - 757  ) یلح دهف  نبا  - 31

 35 رد 902 ق ) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 32
 37 1104 ق ) - 1033  ) یلماع ّرح  - 33

 38 1111 ق ) - 1037  ) یناث یسلجم  - 34
 39 1320 ق ) - 1254  ) يرون ثدحم  - 35

 41 1380 ق ) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 36
راذتعا 44  رکشت و 

قیقحت 45  ذخآم  عبانم و 
 923 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هیراع 49  باوبا  مهدزناپ : لصف 

رفاک 49  زا  نتفرگ  هیراع  مکح  نآ و  ندوب  یناما  هیراع و  بابحتسا  باب 1 :
کلام 61  هزاجا  نودب  نتفرگ  هیراع  مکح  باب 2 :

شکلام 61  هزاجا  نودب  هیراع  نتشاذگ  نهر  مکح  باب 3 :
هیراع 63  تیکلام  باب 4 :

کلام 63  طسوت  هیراع  نتفرگ  سپ  مکح  باب 5 :
هراجا 65  باوبا  مهدزناش : لصف 

هراجا 65  دقع  عوضوم  باب 1 :
ناسنا 67  ندش  ریجا  تهارک  باب 2 :

هعمج 73  زامن  رد  يو  روضح  زا  يریگولج  ترجا و  نییعت  نودب  ریجا  نتفرگ  راک  هب  تهارک  باب 3 :
راک 75  ماجنا  زا  شیپ  ترجا  نتفرگ  هراجا و  رد  ندرک  طرش  شقرع و  ندش  کشخ  زا  شیپ  رگراک  دزم  تخادرپ  بابحتسا  باب 4 :

لاملاتیب 77  يروآعمج  يارب  نتفرگ  دزم  زاوج  باب 5 :
رگراک 77  دزم  نتخادرپن  تمرح  باب 6 :

ار 85  ریجا  ترجا  رجأتسم  تنامض  باب 7 :
ناویح 87  هراجا  رد  دوجوم  هب  رجأتسم  دهعت  باب 8 :

هراجا 87  دقع  موزل  باب 9 :
وا 89  هزاجا  اب  رجأتسم  ریغ  يارب  ریجا  ندرک  تراجت  زاوج  باب 10 :

ریجا 89  مامح  سابل و  هنیزه  رگید و  صخش  طسوت  ریجا  هنیزه  تخادرپ  مکح  باب 11 :
ریجا 91  طسوت  هراجا  تدم  رد  راک  ماجنا  مدع  ياهیارک و  بکرم  ندنام  هار  رد  مکح  باب 12 :

 925 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدرب 95  فالتا  تنامض  ریجا و  هدرب  طرش  باب 13 :
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ناوراک 95  يارب  ظفاحم  ندرک  هراجا  مکح  باب 14 :
نیعم 97  ترجا  ربارب  رد  نیعم  تدم  يارب  دنزرف  نداد  هراجا  مکح  باب 15 :

اهراک 97  رد  يراکمکحم  نارگید و  هب  نآ  ندرک  راذگاو  راک و  نتفریذپ  مکح  باب 16 :
هدش 101  هراجا  غلبم  زا  رتشیب  هب  رگراک  ياهراجا و  یتشک  نیمز ، هناخ ، بایسآ ، نداد  هراجا  مکح  باب 17 :

دادرارق 111  رادقم  هب  هاچ  رفح  زا  ریجا  ندش  ناوتان  مکح  باب 18 :
نامز 111  فالتخا  ساسا  رب  ترجا  فالتخا  باب 19 :

يرگید 113  ندشن  راوس  طرش  هب  ناویح  هراجا  مکح  باب 20 :
رجأتسم 113  کلام و  فالتخا  هراجا و  ریسم  ریغ  رد  بکرم  زا  هدافتسا  مکح  باب 21 :

رد يزاسنامتخاس  يراکتخرد و  يزرواشک و  مکح  تشک و  مدع  تشک و  تروص  رد  يزرواشک  نیمز  هراجا  تخادرپ  موزل  باب 22 :
کلام 119  هزاجا  نودب  ياهراجا  نیمز 

رجوم 121  هب  ياهراجا  لام  نداد  هراجا  زاوج  باب 23 :
کلام 121  طسوت  هدش  هداد  هراجا  لام  شورف  مکح  باب 24 :

رجوم 123  ای  رجأتسم  گرم  هراجا و  باب 25 :
وج 125  مدنگ و  هب  لوصحم و  زا  یشخب  هب  هرقن و  الط و  هب  تعارز  يارب  نیمز  هراجا  مکح  باب 26 :

ادخان 127  يوس  زا  یتشک  راب  تنامض  زاوج  باب 27 :
یمامح 127  تنامض  باب 28 :

اهنآ 129  طیرفت  ضرف  رد  ربراب و ...  هدنهدهیارک و  رادرتش و  ناولم و  تنامض  توبث  باب 29 :
نانآ 137  ندرک  ادرف  زورما و  مکح  دننکیم و  دساف  ار  نآ  یلو  دنریگیم  دزم  يزیچ  حالصا  يارب  هک  یناسک  تنامض  باب 30 :

 927 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ 147  نمض  طرش  هراجا و  دقع  ندوب  یناما  باب 31 :

دنکیم 149  یگدنز  رگید  یقاتا  رد  هک  اهنت  نز  کی  لزنم  زا  یقاتا  هراجا  مکح  باب 32 :
رگید 151  هناخ  تنوکس  لباقم  رد  ياهناخ  رد  تنوکس  الاک و  اب  هناخ  هیارک  مکح  باب 33 :

هناهام 151  تروص  هب  هناخ  هیارک  زاوج  باب 34 :
نآ 151  ندش  ناریو  ای  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  نتخیرورف  مکح  باب 35 :

ياهیارک 153  هناخ  هزاغم و  زا  هدافتسا  تیفیک  باب 36 :
رجوم 153  رجأتسم و  نایم  فالتخا  مکح  باب 37 :

هیارک 155  رد  رایخ  بوجو  باب 38 :
هناخبحاص 155  طسوت  ياهیارک  هناخ  زا  یشخب  لاغشا  مکح  باب 39 :
ياهیارک 157  ناویح  ای  یتشک  اب  مارح  ياهزیچ  لمح  مکح  باب 40 :

زور 157  دنچ  تدم  هب  نآ  نتشاد  هگن  زور و  کی  يارب  ناویح  هیارک  مکح  باب 41 :
رتشیب 157  هنامیپ  هب  درآ  تخادرپ  طرش  هب  نابایسآ  هب  مدنگ  لیوحت  مکح  باب 42 :

یبصغ 159  هدرب  نداد  هراجا  مکح  باب 43 :
هلاعج 161  باوبا  مهدفه : لصف 
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 161 ندیگنج و ...  يراسمس ، یلالد ، تکارش ، شزومآ ، رب  هلاعج  زاوج  باب 1 :
يرارف 163  هدرب  هدشمگ و  نتفای  يارب  نتفرگ  ترجا  مکح  باب 2 :

درگنابایب 165  برع  هلاعج  مکح  باب 3 :
تلاکو 167  باوبا  مهدجه : لصف 

ندش 167  رانکرب  زا  لیکو  یهاگآ  ات  تلاکو  ياقب  تالماعم و  قالط ، جاودزا ، رد  تلاکو  زاوج  باب 1 :
درم 171  يوس  زا  جاودزا  رد  تلاکو  راکنا  مکح  باب 2 :

 929 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دهد 173  رهوش  ار  وا  يراکبیرف  اب  هک  بویعم  نز  یلو  زا  هیرهم  نتفرگ  سپ  باب 3 :

شدوخ 173  يارب  ار  وا  نز ، لیکو  ندروآرد  جاودزا  هب  مکح  باب 4 :
شردپ 173  طسوت  نز  هیرهم  نتفرگ  مکح  باب 5 :

لیکو 175  تنایخ  میرحت  باب 6 :
دروم 175  کی  رد  رفن  ود  تلاکو  لیکو و  نتخورف  نارگ  نازرا و  مکح  باب 7 :

وا 177  هداتسرف  هب  ار  لکوم  لام  لیکو  تخادرپ  مکح  باب 8 :
بصغ 179  باوبا  مهدزون : لصف 

شبحاص 179  هب  لام  لیوحت  بوجو  بصغ و  تمرح  باب 1 :
يرگید 185  نیمز  رد  يراک  تخرد  تعارز و  مکح  باب 2 :

یبصغ 189  نیمز  رد  يزاسنامتخاس  مکح  باب 3 :
یبصغ 191  زینک  زا  ندش  راددنزرف  مکح  باب 4 :
نآ 191  کلام  طسوت  لام  نتفرگ  مکح  باب 5 :

ناویح 193  بصغ  مکح  باب 6 :
نآ 193  ندیرخ  یبصغ و  لام  رد  فرصت  میرحت  باب 7 :
نآ 195  زا  نتساک  ای  یبصغ  لام  رب  ندوزفا  مکح  باب 8 :

ناهایگ 195  شیور  رب  متس  ملظ و  ریثأت  باب 9 :
رهن 197  ای  هاچ  ندرک  رپ  هناخ و  ندرک  ناریو  تشک و  ندرک  دوبان  تخرد و  عطق  ماد و  نتشک  مکح  باب 10 :

هعفُش 119  باوبا  متسیب : لصف 
نآ 119  دروم  هعفُش و  قحتسم  باب 1 :

هناخ 213  نداد  رارق  هیرهم  مکح  دوش و  هدیرخ  رهاوج  الاک و  هدرب و  اب  هک  هاگنآ  هناخ  رد  هعفُش  توبث  مدع  باب 2 :
لوپ 215  ندرک  مهارف  يارب  کیرش  تصرف  باب 3 :

 931 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هعفُش 215  هب  ذخا  زا  شیپ  لام  زا  یشخب  ندش  فلت  مکح  باب 4 :

هلماعم 217  زا  شیپ  هعفُش  قح  ندرک  طقاس  مکح  باب 5 :
هعفُش 217  رد  یناسرنایز  نایز و  هدشمیسقت و  لام  هارمه  عاشم  هلماعم  رد  هعفُش  قح  باب 6 :

يرتشم 217  طسوت  یعقاو  تمیق  زا  رتشیب  تفایرد  مکح  باب 7 :
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يرتشم 219  هب  هدنشورف  فیفخت  مکح  باب 8 :
هعفُش 219  هب  ذخا  زا  کیرش  عوجر  مکح  باب 9 :

هعفُش 219  تدم  رد  یپردیپ  تالماعم  مکح  باب 10 :
هناخ 219  ياهب  رد  کیرش  يرتشم و  فالتخا  باب 11 :

دنک 221  تلالد  هلماعم  شریذپ  رب  هچنآ  هلیسو  هب  نآ  طوقس  هلماعم و  عوقو  درجم  هب  هعفُش  توبث  باب 12 :
هفوقوم 221  نیمز  نامتخاس  هب  تبسن  هعفُش  قح  باب 13 :

هعفُش 223  قح  ندیسر  ثرا  هب  مکح  باب 14 :
نیمز 223  هناخ و  هیاسمه  ّقح  باب 15 :

تاقدص 225  فقو و  باوبا  مکی : تسیب و  لصف 
باحصا مالـسلا و  مهیلع  ناماما  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاقدص  نایب  تاقدص و  فقو و  بابحتـسا  باب 1 :

 225
هفوقوم 255  لام  هب  زاین  تروص  رد  نارگید  زا  رتراوازس  ار  شدوخ  فقاو  نداد  رارق  فقو و  رد  فقاو  فرصت  زاوج  مدع  باب 2 :

اهنآ 259  کلمت  هقدص و  فقو و  رد  عوجر  مکح  باب 3 :
فقو 269  رد  رارمتسا  مهیلع و  فوقوم  نییعت  طارتشا  باب 4 :

لیوحت 271  میسقت و  زا  شیپ  هقدص  عاشم و  کِلم  فقو  زاوج  باب 5 :
دجسم 275  رب  فقو  مکح  نآ و  رییغت  تمرح  فقو و  هب  لمع  بوجو  باب 6 :

دناهدنکارپ 277  فلتخم  ياهنیمزرس  رد  هک  یهورگ  رب  نیمز  فقو  مکح  باب 7 :
 933 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
فقو 277  شورف  مکح  باب 8 :

نآ 285  نداد  لیوحت  زا  شیپ  هداد  هقدص  هک  يزینک  اب  شزیمآ  مکح  باب 9 :
دنزرف 285  هب  هقدص  رد  نارگید  ندرک  کیرش  مکح  باب 10 :

غلابان 289  نداد  هقدص  مکح  باب 11 :
رهوش 291  هزاجا  نودب  نز  ششخب  نداد و  هقدص  مکح  باب 12 :

تاداس 293  هب  نداد  هقدص  زاوج  باب 13 :
سبح 295  �ینکُس و  باوبا  مود : تسیب و  لصف 
نمؤم 295  هب  نداد  تنوکس  بابحتسا  باب 1 :
نآ 297  طیارش  هب  ینکس  ندوب  هتسباو  باب 2 :

دنک 301  توف  مه  کلام  دوش و  هداد  رارق  شتایح  نارود  رد  وا  يارب  ینکس  قح  هک  یسک  مکح  باب 3 :
کلام 303  گرم  اب  تدم  ِنودب  ِسبح  ینکس و  نالطب  باب 4 :

تسا 305  هدش  فقو  یسک  هب  تمدخ  يارب  هک  ياهدرب  رارف  مکح  باب 5 :
هبه 307  باوبا  موس : تسیب و  لصف 

ناگتسب 307  هژیو  هب  نانمؤم و  يارب  نآ  بابحتسا  مارح ، ریغ  رد  هبه  زاوج  باب 1 :
نید 309  ۀبه  رد  عوجر  قح  باب 2 :
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راکهدب 311  هب  سپس  دنزرف و  هب  بلط  ندیشخب  مکح  باب 3 :
نادنزرف 311  نارسمه و  نایم  نتشاذگ  قرف  زاوج  باب 4 :

عاشم 313  لام  ۀبه  زاوج  باب 5 :
شرهوش 313  هزاجا  نودب  نز  ۀبه  هبه و  رد  عوجر  مکح  باب 6 :

هلحن 317  هبه و  رد  عوجر  مکح  باب 7 :
هبوهوم 325  لام  دوجو  تروص  رد  هبه  رد  عوجر  مکح  باب 8 :

ضّوعم 327  هبه  رد  عوجر  زاوج  مدع  باب 9 :
 935 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هل 327  بوهوم  گرم  زا  سپ  ار  شاهبه  بهاو ، ندرب  ثرا  مکح  باب 10 :
دوخ 329  ششخب  زا  دنوادخ  تشگزاب  مدع  باب 11 :

 331 مراهچ : تسیب و  لصف 
 331 يزادناریت ) هقباسم و   ) هیامر قبس و  باوبا 

نآ 331  تیبرت  يراوسبسا و  هقباسم  بابحتسا  باب 1 :
انش 335  يزادناریت و  هقباسم  يزادناریت ، بابحتسا  باب 2 :

يدنبطرش 339  هقباسم و  زاوج  باب 3 :
هقباسم 343  رترب  تارفن  هب  هزیاج  تخادرپ  زاوج  باب 4 :

درگنابایب 345  برع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نتفرگ  یتشک  باب 5 :
يزابهدنرپ 347  یحادم و  يزاب  باب 6 :

تیصو 349  باوبا  مجنپ : تسیب و  لصف 
نآ 349  ماجنا  تیفیک  تیمک و  تیصو ، ماکحا  باب 1 :

تاکز 373  ياهیتساک  هدننکلماک  تیصو ، باب 2 :
ثلث 375  هب  تیصو  زا  لوتقم  هید  موسکی  ندمآ  باسح  هب  مکح  باب 3 :

ثلث 377  زا  يرگید  هنیزه  نیمات  هب  تیصو  مکح  باب 4 :
ثلث 377  زا  شیب  هب  تیصو  مکح  باب 5 :

یصوم 391  تایح  نامز  تیصو  هرابرد  ناثراو  هزاجا  مکح  باب 6 :
ثراو 393  نودب  ِناسنا  ِتیصو  زاوج  باب 7 :

توف 403  هب  رجنم  يرامیب  رد  زجنم  تافرصت  مکح  باب 11 :
 937 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تیصو 407  رییغت  مکح  باب 12 :
ثراو 413  يارب  تیصو  زاوج  باب 13 :

تیصو 417  تابثا  ّهلدا  باب 14 :
یّمذ 425  دهاش  ود  هب  تبسن  ّتیم  ّیلو  کش  مکح  باب 15 :

وگتسار 429  ناملسم  رفن  کی  تداهش  اب  تیصو  تابثا  باب 16 :
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تیصو 431  رد  نز  تداهش  مکح  باب 17 :
شبحاص 433  زا  زینک  ندوب  رادراب  دوخ و  يدازآ  دروم  رد  هدرب  ود  ياعدا  مکح  باب 18 :

نتشون 435  هراشا و  اب  تیصو  زاوج  باب 19 :
غلابان 441  غلاب و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 20 :

تیصو 443  ماجنا  یصو و  ود  باب 21 :
دنزرف 447  يوس  زا  ردپ  تیصو  شریذپ  بوجو  باب 22 :

راوخبارش 447  نز و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 23 :
بیاغ 451  رضاح و  نداد  رارق  یصو  مکح  باب 24 :

هدننک 453  یشکدوخ  تیصو  مکح  باب 25 :
ثاریم 455  رب  تیصو  تیصو و  رب  یهدب  ندوب  مدقم  مکح  باب 26 :

لام 461  لصا  زا  تاکز  هب  تیصو  جارخا  باب 27 :
جح 463  هب  تیصو  مکح  تیصو و  تروص  رد  ثلث  زا  بحتسم  جح  لام و  لصا  زا  مالسالا  ۀجح  جارخا  بوجو  باب 28 :

 939 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يرامیب 467  زا  يدوبهب  تروص  رد  دوخ  تیصو  هب  لمع  بابحتسا  باب 34 :

لام 467  زا  ءزج  کی  هب  تیصو  مکح  باب 35 :
یمیدق 477  ياههدرب  ندرک  دازآ  هب  تیصو  لام و  زا  مهس  کی  هب  تیصو  مکح  باب 36 :

ناگیاسمه 483  يارب  تیصو  لام و  زا  يزیچ  هب  تیصو  مکح  باب 37 :
نآ 483  هب  تیصو  رد  ریشمش  تالآ  رویز  فالغ و  مکح  باب 38 :

نآ 485  مدنگ  یتشک و  هب  تیصو  نآ و  لخاد  لام  قودنص و  هب  تیصو  مکح  باب 39 :
لیلق 487  لمجم و  هب  تیصو  دراد و  تسود  یصو  هک  یغلبم  هب  تیصو  مکح  باب 40 :

دنزرف 489  يارب  رارقاو  دنزرف  مهس  هزادنا  هب  هون  يارب  تیصو  مکح  باب 41 :
ییاد 489  ومع و  يارب  تیصو  مکح  باب 42 :

فرصم 489  دروم  نییعت  نودب  یصخش  يارب  تیصو  ناگتسب و  يارب  تیصو  مکح  باب 43 :
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

939 ص : ج24 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
دشاب 491  محر  عطاق  دنچره  ناگتسب  يارب  تیصو  بابحتسا  باب 44 :

مالسلا 501  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يارب  تیصو  مکح  باب 50 :
ثراو 501  ریغ  يارب  تیصو  مکح  باب 51 :

ثاریم 503  زا  دنزرف  ندرک  مورحم  مکح  باب 52 :
نآ 505  نارئاز  هب  هبعک  يارب  هدش  تیصو  لام  تخادرپ  مکح  باب 53 :
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هقدص 505  جح و  قتع ، يارب  هدش  تیصو  لام  ندوبن  یفاک  مکح  باب 54 :
ادخ 509  هار  رد  تیصو  مکح  باب 55 :

 941 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نادنمزاین 515  نایم  رد  لام  فرص  هب  یسوجم  تیصو  مکح  باب 56 :

یمذ 517  يارب  یمذ  ناملسم و  تیصو  زاوج  باب 57 :
یصو 519  هب  تیصو  فرصم  ندش  راذگاو  زاوج  باب 58 :

نییعت 521  نودب  ياهدرب  ندرک  دازآ  ياهدرب و  ندوب  دنزرف  هب  تیصو  مکح  باب 59 :
نتفرگ 523  لیوحت  زا  شیپ  ای  یّصوم 

�
زا  شیپ  هل�یّصوم  گرم  باب 60 :
تیصو 527  رییغت  مکح  باب 61 :

ناراکبلط 535  يارب  یصو  تنامض  مکح  باب 62 :
میتی 537  لام  اب  یصو  تراجت  مکح  باب 63 :

دشر 537  ماگنه  نآ  تخادرپ  موزل  دشر و  غولب و  هلحرم  هب  ندیسر  زا  شیپ  میتی  لام  تخادرپ  زاوج  مدع  باب 64 :
یصو 543  طسوت  تیصو  ندش  شومارف  مکح  باب 65 :

یصو 545  طسوت  هدیازم  هلیسو  هب  تیم  لام  دیرخ  زاوج  باب 66 :
یصو 545  هب  یصوم  يوس  زا  میتی  لام  اب  هبراضم  هزاجا  باب 67 :

یصو 547  طسوت  یصوم  زا  بلط  ياعّدا  مکح  باب 68 :
يو 549  نتفرگ  ترجا  یصو و  ِیصو  مکح  باب 69 :

وا 549  يایاصو  ماجنا  يارب  تیم  ِلام  تیافک  مدع  باب 70 :
شدوخ 551  يارب  ناسنا  ندوب  یصو  بابحتسا  باب 71 :

گرم 551  زا  سپ  رسمه  هقفن  دازام  مکح  باب 72 :
هناوید 553  هیفس و  غلابان ، تیصو  مکح  باب 73 :

هدرب 557  تیصو  مکح  باب 74 :
یصو 557  دقاف  مکح  یصو و  تیحالص  بلس  مکح  تیصو و  نودب  ِصخش  لاوما  میسقت  مکح  باب 75 :

ّتیم 559  لاوما  میسقت  روظنم  هب  بیاغ  ۀثرو  يارب  یضاق  بناج  زا  لیکو  نییعت  مکح  باب 76 :
ینیعم 559  غلبم  اب  هدرب  ود  ندرک  دازآ  هب  تیصو  مکح  باب 77 :

 943 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هقتع 590  زوجی  نارکسلا ال  ّنأ  باب  ( 17)

ّرح 590  وهف  هب  لّثم  وأ  هب  لکَن  اذإ  كولمملا  ّنأ  باب  ( 18)
روعأ 592  وأ  جرعأ  وأ  ّلشأ  راص  اذإ  ام  مکحو  قتع  دقف  مذج  وأ  دعقأ  وأ  یمع  اذإ  كولمملا  ّنأ  باب  ( 19)

قتعأ 593  اذإ  كولمملا  لام  مکح  باب  ( 20)
هل 595  لام  الو  تامف  اهقتعأ  ّمث  ۀمألا  دلوأ  وأ  دبعلا  قتعأ  ّمث  ۀئیسن  ۀمأ  وأ  ًادبع  يرتشا  نم  مکح  باب  ( 21)

هعیبیل 596  ًالام  هالومل  لذب  ولام  مکحو  لوبقلا  هل  هرک  هقتعیو  هیرتشیل  ًالام  كولمملا  هاطعأ  نم  ّنأ  باب  ( 22)
قتع ۀـهارکو  هقتع  نم  لـضفأ  هنمثب  ۀـقدّصلاو  هعیب  ةّدّـشلا  یفو  هنمثب  ۀـقدّصلاو  هعیب  نم  لـضفأ  ءاـخّرلا  یف  كولمملا  قتع  ّنا  باـب  ( 23)
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حلاّصلا 596  كولمملا  قتع  بابحتساو  رمخلا  براشو  قسافلا 
ۀنّیبلاو 597  رارقإلاب  ۀّیّقّرلا  تبثت  یّتح  ۀّیّرحلا  ساّنلا  یف  لصألا  ّنأ  باب  ( 24)

کل�ذب 599  یصوأ  نم  اذکو  رهشأ  ۀّتس  هکلم  یف  ناک  نم  ّلک  قتعنا  ّرح  وهف  میدق  یل  كولمم  ّلک  لاق  نم  ّنأ  باب  ( 25)
امهقتعأ 601  ًامأوت  تدلوف  ۀمألا  هدلت  دلو  لّوأ  قتع  رذن  نم  ّنأ  باب  ( 26)

هقتع 602  نم  لضفأ  توملا  روضح  لاح  یف  ًاکولمم  هکرتو  هکرت  نم  لضفأ  ضرملا  لاح  یف  كولمملا  قتع  ّنأ  یف  دروام  باب  ( 27)
ۀبارق 602  ۀنس  نیرشع  ۀبحص  ّنأو  نینس  عبس  دعب  كولمملا  قتع  یف  دروام  باب  ( 28)

ۀعرقلاب 603  جرختسا  هبتشاو  تام  ّمث  ًاکولمم  قتعأ  نم  ّنأ  باب  ( 29)
ةأرما 603  وأ  قتعملا  ناک  اًلجر  قتعأ  نمل  ءالولاو  ثاریملا  ّنأ  باب  ( 30)

ثاریم 605  الو  هل  ءالو  الف  هتریرج  نم  أّربتو  ۀبئاس  َقَتعملا  لعجو  قتعأ  نم  ّنأ  باب  ( 31)
هدلو 606  دلوو  قَتعملا  دلو  ءالو  مکح  باب  ( 32)

اهنع 609  قتعی  نأ  تصوأو  تتام  اذإ  اذکو  اهدالوأ  نود  اهتبصع  یلإ  ءالولا  لقتنا  تتام  ّمث  تقتعأ  اذإ  ةأرملا  ّنأ  باب  ( 33)
رمآلل 610  ءالولا  ناک  ریغلا  رمأب  قتعأ  نإو  اًلجر  ناک  اذإ  هدالوأ  �یلإ  ءالولا  لقتنا  تام  اذإ  ِقتعملا  ّنأ  باب  ( 34)

 945 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدّیس 629  نم  هیرتشیل  ًالام  كولمم  هیلإ  عفد  نم  مکح  باب  ( 52)

لمحلا 629  �ینثتساو  �یلبح  ۀمأ  قتعأ  نم  مکح  باب  ( 53)
لافطألا 630  قتع  هیزجی  اهدجی  الف  ۀنمؤم  ۀبقر  قتع  هیلع  بجی  نم  ّنأ  یف  درو  ام  باب  ( 54)

هیلإ 630  ًانسحم  هالوم  ناکو  ًاقفاوم  ناک  اذإ  ّبحتسی  ملو  هتباجإ  بجت  مل  عیبلا  بلط  اذإ  كولمملا  ّنأ  باب  ( 55)
قتعلا 630  ماکحأ  نم  ۀلمجو  قبآلل  ۀباتکلاو  ءاعّدلا  نم  ّبحتسی  ام  باب  ( 56)

قتعلا 632  یف  عوجّرلا  زاوج  مدع  باب  ( 57)
يرتشملا 633  یلع  نید  هنمث  لب  هّدری  نأ  کلاملل  سیل  هنمث  ّدؤی  ملو  يرتشملا  هقتعأف  هدبع  عاب  نم  ّنأ  باب  ( 58)

اهمدختسی 633  ّمث  ۀمسّنلا  قتعأ  نمیف  درو  ام  باب  ( 59)
سرفلا 633  یبس  مالسلا  هیلع  ّیلع  قتع  یف  درو  ام  باب  ( 60)

اینّدلا 634  یف  هماقم  عفرو  ۀّنجلا  لخد  هب  ّرضی  ملو  هدّیسل  حصنو  ّهبر  ةدابع  نسحأ  اذإ  كولمملا  ّنأ  یف  دروام  باب  ( 61)
دالیتسإلاو 7 63  ۀبتاکملاو  ریبدّتلا  باتک 

ریبدّتلا 7 63  باوبأ 
هکلم 637  یف  کلاملا  فّرصت  هیف  فّرصتیو  هریبدت  یف  عجری  نأ  هلف  هالوم  کلم  نع  رَّبدملا  جرخی  ّهنأو ال  ریبدّتلا  ینعم  باب  ( 1)

ۀکولمم 642  نم  ّربدملا  دالوأ  مکحو  ّرح  وأ  كولمم  نم  ةّربدملا  دالوأ  مکح  باب  ( 2)
نید 645  هیلعو  هکولمم  ّربد  نم  مکح  باب  ( 3)

ریبدّتلا 646  لطبی  قابإلا  ّنأ  باب  ( 4)
هل لعج  نم  �یلع  هریبدـت  ّقلع  نم  مکحو  ةّرح  تنأف  کجوز  تام  اذإ  اهل  لاق  ّمث  ّرح  لجر  نم  اهدّیـس  اهجّوز  یّتلا  ۀـمألا  مکح  باـب  ( 5)

هتمدخ 647 
 647 مأ ال ؟ ةراّفکلا  یف  هقتعی  نأ  هل  له  هدبع  ّربد  نم  ّنأ  باب  ( 6)

 947 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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ّحصی 667  مل  بتاکملا  ثاریم  طرش  نم  ّناو  هدلوو  بتاکملا  ءالو  مکح  باب  ( 14)
مأ ال 667  قتعیف  ةدحاو  ۀبرض  یقب  ام  يّدؤی  نأ  هل  له  ۀبتاکملا  لام  ضعب  ّيدأ  اذإ  بتاکملا  ّنا  باب  ( 15)

يواسی 669  وأ  صقنی  وأ  هتمیق  نع  دیزی  ام  یلع  كولمملا  ۀبتاکم  زاوج  باب  ( 16)
هبیصن 669  امهدحأ  قتعیف  نیکیرش  نیب  ناک  اذإ  بتاکملا  مکح  باب  ( 17)

قتعأ ام  ردقب  ثرویو  ثریو  ضّعبم  ّلک  اذکو  ۀّیّرحلا  ردقب  ۀّیصولا  نم  هل  زاج  هل  یـصوأ  وأ  یـصوأ  نا  ضّعبملا  بتاکملا  ّنأ  باب  ( 18)
هنم 670 

اهاثلث 670  ثراوللو  اهثلث  اهسفن  نم  اهل  لب  هوبتاکی  نأ  هلهأ  یلع  بجی  همداخ ال  ثلث  هتوم  دنع  قتعأ  نم  ّنأ  باب  ( 19)
هتبتاکم 671  يّدؤیل  ةاکّزلاو  ۀقدّصلا  لام  نم  بتاکملا  ءاطعإ  زاوج  باب  ( 20)

ةرطفلاو 673  تاداهّشلاو  تایّدلاو  دودحلا  یف  بتاکملا  مکح  باب  ( 21)
میکحلا 675  نامقل  بتاک  نم  لّوأ  ّنأ  یف  دروام  باب  ( 22)

دلولا 6 67  ّما  ماکحأو  دالیتسإلا  باوبأ 
اهالوم 676  راسعإ  عم  اهتبقر  نمث  یف  اهعیب  زاوجو  هدلو  ّمأل  هبهو  ام  لجّرلا  ذخأ  زاوجو  ًاّیح  اهدّیس  مادام  ۀکولمم  دلولا  ّمأ  ّنأ  باب  ( 1)

عاضّرلا 676  نم  دلولا  ّمأ  عیب  مکحو  قتعنتو  دلو  ّمأ  یهف  هتوم  دعب  اهدّیس  نم  تطقسأ  اذإ  ۀیراجلا  ّنأ  باب  ( 2)
اهکّلمت 677  دعب  هنم  لمحت  یّتح  اهعیب  مرحی  ملو  دلو  ّمأ  نکت  مل  اهارتشا  ّمث  اهدلوأف  ۀمأ  جّوزت  نم  ّنأ  باب  ( 3)

ذئنیح 677  اهعیب  زوجیو  اهدّیس  تومب  قتعنت  ۀمأ ال  یهف  هیبأ  لبق  اهدلو  تام  اذإ  دلولا  ّمأ  ّنأ  باب  ( 4)
صوی مل  وأ  لبق  اهدّیـس  اهقتعی  مل  نإ  هیلع  تقتعناو  اهدلو ، بیـصن  نم  تراص  هیبأ  توم  تقو  ًاّیح  اهدلو  ناک  اذإ  دـلولا  ّمأ  ّنأ  باب  ( 5)

بعوتسم 678  نید  هیلع  نکی  مل  وأ  اهقتعب 
دلولا 680  عاضرا  یلعو  ۀمدخلا  یلع  دلولا  ّما  ربج  زاوج  باب  ( 6)

تدلوو 680  ًاّینارصن  تجّوزتو  ترّصنت  ّمث  تقتعأف  اهدّیس  تام  اذإ  دلولا  ّما  مکح  باب  ( 7)
تدلوف 681  هدلو  ّمأ  ّجوز  نم  مکح  باب  ( 8)

 949 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رارقا 3 68  باوبا  مشش : تسیب و  لصف 

رارقا 683  زا  سپ  راکنا  ریثأت  مدع  لقاع و  ِغلاب  زا  رارقا  تحص  باب 1 :
توف 685  زا  لبق  یهدب  هب  رارقا  مکح  باب 2 :

گرم 693  زا  شیپ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  یلام  هب  رارقا  مکح  باب 3 :
یهدب 695  ای  قتع  هب  ناثراو  زا  یخرب  رارقا  مکح  باب 4 :

ندرک 699  هنهرب  ندناسرت و  دیدهت ، سبح ، ماگنه  رارقا  ریثأت  مدع  باب 5 :
 70 3 دنگوس )  ) ناْمیا باوبا  متفه : تسیب و  لصف 

غورد 703  تسار و  دنگوس  یفیلکت  مکح  باب 1 :
ادخ 727  تشادگرزب  رطاخ  هب  یعدم  يوس  زا  ندادن  دنگوس  بابحتسا  قحيذ و  طسوت  دنگوس  رب  تمارغ  حیجرت  بابحتسا  باب 2 :

ادخ 729  هب  دنگوس  قیدصت  باب 3 :
اهدنگوس 731  ماسقا  باب 4 :

مالسلا 735  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  زا  يرازیب  هب  دنگوس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  زا  نتسج  يرازیب  تمرح  باب 5 :
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دیوگیم 737  غورد  هب  هک  یلاح  رد  دنادیم » ادخ   » ِنخس نتفگ  مکح  باب 6 :
شاهژیو 739  ياهمان  ّللا و 

�
ه ریغ  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 7 :

نآرق 751  زا  ياهروس  نآرق و  راگدرورپ ، هب  دنگوس  مکح  باب 8 :
ناشتاداقتعا 751  زا  ادخ  ریغ  هب  نارفاک  نداد  دنگوس  مکح  باب 9 :

 951 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
اهتوغاط 757  ناکاین و  مَرَح ، هبعک ، هکم ، مارح ، ياههام  ناگراتس ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  باب 10 :

« تسا جح  کی  هب  مرحم  دنکن ، نانچ  رگا  : » دیوگب ای  تسا » ینارـصن  ای  يدوهی  دنکن ، نانچ  رگا  : » دـیوگب یـسک  هکنیا  مکح  باب 11 :
 759

هقدص 761  قتع و  قالط ، هب  دنگوس  ققحت  مدع  باب 12 :
ادخ 769  تردق  زا  يرازیب  هب  رگمتس  نداد  دنگوس  زاوج  باب 13 :

یلوم 777  رهوش و  ردپ ، هزاجا  نودب  هدرب  نز و  دنزرف ، دنگوس  مکح  باب 14 :
ادخ 779  ینامرفان  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 15 :

هداوناخ 791  يارب  رازاب  زا  دیرخ  كرت  هب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 16 :
هدارا 793  دصق و  نودب  هارکا ، رابجا ، مشخ ، لاح  رد  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 17 :

نآ 797  ندوب  رتهب  تروص  رد  دنگوس  اب  تفلاخم  مکح  باب 18 :
هزیکاپ 801  ياهزیچ  كرت  رب  دنگوس  مکح  باب 19 :

زب 805  کی  تشوگ  ریش و  ندروخن  رب  دنگوس  مکح  باب 20 :
هدرب 807  ندز  رب  دنگوس  مکح  باب 21 :

دوخ 809  رب  زینک  رسمه و  ندرک  مارح  مکح  باب 22 :
ملاظ 811  هن  مولظم  دصق  ساسا  رب  دنگوس  عوقو  مکح  باب 23 :

یعقاو 813  تین  اب  دنگوس  تقباطم  مکح  باب 24 :
یهاگآ 813  ساسا  رب  اهنت  نداد  دنگوس  دنگوس و  باب 25 :

مارح 815  كرت  بجاو و  ماجنا  رب  دنگوس  مکح  باب 26 :
نآ 817  هرافک  دنگوس و  داقعنا  باب 27 :

نایز 823  تروص  رد  رهش  زا  نتفرن  نوریب  رب  دنگوس  داقعنا  مدع  باب 28 :
يراک 825  ماجنا  يارب  نارگید  نداد  مسق  مکح  باب 29 :

 953 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ادخ 827  هب  ناشنداد  دنگوس  ادخ و  هجو  هب  مدرم  زا  کمک  تساوخرد  مکح  باب 30 :

ملظ 827  ندرک  فرطرب  ای  قح  هب  ندیسر  يارب  عقاو  ریغ  دنگوس  زاوج  باب 31 :
دنزرف 829  نتشک  هب  دنگوس  مکح  باب 32 :

مدرم 829  نایم  حالصا  كرت  هب  دنگوس  مکح  باب 33 :
نتفرن 831  يو  دزن  رهوش و  زا  سپ  ندرکن  جاودزا  هب  نز  دنگوس  مکح  باب 34 :

يو 833  هب  زینک  ندیسر  ثرا  هب  همع و  زینک  اب  شزیمآ  كرت  رب  دنگوس  مکح  باب 35 :
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دنگوس 833  ياوتحم  ندرک  شومارف  مکح  باب 36 :
رگید 835  دراوم  هتشون و  دنگوس و  رد  نتفگ  هللاءاشنا  مکح  باب 37 :

گنج 843  رد  هلیح  يارب  ناهنپ  روط  هب  ادخ  تیشم  يانثتسا  اراکشآ و  دنگوس  زاوج  باب 38 :
لیف 845  ندرک  نزو  رب  دنگوس  مکح  باب 39 :

ندوبن 847  راکهدب  هب  دنگوس  رکنم و  لام  زا  دوخ  قح  نتشادرب  زاوج  باب 40 :
نآ 849  زا  سپ  نداد و  دنگوس  زا  شیپ  لام  صاقت  مکح  باب 41 :

غورد 851  دنگوس  نیتسخن  باب 42 :
مالسلا 853  هیلع  یلع  ياهگنج  رد  روضح  مدع  يارب  يو  هناهب  ناملسم و  صخش  نتشکن  رب  هماسا  دنگوس  باب 43 :

دهع 5 85  رذن و  باوبا  متشه : تسیب و  لصف 
رذن 855  تحص  طیارش  باب 1 :

روذنم 863  نییعت  نودب  ندرک  رذن  مکح  باب 2 :
تشادزاب 865  ساپس و  رذن  مکح  حوجرم و  تیصعم و  رد  رذن  داقعنا  مدع  باب 3 :

ماد 871  ریغ  زا  هبعک  يارب  هیده  رذن  ینابرق و  رذن  رد  تردق  مدع  باب 4 :
هداوناخ 873  يارب  هیسن  دیرخ  مدع  رذن  مکح  باب 5 :

 955 ص : ج24 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنزرف 873  ندرک  ینابرق  رذن  مکح  باب 6 :

هبعک 879  يارب  تشوگ  اذغ و  نداد  هیده  رذن  مکح  باب 7 :
جح 879  يارب  ینابرق  رذن  مکح  باب 8 :

یناوتان تروص  رد  هزور  رذن  ای  نیعم  زور  هزور  رذن  لیعامـسا و  نادنزرف  زا  ياهدرب  قتع  رذن  جاودزا و  زا  شیپ  جح  رذـن  مکح  باب 9 :
 881

هدننکرذن 883  گرم  ندش و  راددنزرف  تروص  رد  دنزرف  نداتسرف  جح  هب  ای  جح  ماجنا  رذن  مکح  باب 10 :
ناوارف 885  لام  هب  هقدص  رذن  مکح  باب 11 :

رذن 889  لحم  زا  تفلاخم  هرقن و  رذن  ياج  هب  الط  تخادرپ  مکح  باب 12 :
لاوما 891  همه  نداد  هقدص  ةرابرد  ادخ  اب  دهعت  باب 13 :

هعیش 893  ریغ  هدرب  قتع  رذن  مکح  باب 14 :
شکلم 893  زا  نآ  جورخ  نآ و  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  باب 15 :

دنزرف 895  بلط  يارب  يو  اب  شزیمآ  تروص  رد  زینک  قتع  رذن  مکح  باب 16 :
مه 895  اب  هدرب  يدادعت  ندش  کلام  هدمآرد و  ناسنا  تیکلم  هب  هک  ياهدرب  نیتسخن  قتع  رذن  مکح  باب 17 :

ادخ 897  زا  ار  شدوخ  ناسنا  ندیرخ  مکح  باب 18 :
رذن 897  زا  شیپ  رذن  ِطرش  ققحت  مکح  باب 19 :

یگشیمه 899  دنگوس  رذن و  تهارک  باب 20 :
مارح 901  كرت  بجاو و  ماجنا  رذن  مکح  باب 21 :

ردپ 903  هزاجا  نودب  دنزرف  شبحاص و  هزاجا  نودب  هدرب  رهوش و  هزاجا  نودب  نز  رذن  مکح  باب 22 :
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نآ 903  اب  تفلاخم  هراّفک  ادخ و  اب  نامیپ  هب  افو  بوجو  باب 23 :
هعیش 910  ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

.
Sources ofShi'ite JurisprudenceV olume 24 Translatedb yAHMAD  956 ص : ج24 ، هعیـش ، هقف  عباـنم 
ESMAEILTABAR, SEYYED AHMAD REZA HOSSEINIand MOHAMMAD HOSSEIN MEHVARI

.TEHRAN Publisher: Farhang- e- Sabz 2009
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

مجنپ تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
3 ص : ج26 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مشش تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 

متفه تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
3 ص : ج28 ، هعیش ، هقف  عبانم 

متشه تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
5 ص : ج29 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهن تسیب و  دلج 

. تسا حیحصت  لاح  رد  باتک  نیا 
1 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

میس دلج 

[ دمآرد شیپ  ]

هراشا
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق 
یْتَیب ».
�

َلْهأ  یتَْرتِعَو 
�

ّللا 
�

ِه َبا�تِک  ْنیَلَقَّثلا  یف 
�

ُمُک ٌكِرا�ت  ّینإ  »
 294 / 1 ینیلک ؛ خیش  یفاک ، لوصا 

 367 - 366 / 4 14 ؛ / 3 لبنح ، نب  دمحا  دنسم 
5 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رشان نخس 

، خیرات نایرج  رد  هراومه  ناسنا  مهف  ندوب  لاّیـس  دراد . يریذـپانراکنا  ترورـض  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  يزاسرواب  تهج  گنهرف  رـشن 
ةزوح رد  نآ  نیون  ياهدرواتـسد  یناسنا و  فراعم  زگره  تسا و  يراج  دـیدج  میهافم  نتفرگ  ارف  یمیدـق و  فراـعم  لـیمکت  اـب  هارمه 

یمیهافم ددرگیمرب ، اهدیابن  اهدـیاب و  میهافم  هب  اهناسنا  فراعم  شخب  نیرتمهم  تسین . فقوتم  یناسنا  مولع  یبرجت و  یـضایر ، مولع 
ربمایپ نانخـس  گرزب و  يادخ  مالک  هب  ار  اهدیابنو  اهدیاب  ناناملـسم  دـنراد . یگتـسب  میهافم  نیا  ةدـننک  رابتعا  هب  دنتـسه و  يرابتعا  هک 

نآ مالسلا  مهیلع  موصعم  نادناخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نایعیـش  دننادیم و  طوبرم  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دننادیم یهلا  ةداتسرف 

رـشن تهج  رد  یمدـق  دنتـسه ، یهلا  لوسر  نآ  موصعم  نانیـشناج  هک  هعیـش  ناماما  مالک  ۀـمجرت  اـب  دراد  یعـس  زبس  گـنهرف  تاراـشتنا 
مالـسا ربمایپ  ياههزومآ  رـشن  قیرط  زا  مالـسا  گنهرف  جیورت  غیلبت و  درادرب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههشیدنا  ۀیاپ  رب  مالـسا  گنهرف 

رـشن هک  نآ  دـیما  تسا . تاراشتنا  فیاـظو  زا  مدرم  يرکف  لـیلحت  هشیدـنا و  داوم  روظنم  هب  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رهم و یعاجـش  زمره  جاح  نایاقآ  زبس  گنهرف  رـشن  ناراکردناتسد  زا  نایاپ  رد  دشاب . لوبقم  قفوم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زبس  گنهرف 

ياعد هب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشاب  میراد . ار  نانتما  ساپـس و  تیاهن  رابت  لیعامـسا  يدـهم  دـمحا و  ناردارب  یباراد و  اضردـمحم  جاح 
. دیامرف تیانع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ریخ  يازج  شاهداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زبس  گنهرف  تاراشتنا 
7 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

همدقم

هراشا

هب هاگآ  هیقف  ناونع  هب  یضاق  هچرگ  تسا . سدقم  عراش  لابق  رد  یعرـش  مکاح  فیلاکت  فئاظو و  زا  تواضق )  ) یـسرداد هّیماما  هقف  رد 
فّلکم ناّنم  قلاخ  هاگشیپ  رد  یئاضق  یگدیسر  نیا  رد  وا  اما  تسا  مّدقم  ّقحم و  یئاضق  رما  رد  نارگید  هب  تبسن  یئاضق  یهقف و  لئاسم 
راوتـسا ّهلدا  ریاس  و  ناهاوگ )  ) تانّیب و  اهدنگوس )  ) نامیا ساسا  رب  يوعد  باحـصا  نیب  تموصخ  لصف  يارب  یـسرداد  تسا . لوؤسم  و 

یقوقح و يواعد  رد  يوعد  تابثا  ّۀلدا  قباطم  یـضاق  اریز  دوشیمن ؛ ماجنا  هّیـضق  عقاو  قبط  عطق ، روط  هب  مالـسا  رد  ءاضق  نیاربانب  تسا .
نییآ ياهتلالد  اب  قباطم  هکلب  دوب ، دهاوخن  عقاو  اب  قباطم  ًاموزل  یمکح  نینچ  دهدیم و  مکح  يرفیک  ياهتیاکش  رد  مرج  تابثا  ّۀلدا 

لـصف ناملـسم  یـضاق  دزن  یمالـسا  ياـههاگداد  رد  دـنهاوخب  صاخـشا  هچناـنچ  تهج  نیمه  هب  دوـب  دـهاوخ  یئاـضق  ۀـّلدا  یـسرداد و 
ملع رب  هوالع  تسا  مزال  ناملسم  یضاق  رب  هکنانچ  دننادب ؛ ار  یمالـسا  يرفیک  یندم و  یـسرداد  نییآ  دیاب  دننکب ، فالتخا  تموصخ و 

ياهعوضوم هب  تبسن  زور  ياهتفرشیپ  اب  قباطم  یئاضق  یگدیسر  ةوحن  هب  يرفیکو  یندم  یسرداد  نییآ  هطوبرم و  ياهشیارگ  رد  هقف 
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. دنک حیحص  تواضق  يوعد  باحصا  نیب  ات  دشاب  انشآ  دیدج 

یئاضق تیالو 

رد مدرم ، رب  یئاضق  تیالو  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  ناهیقف  عامجا  تساهقف و  ۀـمه  رظن  قافتا  دروم  یـسرداد  ءاضق و  رما  رد  هیقف  تیالو 
يارب ناناملـسم  یعامتجا  یـصخش و  يدنمنوناق  دراوم  رد  ار  ءاتفا  نینقت و  رما  رد  تیالو  یهیقف  چیه  و  تسا ؛ طئارـشلاعماج  هیقف  رایتخا 

. تسین لئاق  هیقف  ریغ 
 8 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عامجا قاـفتا و  ساـسا  رب  دراد ، هیرجم ) ةوق   ) یئارجا و  هننقم ) ةوق   ) ینینقت هیئاـضق ،) ةوق   ) یئاـضق نأـش  هس  هک  تیمکاـح  يارب  نیارباـنب 
ناناملسم و یعامتجا  یصخش و  يدنمنوناق  تهج  ءاتفا ، هب  هک  تسا  طئارشلاعماج  هیقف  رایتخا  رد  ینینقت  یئاضق و  نأش  ود  هعیـش  ياهقف 

. دزادرپیم ناناملسم  نیب  تموصخ  لصف  تهج  ءاضق 
هزوح هس  نیا  رد  ار  هیقف  تارایتخا  ورملق  هک  تسا  راوتـسا  یئارجا  تیالو  ینینقت و  تیالو  یئاضق ، تیالو  نکر  هس  ۀـیاپ  رب  هیقف  تیـالو 

رد اهنت  تسا و  هدش  هتفریذپ  ینینقت  یئاضق و  ةزوح  رد  هیقف  تیالو  مالـسا ، ياهقف  ۀمه  رظن  رب  انب  دیدرتیب  دزاسیم و  نیعم  صخـشم و 
روما هیقف ، ات  دننادیم  اهتسرپرسیب و ...  ناریغص ، ماتیا ، یتسرپرس  دننام  يروما  هب  دّیقم  ار  هیقف  تیالو  اهقف  زا  يرامـش  یئارجا ، ةزوح 

- ناریا یمالسا  يروهمج  راذگناینب  ینیمخ - ماما  ترـضح  دننامه  رگید  ياهقف  یلو  دهد . ناماس  دوخ  تیالو  ساسا  رب  ار  اهنآ  یئارجا 
روما رب  یگدیـسر  رگا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دننادیمن و  هتفگ  شیپ  روما  هب  دّیقم  ار  نآ  دـننادیم و  قلطم  یئارجا  روما  رد  ار  هیقف  تیالو 

زا يریگولج  نانآ و  تینما  هژیو  هب  نیملسم  لاوحا  هب  یگدیـسر  تسا ، طئارـشلا  عماج  هیقف  فیلکت  هدهع و  هب  راغـص و ...  ماتیا ، یئارجا 
رد طئارـشلاعماج  هیقف  تسا و  طئارـشلاعماج  هیقف  ةدـهع  رب  �یلوا  قیرط  هب  یللملانیب  یلخاد و  روما  رد  هناـگهس  ياوـق  رب  نارفاـک  ۀـطلس 

هجیتن رد  تسا . فّلکم  لوؤسم و  ءاضق و ...  باب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  یلقن  یلقع و  ۀـّلدا  هب  اـنب  گرزب  يادـخ  هاگـشیپ 
لوؤسم زین  نیملـسم  روما  رد  هنّنقم  هّیرجم و  ياوق  هب  تبـسن  ار  وا  هکلب  دـنکیم  فّلکم  لوؤسم و  هیئاضق  ةوق  رد  ار  هیقف  اـهنت  هن  ّهلدا  نیا 

. دزاسیم

( یسرداد  ) ءاضق

تسد نیا  زا  شسرپ  اههد  و ...  تسا ؟ مادک  هّیماما  هقف  رد  یسرداد  ءاضق و  ةوحن  دراد ؟ یطیارش  هچ  و  تسیک ؟ یضاق  تسیچ ؟ تواضق 
. دوشیم هداد  خساپ  هعیش  هقف  عبانم  رد  هک 

طئارش تواضق و  راک  تیهام  دزادرپیم و  مالـسا  رد  یـسرداد  ثحبم  هب  ءاضق  باتک  رد  ۀعیـشلا  ثیداحا  عماج  ۀمجرت  هعیـش ، هقف  عبانم 
یلص ادخ  لوسر  تنس  نآرق و  مالسا : یلصا  عبنم  ود  زا  ار  مرج  باکترا  هب  نامهتم  يوعد و  باحـصا  اب  یـضاق  دروخرب  ةوحن  یـضاق و 

. دنکیم نایب  هلآ  هیلع و  هللا 
لوسر نآ  موصعم  نانیشناج  رگنشور  نییبت  حیرشت و  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  نآرق و  هک  هعیش  هقف  یلـصا  عبنم 

. تسا هدش  يروآعمج  هعیش  ثیداحا  هعومجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 
 9 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تایآ رثکا  هک  تسا  هللا  همحر  يدرجورب  یئابطابط  نیـسح  دیـس  یمظعلا  هّللاتیآ  ترـضح  ردـقنارگ  رثا  ۀعیـشلا ، ثیداحا  عماج  باتک 
ياهباتک زا  یهقف  ثحابم  باوبا و  ریاس  دـننامه  ءاضق  باتک  رد  ار  مالـسا  رد  یـسرداد  ةوحن  سرداد و  هب  طوبرم  تایاور  ماـکحالا و 

بیذهت و يرجه ؛ يافوتم 381  قودص  خیش  رثا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  يرجه ؛ يافوتم 239  ینیلک  رثا  یفاک ، هعیش : هقف  ۀناگراهچ  عجرم 
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. تسا هدرک  يروآعمج  یئاور  عماوج  لوا  تسد  عبانم  ریاس  يرجه و  يافوتم 460  یسوط  خیش  رثا  راصبتسا ،
مالـسا رد  تاداهـش  ءاضق و  يدنمنوناق  تهج  یعرـش  داوم  هب  راگدنام  رثا  نآ  هعیـش ، هقف  عبانم  ۀمجرت  هب  هعجارم  اب  ناگدنناوخ  نیاربانب 

. دنباییم تسد 

یسرداد نییآ 

ای يوعد  تابثا  ّۀلدا  اهنآ و  اب  هعجارم  تیاکش و  يوعد ، باحصا  نتخانـش  یـسرداد و  ةوحن  تواضق و  ماقم  طئارـش  یـضاق و  تیحالص 
رد هژیو  هب  اهنآ  يرورض  ياهرایعم  یلصا و  طوطخ  هک  دهدیم  لیکشت  ار  هّیماما  هقف  رد  یسرداد  نییآ  تسد ، نیا  زا  یلئاسم  تیاکش و 

رصع رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  طسوت  یلوصا  اهرایعم ، نیمه  زا  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  تیاکـش  ای  يوعد  تابثا  ّۀلدا  ثحبم 
تاعّرفتم ریاس  هک  تسا  هدش  نایب  لاس )  250  ) تماما رصع  رد  توبن  رصع  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  هداوناخ  و  لاس )  23  ) توبن

یندـم و یـسرداد  نییآ  ناوتیم  لوصا ، نیمه  ۀـیاپ  رب  ددرگیمرب و  اهنآ  هب  جارختـسا  طابنتـسا و  لباق  یعامتجا  یعـضو و  ياهقفاوت  و 
. دیشخب ناماس  ناکم  نامز و  تایضتقم  بسح  رب  ار  يرفیک  یسرداد  نییآ 

ینامز یناکم و  تاصتخم  اهیگژیو و  هب  تسا  هدش  نییبت  هّیماما  هقف  رد  هک  اهنآ  ینابم  لوصا و  رب  هوالع  يرفیک  یندم و  یسرداد  نییآ 
هجیتن و هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  یئاضق  یگدیـسر  رد  ار  یهاوخماـجرف  اـهنامز و  رورم  اهتیحالـص و  عوضوم  هک  دـنوشیم  طوبرم 

. دوب دهاوخ  مالسا  یئاضق  طابضنا  نآ ، دنیآرب 

یئاضق نامزاس  راتخاس و 

ناناملسم رب  تموکح  تیحالص  یئانبم  هچ  هب  انب  یسک و  هچ  تسا . هّیماما  هقف  رب  قبطنم  عورشم  یلاو  تیالو  نوئـش  زا  یئاضق  تیحالص 
تیحالـص ملظ ، ناقـساف  روج و  نامکاح  دریذـپب  یهیقف  چـیه  هک  میرادـن  غارـس  مالـسا ، هقف  خـیرات  رد  يدـیدرت  چـیه  نودـب  دراد ؟ ار 

تموکح 
 10 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماقم تیحالـص  دـننامه  یئاـضق  ماـقم  تیحالـص  هک  تسا  نیا  هب  اـهقف  ۀـمه  قاـفتا  عاـمجا و  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  ار  یمالـسا  ۀـعماج  رب 
طئارـشلا عماج  هیقف  هدهعرب  تموکح  یئاضق  يزاسراتخاس  نیاربانب  تسا . طئارـشلا  عماج  هیقف  راصحنا  رد  يوتف ، رودص  يراذگنوناق و 

دننک و حرط  یمالسا  هاگداد  رد  ار  دوخ  تایاکش  يوعد و  یتحار  هب  دنناوتب  ناناملسم  هّیماما ، هقف  رب  قبطنم  راتخاس  نآ  ۀیاس  رد  ات  تسا 
عامتسا زا  سپ  یمالسا  لداع  سرداد  دننک و  تیاکـش  ای  يوعد  ۀماقا  هنع ، یکتـشم  ای  هیلع  �یعّدم  هیلع  مرج  ای  يوعد  تابثا  ّۀلدا  ۀئارا  اب 
یئاضق راتخاس  هک  یّقح  قبط  رب  رگید  يوس  زا  دنک و  مکح  ءاشنا  یهلا ، ياوقت  یئاضق و  تامولعم  ساسا  رب  اهنآ  یـسررب  ْنیفرط و  ۀـّلدا 
يداریا ْنیفرط ، ّۀلدا  هب  سرداد  تافتلا  یـسرداد و  ةوحن  هب  ات  دنک  یهاوخماجرف  رتالاب  ياهمکحم  رد  دناوتب  وا  دـهدیم ، هیلع  ٌموکحم  هب 

هدیا و ۀئارا  دـیامن . ماربا  ای  ضقن  ار  يودـب  هاگداد  یئاضق  مکح  داریا ، ۀـّلدا  ۀـیاپ  رب  رتالاب  یئاضق  ماقم  دـنک و  دراو  هّیماما  هقف  رب  قبطنم 
فلس ياهقف  ياهطابنتـسا  اهتشادرب و  زا  هدافتـسا  تنـس و  باتک و  هب  عوجر  ۀیاپ  رب  اهنت  مالـسا ، یئاضق  نامزاس  راتخاس و  يارب  يروئت 

. تسا ریذپناکما  یئاضق  شناد  رد  یملع  نیون  ياهدرواتسد  مهف  حلاص و 
يروئت ناونع  هب  یصخش  طابنتـسا  تشادرب و  هاگنآ  هدناوخ ، تقد  هب  مالـسا  رد  یـسرداد  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  دیاب  ادتبا  نیاربانب 

هب شور  نیا  ۀیاس  رد  ات  دوش  دلوتم  باوص  يروئت  ناهیقف ، ناگنازرف و  ياهطابنتسا  اهتشادرب و  لیلحت  اب  سپـس  دوش . حرطم  حرط  لباق 
. میسرب مالسا  یئاضق  نامزاس  راتخاس و  زا  یئاهن  بولطم 
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مرج ای  يوعد  تابثا  ۀّلدا 

یئاضق دربراک  رایسب  يرفیک  یلام و  روما  رد  هک  دوهش  تداهش  لیلد  هژیو  هب  تسا ؛ مرج  يوعد و  تابثا  ّۀلدا  هعیـش ، هقف  مهم  ثحابم  زا 
باتک ثحابم  زا  یـضاق  دزن  ادـخ ، ّقح  ای  مدرم  قوقح  تاـبثا  رد  نز  اـی  درم  سنج  زا  اـهنآ  دادـعت  دـهاش و  ياـهیگژیو  یـسررب  دراد .
تنـس باتک و  ینعی  هقف  یلـصا  عبانم  رد  تاداهـش  هب  طوبرم  تایاور  تاـیآ و  نییبت  رارمتـسا  یهقف  ثحاـبم  نینچ  تسا و  هقف  تاداـهش 
بسح ْنیمصاختم - زا  کیره  دنگوس  مهتم ، ای  هیلع�یعّدم  رارقا  یضاق ، ملع  دننام  مرج  يوعد و  تابثا  ّۀلدا  ریاس  هکنآ  رب  هوالع  تسا ؛

. تسا روآتیلوؤسم  تّجح و  یسرداد  تهج  یضاق  يارب  یهقف ، یقطنم  بیترت  کی  رد  دوهش  تداهش  رب  هوالع  دروم -
زا  یضاق  دنک ، یضاق  دزن  هاگداد  رد  يوعد  حرط  یعّدم  هچنانچ 

 11 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دشاب هیـضق  هب  هاگآ  ملاع و  یـضاق  یلو  دنک  راکنا  ار  یعّدم  ياعّدا  دنکن و  رارقا  هیلع�یعّدم  هچنانچ  دـنکیم . باوج  بلط  هیلع�یعّدـم 

یـصخش نامگ  ّنظ و  کی  هکنیا  هن  دشاب  لقع  فرع و  شریذپ  دروم  دیاب  یملع  نینچ  هتبلا  دنکیم . مکح  شدوخ  ملع  ۀـیاپ  رب  یـضاق 
یعطق ملسم و  یضاق  نهذ  رد  ار  ملع  قّقحت  فرع  هک  يزیچ  ره  یملع و ...  ياهدرواتـسد  لوبقم و  دانـسا  هب  دیاب  نآ  یـشانم  هکلب  دشاب 

دوهش و بلط  یضاق  دشاب ، هدرکن  مه  رارقا  هیلع�یعّدم  دوشن و  لصاح  یضاق  يارب  ملع  یقیرط  چیه  زا  هچنانچ  اما  دوش . دنتسم  دنادیم ،
قح هب  ار  وا  یضاق  مرادن ، يدهاش  هنّیب و  نم  دیوگب  یعّدم  هچنانچ  دوش و  تابثا  یعّدم  ياعّدا  اهنآ  تداهـش  زا  ات  دنکیم  یعّدم  زا  هنّیب 

. دسریم مسق  لیلد  هب  اجنیا  رد  دزاسیم و  هاگآ  هیلع�یعّدم  نداد  مسق 
: اب بیترت  هب  يوعد  تابثا  ّۀلدا  یهقف ، بیترت  رد  نیاربانب 

ياضاقت هاگداد و  رد  یعّدـم  یمزج  يوعد  حرط  زا  دـعب  یـضاق  هک  میتسه  هجاوم  مسق ، دوهش 4 - تداهش  یضاق 3 - ملع  رارقا 2 - - 1
تسا هدش  نیودت  تاداهش  ءاضق و  باتک  رد  هعیش  هقف  عبانم  رد  ّهلدا  نیا  ساسا  دوریم و  يوعد  ّۀلدا  غارـس  هب  وا  فرط  زا  مکح  رودص 

. دوشیم هعجارم  تاید  صاصق و  تاریزعت ، دودح و  باتک  هب  تازاجم  نآ و  تابثا  ۀلدا  مرج و  دروم  رد  و 

هعیش هقف  رد  تازاجم  مئارج و 

مرج و ندوب  ینوناـق  لـصا  شریذـپ  اـب  هکلب  تسا  هدرکن  نیودـت  مئارج  هیاـپ  رب  هعوضوم  قوقح  فـالخرب  ار  یئازج  ثحاـبم  هعیـش  هقف 
هـس ساسا  نیمه  رب  تسا و  هدرک  نیودت  سبح و ...  تاید و  صاصق و  تاریزعت و  دودح و  تازاجم  ۀـیاپ  رب  ار  یئازج  ثحابم  تازاجم 

تهج هب  یئازج  هقف  ياهتازاجم  تسا  هدـش  فیلأت  تاـید  صاـصق ، تاریزعت ، دودـح و  ناونع  تحت  هعیـش  هقف  رد  یئازج  هدـمع  باـتک 
ادـخ قح  مدرم و  قح  نیب  ناونع  ود  عمج  دروم  کـی  رد  یهاـگ  هک  تسا  هدـش  عضو  یهلا  قوـقح  اـی  مدرم  قوـقح  هب  زواـجت  يّدـعت و 
یلام تازاجم  رطاخ  هب  تاید  ناسنا و  ندـب  وضع  ای  سفن  رب  تیانج  رطاخ  هب  صاصق  یهلا و  قوقح  هب  زواـجت  رطاـخ  هب  دودـح  دوشیم 

هقف رد  اهتازاجم  دراوم  بسحرب  مئارج  تابثا  ۀلدا  تسا و  هدش  فیرعت  یئازج  هقف  رد  اهتازاجم  نیا  اب  قباطم  مئارج  هک  تسا  هدـش  عضو 
هب هک  تسا  تواـفتم  تاـید  صاـصق و  تاریزعت ، دودـح و  زا  اـهتازاجم  دراوم  بسحرب  مئارج  تاـبثا  ۀـلدا  تسا و  هدـش  فیرعت  یئازج 

ملع  تسا و  دنگوس  دوهش و  یهاوگ  مرج ، بکترم  رازفا  بیترت 
 12 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ییازج مئارج  تابثا  يارب  یلام  يواعد  دراوم  دننامه  دهدیم و  تسد  زا  یندم  ثحابم  رد  ار  شدوخ  هاگیاج  یئازج  ثحابم  رد  یـضاق 
يروآعمج تاید  صاصق ، تاریزعت ، دودـح و  ثحبم  هس  رد  هعیـش  یئازج  هقف  عبانم  نیاربانب  دراد . دربراک  ییاـضق  مکح  رودـص  تهج 

میدـقت مکی  یـس و  دـلجم  رد  تاید  صاصق و  باتک  مایـس و  دـلجم  رد  تاداهـش  ءاـضق و  هارمه  هب  تاریزعت  دودـح و  هک  تسا  هدـش 
. دوشیم مرتحم  ناگدنناوخ 
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. دوشیم مرتحم  ناگدنناوخ 

هعیش هقف  عبانم 

ظفح طبـض و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یهقف  بتکم  ناـگتخومآشناد  تفاـی ، جاور  ثیداـحا  تبث  نتـشون و  هک  يرجه  مود  نرق  زا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  لوقنم  ثیداحا  لقن  رب  هوالع  هک  دنتخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يایـصوا  ثیداحا 

دشر یئاور  عبانم  نیمه  زا  هقف  ملع  دندرک و  تیاور  مالسا  ربمایپ  يایصوا  يوس  زا  یعامتجا  یصخش و  يدنمنوناق  رد  ار  يدایز  تایاور 
ماکحا طابنتسا  تایلمع  يانعم  هب  جع )  ) مظعالا هللا  ۀیقب  نامز  ماما  يدهم  ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  هعیـش  هقف  داهتجا  تفای و  شرتسگ  و 

رانک رد  سایق  ای  ناسحتسا  قوذ و  قیرط  زا  هک  رگید  یعبنم  ناونعهب  زگره  تفرگ و  لکش  تنس  باتک و  ینعی  هقف  عبانم  نیمه  زا  یهقف 
. تسا هدوبن  دسرب  یهقف  مکح  هب  تنس  باتک و 

شالت هب  يرجه  مهدراهچ  نرق  نایاپ  ات  يرجه  مود  نرق  زا  ینامز  بیترت  ساسا  رب  هعیش  هقف  عبانم  نیودت  ریس  دیناوخیم ، لیذ  رد  هچنآ 
ظفح طبـض و  رد  اهنآ  یلاع  تمه  اما  تسین  هدـش  هتخانـش  خـیرات  رد  نازیزع  نآ  زا  يدایز  رامـش  ماـن  هچرگ  تسا . هقثو  نموم  ناـیوار 

هب دننامب و  نوصم  فیرحت  يدوبان و  زا  یسابع  يوما و  ملظ  قانتخا و  رـصع  رد  تنـس  لها  تایاور  ات  دش  بجوم  هعیـش  ناماما  ثیداحا 
تسا و یبوبر  تاذ  فاطلا  هب  دندرک  هلماعم  دوخ  گرزب  يادخ  اب  هک  یهلا  نانز  نادرم و  نآ  همه  شاداپ  رجا و  دنسرب . ناگدنیآ  تسد 

نانم يادخ  هاگشیپ  زا  تانـسح  تاجرد و  ولع  بلط  میتسرفیم و  مالـس  دورد و  اهنآ  همه  رب  مالـسا  عولط  هرازه  مود  همین  هناتـسآ  رد  ام 
. میراد

13 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  نایوار 

مود نرق 

141 ق) بِلغَت -؟(  نب  نابا  - 1

. هیماما مانب  رسفم  ثدحم و  يراق ، هیقف ، يوحن ، يوغل ، بیدا ، یفوک . یعبَر  يدنِک  يریرُج  يرَکب  حابُر  نب  دعسوبا  دیعس / وبا 
ببـس هب  يریرج »  » تبـسن دندرک . دای  زین  همیما  وبا  دیعـس و  نبا  ۀـینک  اب  ار  يو  یخرب  تسین . تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  هاگداز و  زا 

. تسا نادناخ  نیا  گرزب  ياین  لئاو  نب  رکب  رطاخ  هب  رکب »  » هب يو  تبسن  دوب و  هدابع  نب  ریرج  ینب  يالوم  يو  هک  تسا  نآ 
. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  داجس ، ترضح  مامه ، ناماما  زا  يو 

هد اوتف  ار  مدرم  نیشنب و  هنیدم  دجسم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دندرک . تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  دنیوگ 30000 
.«. دوش هدید  ییوت  نوچ  منایعیش  نایم  رد  مراد  تسود  نم  هک 

يو دندوب . نیعبات  مالـسلا و  مهیلع  قداص  رقاب و  داجـس ، ترـضح  ناماما  تخومآ ، رایـسب  درک و  يدرگاش  ناشیا  دزن  يو  هک  یناداتـسا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  يو  تشذگرد  ربخ  نوچ  دش . هداز  زین  اجنامه  الامتحا  دنارذگ و  هفوک  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  ياهلاس  رتشیب 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دروآ »! درد  هب  ار  ملد  نابا ، گرم  انامه  : » دومرف ناشیا  دیسر 
: يو تافیلأت 

نیّفص  باتک  - 1
نآرقلا  یناعم  - 2
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تآارقلا  باتک  - 3
نآرقلا  یف  بیرغلا  - 4

لیاضفلا - 5

)؟-؟(  ثعشا نب  دمحم  نب  دمحم  - 2

. هعیش ۀقث  يوار  یفوک ، ثعشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا 
 14 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رضحم رد  تفر و  رصم  هب  دش . هداز  هعیش  گرزب  نایوار  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش ، رهـش  هفوک  رد  يو 
ناکاین لیعامسا و  نب  یسوم  قیرط  زا  تایاور  نتشاگن  هب  هک  دوب  اجنامه  رد  درک و  يدرگاش  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم 

. تخادرپ ناراوگرزب  نآ  كاپ 
. تسا هدشن  هتفای  نونکات  هک  دراد ؛» جح  ماکحا  رد  یباتک  يو  : » دیوگیم لاجر  رد  یشاجن 

: يو فیلأت 
. تایرفعجلا - 1

موس نرق 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  - 3

. هعیش قثوم  يوار  اناوت و  راگنخیرات  يرقنم . رایس  نب  محازم  نبرصن  لضفلاوبا 
نب بیبح  جاجح ، نب  هبعـش  يروث ، نایفـس  هرود ، نآ  دـیتاسا  رـضحم  رد  درک و  يرپس  دادـغب  رد  ار  دوخ  راـگزور  دـش و  هداز  هفوک  رد 

. تخومآ شناد  هایس و ...  نب  زیزعلادبع  ناسح ،
تافیلأت تشذگرد . دادغب  رد  يو  تسا . هدرب  مان  دادغب  یملع  ياهتیـصخش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  يو  دادغب ، خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 

. دش هدروآ  هنومن  دنچ  هک  تسا  رایسب  وا 
: يو تافیلأت 

نیفص  ۀعقو  - 1
رابتعا  تقاثو و  - 2

بقانملا  - 3
 ... مالسلا و هیلع  یلع  نب  نیسح  لتقم  - 4

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  - 4

. مالسلا مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک ، ماما  نارای  زا  هعیش ، قثوم  ردقنارگ و  ثدحم  يوار و 
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ۀشیپ  هک  تسا  زاسهرز  ینعم : هب  داّرز »  » ای دارس » : » بقل دوب . دوخ  راگزور  ۀعبرا  ناکرا  زا  يو 
 15 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوب بوبحم  يو  ردپ  ثیدح ، نتشاگن  هب  ناقوشم  زا  تسا . هدوب  یلجب - ّللادبع 
�

ه نب  ریرج  مالغ  بهو - وا  ياین 
: يو تافیلأت 
هخیشملا  - 1
دودحلا  - 2
تایدلا  - 3

ضئارفلا  - 4
ریسفتلا  - 5

(. قرو دودح 1000   ) رداونلا - 6

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  - 5

، يرابخا ملاع  رعـش ، دـقتنم  بدا و  ناگرزب  زا  رـسفم و  ثدـحم ، هیقف ، یفوک . ای  يدادـغب  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  ّللادـبع 
�

ه دـمحموبا 
. دوخ راگزور  دنمشناد  ملکتم و 

هب درک و  عورـش  ار  نآ  نتـشاگن  ثیدح و  تفرگ و  ياج  دادغب  رد  دـش . هداز  هفوک  رد  ياهتفگ  هب  دادـغب و  رد  اما  دوب  یناریا  ًاتلاصا  يو 
. تسا روهشم  زین  برع  تایبدا  یملع  دقن  بدا و  رعشرب ، شطلست  یگریچ و  رطاخ  هب  هتبلا  تسا . روآمان  مه  لیلد  نیمه 

مولع رد  ناشدزن  رد  هبیتق  نبا  هک  یناداتسا  تخادرپ . دوخ  تافیلأت  هب  دادغب  رد  نآ  زا  سپ  تسشن و  تواضق  بصنم  هب  رونید  رد  يدنچ 
ّللادـبعوبا

�
ه ظحاج ، یـشایر ، یناتـسجس ، متاحوبا  هب  ناوتیم  درب ، اـههرهب  تخومآ و  رایـسب  مـالک و ...  تغل ، ثیدـح ، هلمج  زا  فلتخم 

. درک هراشا  یعمصا و ...  هب  فورعم  بیرق  نب  نمحرلادبع  ینادمح ،
. تسا هدوب  رایسب ) لامتحا   ) دادغب رد  ای  مک ) لامتحا   ) هفوک رد  ای  نیقی  عطق  اما  تسا ؛ فالتخا  يو  ياجکاخ  ةرابرد 

: يو تافیلأت 
نآرقلا  بیرغ  ریسفت  - 1

ثیدحلا  بیرغ  - 2
 16 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رابخالا  نویع  - 3
ءارعشلا  رعشلا و  - 4

 ... هقفلا و عماج  - 5
مراهچ نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 6

راید نآ  رد  شناکاین  دوب و  یفوک  ًاتلاصا  هعیـش ، ثدحم  ملاع و  یلع . نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
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نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  ناراداوه  زا  هک  ار  یقرب  يالعا  دج  یلع  نب  دمحم  قارع - یلاو  یلع - نب  فسوی  نوچ  دـندرکیم و  یگدـنز 
هناخدور ارهاظ   ) مق دور  هقرب  رد  دنتخیرگ و  ناریا  هب  دلاخ  شرسپ  نمحرلادبع و  راچان  هب  دناسر ، تداهش  هب  ریگتسد و  دوب ، مالسلا  هیلع 

. دندش ریگیاج  نوقریب )
هدرک كرد  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  زا  نت  دنچ  رصع  يو  تسا . هدش  هداز  مق  رد  الامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا 

. تسا هدروآ  ثیدح  ناشیا  زا  و 
. دندوب ناشیا  يو ، ناداتسا  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هداد ؛ رارق  مالسلا  هیلع  يداهو  داوج  ماما  نارای  رامش  رد  ار  يو  یسوط  خیش 
نب دمحا  مق  هیقف  سییر و  خیش ، اهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ  رارق  اهقف  نعط  دروم  يدنچ  درکیم ، تیاور  فیعض  لسرم و  ثیداحا  زا  نوچ 

. دنادرگزاب ار  يو  تساوخ و  شزوپ  دش و  نامیشپ  یتدم  زا  سپ  دنار و  مق  زا  ار  يو  هک  دوب  یسیع 
، یمق میهاربا  نب  یلع  هطب ، نب  رفعج  نب  دمحم  يدابآدعس ، نیسح  نب  یلع  رافص ، نسح  نب  دمحم  دندوب ، شرـضحم  رد  هک  ینادرگاش 

 ... يرعشا و هللادبع  نب  دعس 
ثیدـح و ینآرق ، مولع  زا  ياهعومجم  تقیقح  رد  هدرکیم و  يراذـگمان  نساحملا  هب  زین  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتـشاد  يرایـسب  تافیلأت  يو 

. تسا هدنام  یقاب  نآ  موس  کی  اهنت  هک  مینادب  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  هک  تسین  فازگ  هدوب و  هقف 
: يو تافیلأت  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  مق  رد  یقرب 

نساحملا  - 1
لاجرلا  - 2

17 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

290 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 7

فورعم قاحسا  نب  دمحم  جرفلا  وبا  تسا . يرجه  موس  نرق  فیلات  بحاص  ملاع و  نایعیش  زا  یناهفصا  یفوک  یفقث  میهاربا  قاحـسا  وبا 
. تسا هدرک  یفرعم  نیفنصم  ءاملع و  تاقث  زا  ار  وا  تسرهف  باتک  رد  میدن  نبا  هب 

نب دیعس  دافحا  زا  یفقث  میهاربا  تسا . هدرک  لقن  يدایز  تافنصم  وا  يارب  هتسناد و  یفوک  ار  وا  لصا  تسرهفلا ، باتک  رد  یـسوط  خیش 
زین مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناـمز  رد  تسا و  هدرک  نیادـم  یلاو  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  یفقث  راـتخم  يومع  دوعـسم ،
نب دیعـس  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک  یمخز  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نیادـم  طاـباس  ملظم  رد  نانـس  نب  حارج  هک  یماـگنه  دوـب . یلاو 

. دنک اوادم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مخز  ات  دروآ  بیبط  وا  دش و  دراو  دوعسم 
: يو تافیلأت 

هقفلا یف  ریبکلا  عماجلا  ۀفرعملا 4 - تاراغلا 3 - يزاغملا 2 - - 1

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 8

. دنمناوت یثدحم  سانشرس و  ياهرهچ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يافواب  نارای  زا 
يرکـسع نسح  ماما  ریگاجهمه و  ملظ  ناقفخ و  هک  نامز  نآ  رد  تسناد . يرجه  موس  نرق  رد  هعیـش  تیاور  ناـگرزب  زا  ناوتیم  ار  يو 

لکـش هب  یـصوصخ و  ياههمان  نتـشون  قیرط  زا  رافـص  نب  نسح  نب  دمحم  دوب ، تبقارم  تراظن و  تحت  یماظن  ۀـقطنم  رد  مالـسلا  هیلع 
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. تخاس دنمهرهب  مالسلا  هیلع  ناشیا  دوجو  رون  زا  ار  نایعیش  بیترت  نیدب  درک و  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  هب  ار  دوخ  هنایفخم ،
، ینیلک نوچ  یناگرزب  درک و  عیـشت  ناهج  هب  یگرزب  تمدـخ  تیاور ، لقن  ظفح و  اب  هک  دوب  هعیـش  رومان  ياههرهچ  زا  یکی  مق  رد  يو 

. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رهش  رد  رافص  نسح  نب  دمحم  دناهتشاگن . هتفگ و  رایسب  وا  ةرابرد  یّلح و ...  همالع  یسوط ، خیش 
 18 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت 
ةولصلا  باتک  - 1

ءوضولا  باتک  - 2
زئانجلا  باتک  - 3
مایصلا  باتک  - 4

حاکنلا  باتک  جحلا 6 - باتک  - 5
قالطلا  باتک  - 7
رازملا  باتک  - 8

هالغلا  یلع  ّدرلا  باتک  - 9
 ... تاجردلا و رئاصب  - 10

مراهچ نرق 

)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  - 9

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  گرزب  يوار  ود  ماطسب ، نب  نیسح  شردارب  يروباشین و  روپاش  نب  ماطسب  نب  ّللادبع 
�

ه باتعوبا 
راید نآ  گرزب  نایوار  زا  دندرک و  رفس  نیوزق  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  ناگرزب  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هقث ، هیقف  ود  نآ 

: نوچ یگرزب  ناداتسا  دزن  رد  صفح ، دایز و  ایرکز ، دوخ  ياهومع  روپاش و  نب  ماطسب  دوخ  ردپ  دزن  رد  نتخومآ  زج  هب  دندش .
 ... یفاریس و دمحا  نب  میمت  میهاربا ، نب  قاحسا  یطساو ، میهاربا  نب  یلع  فلخ ، نب  دمحم 

. دندرک يدرگاش 
: ود نآ  فیلأت 

. همئالا بط 

)؟- 300 ق  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 10

. یناریا یعیش  ثدحم  هیقف و  يزاوها ، نارهم  نب  دامح  نب  دیعس  نب  نیسح  دمحموبا 
 19 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ردارب اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  فراعم  مالـسا و  میلاعت  رـشن  یلاعت و  يارب  دوب . یناریا  ًاتلاصا  دش و  هداز  هفوک  رد  يو 
تفر مق  هب  اجنآ  زا  شردارب ، تشذگرد  زا  سپ  دیشوک . رایسب  هعیش  مالسا و  يالتعا  يارب  دش و  راپـسهر  زاوها  هب  دیعـس  نب  نسح  دوخ 
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. دندینش تیاور  يو  زا  يرایسب  ياهتیصخش  نادنمشناد و  تفرگ و  ياج  نابا  نب  نسح  ۀناخ  رد  و 
هب لقن و  هعیشلا و ...  لئاسو  هیقفلا ، هرـضحیالنم  راصبتـسا ، بیذهت ، یفاک ، نوچ : هعیـش  بتک  نیرتروآمان  زا  يرایـسب  رد  يو ، تایاور 

. تسا هدش  دانتسا  نآ 
. دندوب مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر ، ماما  باحصا  زا  شردارب  يو و  یسوط ، خیش  ۀتفگ  هب 

. تشذگرد مق  رد  يو 
. دش هدروآ  یخرب  هک  تسا  دلج  زا 30  شیب  شردارب  يو و  تافیلأت 

(: شردارب و   ) يو تافیلأت 
بقانملا  - 1

تارایزلا  باتک  - 2
ۀیقتلا  باتک  - 3

 ... بلاثملا و هالغلا 5 - یلع  درلا  - 4

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  - 11

. یعیش گرزب  راگنخیرات  رعاش و  ثدحم ، يدنکلا ، یفوک  مثعا  نبا  هب  فورعم  یلع ، نب  دمحا  دمحموبا 
دمحم یخرب  دمحا و  ار  يو  مان  یخرب  تسا . فالتخا  يو  بسن  مان و  رد  یتح  تسین و  تسد  رد  یعالطا  چیه  يو  زورداز  هاگداز و  زا 

. دندرب راک  هب  مثعا » نبا   » يو دوخ  ةرابرد  یهاگ  دوب ، يو  ردپ  بقل  هک  ار  مثعا »  » ظفل نینچمه  دناهدروآ .
: دنکیم دای  نینچ  يو  زا  يومح  بیدالا ، هفرعم  یلا  بیرالا  داشرا  رد  زین  تسا و  هدروآ  يو  زا  یتایبا  ابدالا  مجعم  رد  يومح  توقای 

هب هک  تسا  ياهنیک  ضغب و  تهج  زا  يومح  نخس  هتبلا  هک  دوشیم ؛» هدرمـش  فیعـض  ثیدح  لها  دزن  بهذم و  یعیـش  تسا و  خروم  »
. دراد عیشت 

 20 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسین سرتسد  رد  یعالطا  هنوگچیه  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت 
حوتفلا  - 1

خیراتلا  باتک  - 2
فولأملا باتک  - 3

)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 12

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  ۀتسجرب  هیقف  يوار و  یمق ، يریمح  عماج  نب  کلام  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه سابعلاوبا 
رصع ماما  اب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  قیرط  زا  ناشیا  زا  سپ  تشاد و  يراگنهمان  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  اب  يو 

. دوب طبترم  مالسلا  هیلع 
: يو تافیلأت 
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دانسالا  برق  - 1
دیحوتلا  همظعلا و  - 2

هفرعملا  هعاطتسالا و  همامالا 4 - - 3
بطلا  - 5

لئاسرلا  - 6
برعلا  لضف  - 7

تاعیقوتلا  يرمعلا و  نامثع  نب  دمحم  نع  لئاسم  - 8
لئالدلا  باتک  - 9

هریحلا هبیغلا و  - 10

ح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 13

هیماـما و ۀعیـش  ياـهقف  ناـگرزب  زا  یـشایع ، هـب  فورعم  یفوـک  يدنقرمـس  یمَلـس  یـشایع  نـب  دـمحم  نـب  دوعـسم  نـب  دـمحم  رــصنوبا 
راگزور  ۀناگی  یمالسا . روشیدنا  نازادرپهیرظن 

 21 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوب بیدا  ثدحم و  رسفم ، لضاف ، نوگانوگ ، مولع  رد  دوخ 

نادمآرـس زا  دروآ و  يور  عیـشت  هب  يرفعج  هقف  رب  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دوب  تنـس  لـها  زا  زاـغآ  رد  دـش و  دراو  قارع  هب  رد 260 ق  يو 
. درک عیشت  فقو  فرص و  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دش و  دوخ  راگزور 

. تسا هدنام  راگدای  هب  يو  زا  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . ینیلک  خیش  ةرودمه  یشایع 
. دوب يو  نادرگاش  زا  ّیشک  تشاگن . باتک  تشاد و  تسد  یسانشهفایق و ...  موجن ، بط ، رد 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 
: يو تافیلأت 

ریسفتلا  باتک  - 1
ضیراعملا  - 2

تاوعدلا  - 3
رعشلا  باتک  - 4

 ... ءایلوالا و ءایبنالا و  - 5

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  - 14

ياهتیـصخش ثیدـح و  ناـیوار  زا  یگنهرف ، یعاـمتجا و  مولع  رد  سانـشراک  دنمـشیدنا ، لـضاف ، یفوـک . میهاربا  نب  تارف  مساـقلاوبا 
. دنتشاذگ تارف »  » ار وا  مان  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دش و  هداز  هفوک  رد  ینیلک . خیش  مالسالاۀقث  راگزورمه  يرغص و  تبیغ  نارود 

. دوب اهنآ  هب  دنمهقالع  مک  تسد  ای  بهذم  يدیز  ياهتیصخش  زا  يو 
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: يو فیلأت 
تارف ریسفت  - 1

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  - 15

یعالطا يو  زورداز  زا  يرجه . مراهچ  نرق  رد  یعیش  هیقف  ثدحم ، یقالیا . يزار  نبا  هب  روهشم  یمق ، یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحموبا 
. تسا فورعم  يزار  نبا  هب  هدش ، ریگیاج  ير  رد  ینامز  رید  هک  اجنآ  زا  تسین . تسد  رد 

هدرک و  تیاور  ناگرزب  نآ  يود  ره  زا  دوب و  دابع  نب  بحاص  قودص و  خیش  رصعمه 
 22 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. يو زا  زین  قودص  خیش 
. تسا سرتسد  رد  زورما  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هنافسأتم  هک  هتشاگن  باتک  هب 220  کیدزن  يراثآ  دوب و  يراکرپ  ةدنسیون  يو 

. دناهتسناد مامت  ۀقث  هدوتس و  شناد  لضف و  هب  ار  يو  ناسیونلاجر ، رثکا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  نامز  زا 

: يو تافیلأت 
( تاعنام  ) هنجلا لوخد  نم  هعناملا  لامعالا  - 1

موماملا  مامالا و  بدا  - 2
رابخالا  تالسلسملا  - 3

تایاغلا  - 4
سورعلا  - 5

هیوبنلا ثیداحالا  عماج  - 6

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 16

. هعبرا بتک  ناّفلؤم  زا  یکی  هعیش ، گرزب  ثدحم  هیقف ، ینیلک . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا 
. دـش هداز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تبحم و  رون  هب  نشور  ياهناـخ  رد  ير و  يرتمولیک  رد 38  نیلک  زا  هیوفاـشف )  ) یهد رد  يو 

هاگمارآ تسارآ . لمع  ملع و  هب  تفرگ و  هدهعرب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  ینیلک  دوخ  دنزرف  شزومآ  قاحـسا ، نب  بوقعی  يو  ردـپ 
. تسا نایعیش  هاگترایز  هک  تساهتدم  يررهش - دابآ  نسح  کیدزن  نیلک - ياتسور  رد  يو  ردپ 

ییازـسب شقن  يو  تیبرت  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ینیلک  يداتـسا  ردپ  زا  سپ  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  ثدـحم و  دوخ  هک  ناّلع  يو  ییاد 
ير هب  شناد  بسک  يارب  ینیلک  یناوجون ، ندنارذگ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ادخ ، ۀناخ  ترایز  هار  رد  جـح و  رفـس  رد  ناّلع  تشاد .
اجنآ رد  دش . انشآ  امیقتسم  یعیش  یفنح و  یعفاش ، نوچ  یبهاذم  هیلیعامـسا و  نوچ  ییاههقرف  تارظن  اههشیدنا و  اب  اجنآ  دش و  راپـسهر 

زا  ار  عیشت  ییاهتکرح ، درب  یپ  لیصحت  نمض  هک  دوب 
 23 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تبث و يارب  دوب  یعورش  نیا  تسناد . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  كرابم  ياههدومرف  هب  تشگزاب  ار  نآ  نامرد  هدرک و  فرحنم  دوخ  ریـسم 
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يریگارف رد  وا  داتـسا  نیتسخن  یفوک  يدـسا  نب  دـمحم  نسحلاوبا  اتـسار  نیا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیداـحا  طـبض 
. دوب ثیداحا 

. دوب هدش  تایاور  ثیداحا و  نتشاگن  ندینش و  نتفای ، يارب  یشبنج  رگزاغآ  اریز  دیمان ؛ ثیدح » ةرود   » دیاب ار  ینیلک  ةرود 
سپ يرعشا و  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  شناد  لضفاب و  داتسا  رـضحم  رد  دش و  راپـسهر  مق  هب  تایاور  ثیداحا و  يروآدرگ  يارب  يو 

نب هللادـبع  ردـقنارگ  داتـسا  درک و  يدرگاش  ملعم »  » هب فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درگاش  نآ  زا 
. تخادرپ شناد  بسک  هب  زین  اجنآ  تفر و  هفوک  هب  اجنآ  زا  درب و  هرهب  درک و  كرد  زین  ار  دانسالا  برق  بحاص  يریمح  رفعج 

يو هب  اوتف  ذخا  رد  ینس  هعیـش و  هک  دش  دوخ  راگزور  دمآرـس  نانچنآ  ثیداحا  طبـض  ظفح و  تلیـضف و  اوقت ، تلادع ، تناما ، رد  يو 
. تفرگ بقل  خیاشملا » خیش   » و مالسالا » ۀقث   » هک دوب  بهذم  ود  ره  قوثو  دروم  ياهزادنا  هب  دندرکیم و  هعجارم 

لوصا اهنت  يو ، مادـقا  زا  شیپ  تخادرپ . هعیـش  ثیداحا  بیترت  مظن و  يروآدرگ و  هب  هیماما  ناـیم  رد  هک  تسا  یثدـحم  نیتسخن  ینیلک 
رتابیز و ار  هعیـش  ياپدر  شقن و  هضور ،) عورف و  لوصا ،  ) یفاک دوخ  رثا  اب  هک  دندرکیم ؛ عوجر  اهنادـب  هعیـش  تشاد و  دوجو  هأمعبرا 

. درک رتراوتسا 
میهاربا نب  دـمحم  یمق ، هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  یفوـک ، بتاـک  دـمحا  نب  دـمحا  عـفار ، یبا  نبا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 

. دندوب بنیز و ...  نبا  هب  فورعم  ینامعن ،
هعیش گرزب  ثدحم  نیا  ةزانج  رب  طاریقوبا  دادغب  یمان  دنمـشناد  تشذگرد . تخیر ، ورف  ناگراتـس  هک  یلاس  موجن » رثانت   » لاس رد  يو 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  ۀفوک » باب   » رد درازگ و  زامن 
: يو تافیلأت 

یفاک  - 1
 24 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لاجر  باتک  - 2
هطمارق  در  - 3

همئا  لئاسر  - 4
ایورلا ریبعت  - 5

)؟-؟(  هبعش نبا  - 17

. هیماما ياملع  گرزب  خویش  زا  یلاجر و  هیقف ، ثدحم ، هبعش ، نبا  هب  فورعم  ینارح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
ماـش یملع  مهم  گرزب و  ياهرهـش  زا  یکی  هک  بلح  رد  دـش . هداز  هیروـس - رد  بلح  رهـش  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  نارح - رد  يو 

. دش عیشت  هژیو  هب  مالسا  ناهج  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هزاوآرپ و  دوب ،
دیفم خیـش  دیدرگ ، عیـشت  ناهج  ياههراتـس  نیرتغورفرپ  زا  هک  يو  نادرگاش  نیرتمهم  زا  يدادغب و  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  يو  داتـسا 

. دوب
: دیوگیم يو  ةرابرد  یسلجم  همالع 

«. دشابیم ناشیا  نأش  تمظع  شناد و  لضف و  رب  دهاش  نیرتهب  دوخ  لوقعلا - فحت  ناشیا - باتک  »
. تسین راکشآ  يو  ياجکاخ 
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: يو تافیلأت 
نموملا ءالتبا  رابخا  رکذ  یف  صیحمتلا  لوسرلا 2 - لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  - 18

رد يو  مالـسلا . هیلع  نامز  ماما  يارفـس  ناراـی  هعیـش و  ناـگرزب  ناـشخرد ، ياـههرهچ  زا  یفاکـسا ، لیهـس  نب  ماـمه  نب  دـمحم  یلعوبا 
نیموصعم تارـضح  هب  نارادتـسود  نیمزرـس  ناونع  هب  نآ  فارطا  هفوک و  نامز  نآ  رد  دش . هداز  هفوک - هرـصب و  نایم  یلحم  فاکـسا -

. دشیم هتخانش  مالسلا  مهیلع 
. تفای شرورپ  دوشگ و  مشچ  دندوب ، هتفریذپ  نایعیش  زا  ار  مالسا  هک  ناملسم  هزات  ياهداوناخ  رد  دمحم 

 25 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دیامرفب اعد  ات  تساوخ  ناشیا  زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  ياهمان  مردپ  مندمآ ، ایند  هب  زا  شیپ  : » دـیوگیم دوخ 

. دیامرف اطع  يو  هب  ار  یحلاص  دنزرف  دنوادخ 
«. دومرف هدروآرب  ار  وت  ۀتساوخ  دنوادخ  دومرف : موقرم  همان  لیذ  رد  ماما 

اما دش  راپـسهر  دوب ، شناد  زکرم  نامز  نآ  هک  دادغب  هب  راگزور  نآ  شناد  بسک  يارب  یتامدـقم ، تالیـصحت  زا  سپ  یفاکـسا  دـمحم 
ياهروتـسد دـناوتب  دوش و  رتکیدزن  کیدزن و  مالـسلا  هیلع  لوسر  لآ  مئاق  صاـخ  بیاـن  هب  قیرط  نیدـب  هک  دوب  نآ  يو  رتمهم  فدـه 

. دنک ارجا  ار  ناشیا 
: دیوگیم يو  ةرابرد  یسوط  خیش 

«. تسا هدرک  تیاور  ار  یناوارف  تایاور  تسا و  نانیمطا  دروم  ردقلا و  لیلج  یتیصخش  یفاکسا ، مامه  نب  دمحم  یلعوبا  »
. تفاتش یقاب  يارس  هب  یگلاس  رد 80  یفاکسا  دمحم 

: يو تافیلأت 
صیحمّتلا  باتک  - 1

همئالا خیرات  یف  راونالا  - 2

340 ق) ّیشک -؟(  - 19

. هعیش گرزب  ملاع  یلاجر و  هیقف ، ّیشک ، زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا 
، دوب شناد  لها  رازتشک  هک  یشایع  ۀناخ  رد  دوب . یـشایع  نامالغ  زا  يو  ددرگیمرب . دنقرمـس  یحاون  زا  شک »  » ۀقطنم هب  ّیـشک  باستنا 
ناداتـسا و ابیرقت  دوب و  ینیلک  خیـش  یمیمـص  ناتـسود  زا  هیاـمنارگ و  رایـسب  لاـجر و  راـبخا و  هب  هاـگآ  ّیـشک ، درک . جورخ  دـیروش و 

. دندوب یکی  راوگرزب  ود  نآ  نادرگاش 
، يرکبعلت یـسوم  نب  نوراـه  هراـیزلا ، لـماک  باـتک  بحاـص  یمق ، هیوـلوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هـک  ینادرگاـش 

. دندوب يدنقرمس  میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  یعخن و  نایح  نب  یسیع  دمحاوبا 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 

: يو تافیلأت 
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لاجرلا  - 1
 26 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیقداصلا  ۀمئالا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  - 2
ملعلا ریثک  - 3

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  - 20

. نوگانوگ مولع  رد  اناوت  یلوصا و  ملکتم ، هیقف ، يولع ، ای  یفوک  دمحا  نب  یلع  مساقلاوبا 
مان ار  هقف  رد  باتک  ءایصوالا و  باتک  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  درک  فیلأت  ار  یمکحم  باتک  دوب و  میقتسم  یقیرط  رب  شراک  زاغآ ، رد 

. تفر شیپ  ّولغ  يوس  هب  درک و  رییغت  يو  بهذم  لاح و  سپس  درب .
. تشذگرد زاریش  کیدزن  اسف  رد  ياهقطنم  یمرک »  » رد یفوک  دمحا  درک . يروآدرگ  ار  يو  تافیلأت  دمحموبا ، يو  رسپ 

: يو تافیلأت 
ءایبنالا  - 1

ءادتبالا  - 2
همهاربلا  لوق  داسف  - 3

قالخالا  مراکم  بادآلا و  - 4
 ... قحلا و بلط  یف  لالدتسالا  - 5

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 21

. هیلیعامسا گرزب  دنمشناد  یبرغم . یمیمت  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  هفینحوبا 
هیلیعامسا بهذم  ناراذگناینب  زا  وا  دش . هیلیعامـسا  ۀعیـش  داد و  بهذم  رییغت  یلو  دوب  یکلام  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  دش . هداز  برغم  رد 
نیدـلارخف نارود  رد  و  هللااب ) روصنملا  هللارماب ،. مئاقلا  هللااب ، يدـهملا   ) درک تمدـخ  یمطاـف  ياـفلخ  زا  يرایـسب  هب  دوب . نآ  راذـگنوناق  و 

. دنیوگیم یعیش » ۀفینحوبا   » وا هب  هعیش  نافلؤم  دیسر . تاعدلایعاد  تاضقلایضاق و  ماقم  هب  مراهچ ، ۀفیلخ 
 27 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت 
مالسالا  مئاعد  - 1
رابخالا  حرش  - 2

لیواتلا  ساسا  - 3
هوعدلا  حاتتفا  - 4

همامالاو  دیحوتلا  - 5
همعنلا  حیتافم  - 6

حاضیالا  - 7
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عوبنیلا  - 8
تارماسملا سلاجملا و  - 9

381 ق) - 305  ) قودص خیش  - 22

زا هعیـش و  گرزب  روـشناد  ثدـحم  ردـقنارگ و  هیقف  قودـص . خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا 
. ینیلک خیش  ناورهلابند 

نیرتهتـسجرب زا  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  يو ، ردـپ  دـش . هداز  مق  رد  شناد  اوقت و  لها  ياهداوناـخ  رد  يو 
دادغب ناسارخ و  هب  قودص  خیـش  درک . ضیف  بسک  ردپ  رهم  رپ  ناماد  رد  تسخن  قودـص  خیـش  دوب و  دوخ  نامز  گرزب  ياهقف  املع و 

: دیوگیم يو  ةرابرد  یسوط  خیش  دنارذگ . ير  رد  ار  دوخ  یناگدنز  نایاپ  درک و  رفس 
رامـش هب  ماقم  یلاع  يداـقن  ثیداـحا ، ۀلـسلس  رد  هاـگآ و  ـالماک  لاـجر ، لاوحا  زا  دوب . ثیداـحا  ظـفاح  ردـقلالیلج و  يدنمـشناد  يو  »

«. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رثا  دصیس  دودح  رد  تشادن و  دننام  تامولعم  ترثک  ثیداحا و  ظفح  رظن  زا  مق  ناگرزب  نیب  دمآیم .
دمحم نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هزمح  هیوباب ، نبا  شردپ  زا : دنترابع  درک ، ضیف  بسک  اهنآ  دزن  رد  قودص  خیـش  هک  یناداتـسا 

 ... يدابآرتسا و دمحم  نب  مساق  دمحموبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دیز  نب 
، دیفم خیش  یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  یلع  نب  نیسح  شردارب  زین  يو  نادرگاش 

 28 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دندوب زازخ و ...  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  تاکربلاوبا ، خیش  يرئاضغ ، نبا 

. تسا صاخ  ماع و  هاگترایز  ير ، رد  هعیش - گرزب  ملاع  نیا  قودص - خیش  ياجکاخ 
: يو تافیلأت 

( هعیش ثیدح  ۀعبرا  باتک  نیمود   ) هیقفلا هرضحیال  نم  - 1
ملعلا  ۀنیدم  - 2

همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  - 3
لاصخلا  - 4

دیحوت  - 5
یلامالا  - 6

 ... هقفلا و یف  عنقملا  - 7

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 23

فارشا رادمان و  نارعاش  اغلب ، هعیش ، ياملع  ناگرزب  زا  یضر ، فیرـش  یـضر و  دیـس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا 
. دادغب
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ردپ نامز  رد  تشاد . فیرـش  یبسن  ردام ، ردپ و  يوس  زا  دـش . هداز  دادـغب  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  يو 
، تشادن شیب  لاس  هدفه  هک  یلاح  رد  ار  نایجاح  يریما  ملاظم و  رد  تواضق  نانآ ، ۀمه  یتسرپرس  دادغب ، نایبلاط  تباقن  دمحاوبا ، دوخ 

. تفرگ هدهع  رب 
زا سپ  يدنچ  داد . تعلخ  يو  هب  ار  لیلجلا » فیرـشلا   » بقل دیزگرب و  دادغب  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يو  هیوب  هلودـلاءاهب  يدـنچ 

. درک شکشیپ  يو  هب  ار  لجالا » فیرشلا   » نآ زا  سپ  و  نیبسحلاوذ » یضرلا   » بقل نآ ،
یگنهرف یخیرات - ظاحل  زا  هرود  نیا  هب  هک  تسا  نایـسابع  تفالخ  موس  ةرود  اب  نراقم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  اـب  یـضر  دیـس  راـگزور 

دیـس هب  تسا . يرعم  ءالعلاوبا  یـضر و  دیـس  یبنتم ، هناگهس : نارعاش  رـصع  برع ، تاـیبدا  خـیرات  تهج  زا  دـنیوگیم و  نیرز » رـصع  »
بقل  یضر 

 29 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دناهداد زین  نایبلاط  نیرترعاش  ینعی  نییبلاطلارعشا » »

: زا دنترابع  درب ، اههرهب  درک و  يدرگاش  ناشدزن  راگزور  نآ  نوگانوگ  مولع  رد  يو  هک  یناداتسا 
ییحیوبا یلزتعم ، رابجلادبع  یـضاق  نسحلاوبا  یفاریـس ، یـضاق  يوحن ، یـسراف  یلعوبا  یکلام ، هیقف  يربط  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـساوبا 

 ... دیفم و خیش  هتابن ، نبا  هب  روهشم  يرصم  بیطخ  یقراف  میحرلادبع 
رد دوخ  ۀـناخ  یکیدزن  ياهسردـم  دوخ ، شناد  تاکز  تخادرپ  تهج  شايزودـناشناد  ساپـس  هب  دوب . اوقتاب  دوجلالذـب و  رایـسب  يو 

یگدنز يارب  ییاهقاتا  تاسلج ، ینارنخـس و  سیردت ، ياهرالات  رب  نوزفا  هک  دیمان  ملعلاراد »  » ار نآ  درک و  سیـسأت  دادـغب  خرک  يوک 
يرادـهگن نآ  رد  یمالـسا  یبرع و  عجارم  عبانم و  نیرتهب  نیرتدنمـشزرا و  هک  تشاد  یگرزب  ۀـناخباتک  دوب و  هدـمآ  مهارف  نایوجـشناد 

. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  تیریدم  دوخ  ًاصخش  دشیم و 
خیـش هللادبعوبا  یناولح ، دمحم  خیـش  هللادـبعوبا  یکیابک ، دـیزوبا  ردـقیلاع  هیقف  هلمج : زا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  يروآمان  نادرگاش 

 ... یضاق و رادنب  نسحلاوبا  یتسیرود ، رفعج 
دعب يدنچ  یـضترم  دیـس  يو  رتهم  ردارب  یلوق ، هب  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  دوخ  يارـس  رد  دادـغب  خرک  ۀـلحم  رد  يو 

. درپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شفیرش  ياین  راوج  رد  نیمظاک و  هب  ار  يو 
: يو تافیلأت 

هغالبلا  جهن  - 1
نآرقلا  تازاجم  یف  نایبلا  صیخلت  - 2

هیوبنلا  راثآلا  تازاجم  - 3
لیزنتلا  هباشتم  یف  لیواتلا  قیاقح  - 4

راعشا ناوید  همئالا 6 - صئاصخ  - 5

ح 410 ق) يزار -؟(  زاّزخ  - 24

. هیماما ثدحم  فورعم و  ۀقث  یمق ، يزار  زاّزخ  یلع  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  خیش 
زا  هک  درک  ثیدح  عامتسا  هعیش  ياملع  ناگرزب  زا  تشاد ، هک  يرایسب  ياهرفس  رد  يو 

 30 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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مق و ياههزوح  رد  يدنچ  دندوب . خویش  نبا  نوچ  یناگرزب  یشایع و  دمحا  خیش  ینابیش ، لضفملا  یبا  قودص ، خیـش  يو : خیاشم  هلمج 
. تسا هدناوخ  هعیش  ناگرزب  زا  هیقف و  هقث ، شیوخ ، لاجر  رد  ار  وا  هدوب ، يو  نارصعمه  زا  هک  یشاجن  سابعلاوبا  درک . سیردت  ير 

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  ير  رد  دراد . هقف  رد  مه  مالک ، رد  یباتک  مه 
: يو فیلأت 

رشع ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیافک  - 1

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 25

. هعیش یمان  ثدحم  ملکتم و  هیقف ، ملاع ، دیفم . خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم 
گرزب نادنمـشناد  مانب و  ناداتـسا  رـضحم  رد  اجنآ  رد  دش و  دادغب  راپـسهر  يرکف ، دشر  غولب و  زا  سپ  دش . هداز  دادغب  یلاوح  رد  يو 

خیـش دـنکیم . داـی  ملعملا » نبا   » ناونع هب  يو  زا  تسرهفلا  رد  میدـن  نبا  تخادرپ . لوصا  هقف و  مـالک ، شناد ، نتخومآ  هب  راـگزور  نآ 
تیعجرم تسایر و  دوخ ، راگزور  رد  تسا . هیماما  ناملکتم  زا  يو  : » دـیوگیم تسا ، يو  بتکم  دنمـشزرا  نادرگاش  زا  هک  زین  یـسوط 

درخ و باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . باوج  رضاح  اهشسرپ ، هب  خساپ  رد  تشاد . قیقد  ینهذ  بوخ و  ۀظفاح  ددرگیم . متخ  وا  هب  هعیش 
«. دراد نالک 

یلبنح دامع  تشاد .» شناد  ملعرب و  تموادـم  دوب و  دـجهت  عوشخ و  لها  دـهاز و  دابع ، رایـسب  يو  : » دـیوگیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دیوگیم تنس ) لها  نادنمشناد  زا  یکی  )

يو تشاد . هیوب  لآ  تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  دوب . هثحابم  مالک و  هقف و  شخب  سییر  هیماـما و  ناـگرزب  زا  یگرزب  »
«. دادیم ناوارف  ۀقدص 

 ... یفاکسا و دینج  نبا  قودص ، خیش  یمق ، هیولوق  نبا  زا : دنترابع  تخومآ ، سرد  اهنآ  رضحم  رد  يو  هک  یناداتسا 
 ... یکجارک و حوتفلاوبا  یشاجن ، یسوط ، خیش  یضر ، دیس  دنتسه : عیشت  مالسا و  ناهج  ياهنیرتهب  زا  درک ، تیبرت  هک  ار  ینادرگاش 

كاخ هب  یمق  هیولوق  نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  دادغب و  رد  دـیفم ، رمع  لاس  زا 75  سپ  دیفم  خیش 
. دش هدرپس 

 31 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 
هعنقملا  - 1

هعیرشلا  ضئارفلا  - 2
یلامالا  - 3

 ... داشرالا و - 4

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 26

نینامثلاوذ باقلا  ياراد  رحبتم ، بیدا  ملکتم و  ملاع  زربم ، هیقف  يدهلا . ملع  یضترم  دیس  هب  روهشم  یسوم ، نب  نیسح  نب  یلع  مساقلاوبا 
. نیدجملاوذ و 
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، دـیفم راوگرزب  خیـش  زا  سپ  دوب . یـضر  دیـس  يو  ردارب  تشاد . فیرـش  رایـسب  یبسن  ردام ، ردـپ و  يوس  زا  دـش و  هداز  دادـغب  رد  يو 
زا دوب . دوخ  راگزور  دمآرس  ریـسفت ، لوقنم و  لوقعم و  مولع  رد  تسا . هدناوخ  هیماما  ۀعیـش  ملعم  ار  يو  یّلح  همالع  دش . یهقف  ياوشیپ 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت 

ءایبنالا  هیزنت  - 1
ۀیهقفلا  لئاسملا  نم  ۀیمامالا  هب  تدرفنا  ام  یف  راصتنالا  - 2

هعیرشلا  لوصا  یف  هعیرذلا  - 3
هباشتملا  مکحملا و  - 4

رصتخملا  - 5
یلامالا  - 6

 ... دئاوفلا و ررد  - 7

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  - 27

. هیماما گرزب  رایسب  ملاع  اناوت و  ۀباسن  هقث ، يوار  یشاجن . هللادبع  نب  دمحم  نب  سابع  نب  یلع  نب  دمحا  نیسحلاوبا 
. دوب هعیش  ناگرزب  نیثدحم و  زا  دمحا ) نب  یلع   ) شردپ دش . هداز  هفوک  رهش  رد  يو 

 32 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ارماـس فرـشا و  فجن  رد  يدـنچ  دادـغب ، رد  يدـنچ  هدوـب . تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  تین  هب  رتـشیب  هک  هتـشاد  یکیدزن  رود و  ياـهرفس 

. دنارذگ
رگید بتک  دمآرس  يو  لاجر  باتک  مه  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  لقن  تیاور  ربتعم  دارفا  نیقثوم و  زا  اهنت  هک  تسا  ینایوار  كدنا  زا  يو 

. تسا
هب فورعم  زازب  دحاولا  دبع  نب  دمحا  دیفم ، خیـش  دش ،) دای  وا  زا  هک   ) شردپ زا : دـنترابع  درک ، يدرگاش  اهنآ  رـضحم  رد  هک  یناداتـسا 

 ... رشاح و نبا 
. دندوب يزورم  ینسح  دیعم  نب  نیدلا  دامع  دیس  یتشرهص و  نسحلاوبا  خیش  یسوط ، هفئاطلا  خیش  زین  يو  نادرگاش 

. تسبورف ناهج  زا  مشچ  ارماس  یحاون  زا  دابآریطم  رد  یگلاس  رد 78  یشاجن 
: يو تافیلأت 

؛) هعیشلا یفنصم  ءامسا  تسرهف   ) لاجر - 1
؛ نیعق نب  رصن  ینب  باسنا  - 2

 ... لامعالا و نم  هیف  دروام  هعمجلا و  باتک  - 3

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 28

ناشخرد و رایـسب  لاجرلا  ملاع  ملکتم و  رـسفم ، ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، هفیاـطلا .» خیـش   » هب فورعم  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا 
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هب یگلاس  رد 23  دناهدوب . اهقف  املع و  زا  همه  لسن  دنچ  ات  خیـش  نادناخ  دـش . هداز  ناسارخ  رد  يو  عیـشت . هژیو  هب  مالـسا  ناهج  گرزب 
لقتنم وا  هب  هعیـش  ییاوتف  یملع و  تسایر  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  شداتـسا  زا  سپ  دنام و  قارع  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  چوک  دادـغب 

. دش
تلع هب  تخومآ . سرد  یضترم  دیس  دزن  رد  مه  یلاس  دنچ  درک و  يدرگاش  دیفم  خیـش  ریرحن  داتـسا  دزن  لاس  جنپ  تدم  راوگرزب  خیش 

یقافتا نسح  دوخ  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد  دش و  راپسهر  فرشا  فجن  هب  چوک و  اجنآ  زا  يو  دادغب ، راگزور  نآ  جرم  جره و  بوشآ و 
. دراذگ ناینب  ار  فجن  ۀیملع  ةزوح  اجنآ  رد  ات  دش 

يو ياوقت  دهز و  عرو و  ملع ، ةزاوآ  نانچنآ  دیـسر و  يو  هب  هعیـش  يرادمچرپ  يربهر و  يدهلاملع ، یـضترم  دیـس  تشذگرد  زا  سپ 
مئاقلا  هک  دوب  هدش  هدیچیپ  کیدزن  رود و  رد 

 33 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا يو  هیوب ، لآ  یـشاپورف  اب  هک  دندرک  توعد  تفالخ  زکرم  رد  مالک  سیردت  يارب  يو  زا  هیوب  لآ  يراکمه  اب  یـسابع  ۀـفیلخ  هللارماب 

. دش كاخ  كاپ ، كاخ  نامه  رد  دوب و  اجنامه  رد  دوخ  رمع  نایاپ  ات  درک و  تمیزع  فرشا  فجن  هب  اجنآ 
: يو تافیلأت 

( هعیش ۀعبرا  ياهباتک  زا  باتک  نیموس   ) راصبتسالا - 1
( هعیش ۀعبرا  ياهباتک  زا  باتک  نیمراهچ   ) ماکحالا بیذهت  - 2

هیاهنلا  - 3
طوسبملا  - 4
فالخلا  - 5
 ... نایبتلا و - 6

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  - 29

، مالک هفسلف ، ثیدح ، مولع  هب  طلسم  بیدا ، سانـشهراتس ، نادیـضایر ، یلوصا ، هیقف ، یـسلبارط . یکجارک  یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  خیش 
. یکشزپ ریسفت و  لاجر ، خیرات ، قالخا ، وحن ،

ياهشوت و مادک  ره  زا  درک و  يدرگاش  یسوط و ...  خیش  يدهلاملع ، یضترم  دیس  دیفم ، خیش  نوچ  يراوگرزب  ناداتسا  رـضحم  رد  يو 
رود و ياهرهـش  نینچمه  دادـغب و  رـصم ، ناـنبل ، هیروـس ، نیطـسلف ، هلمج  زا  فـلتخم  ياـهروشک  هب  يرایـسب  ياهرفـس  تفرگ . ياهرهب 

نانبل رد  يو  درک . راکشآ  ناگمه  رب  ار  هیماما  یسررب  هب  دوشیم  رثا  هب 80  کیدزن  هک  دوخ  تافیلأت  تاثحابم و  اب  تشاد . دوخ  کیدزن 
. تشذگرد روص  رهش  و 

: يو تافیلأت 
دئاوفلا  زنک  - 1

نیدهازلا  ۀهزن  نیدباعلا و  ۀضور  - 2
 ... رهاوجلا و ندعم  هیرصانلا 4 - ۀلاسرلا  - 3

34 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1248 

http://www.ghaemiyeh.com


مشش نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 30

. مالسالانیما ای  نیدلا  نیما  هب  بقلم  وحن . هلباقم و  ربج ، باسح ، هب  ملاع  ثدحم ، هیقف ، رسفم ، یسربط . نسح  نب  لضفلاوبا  دیعس  ماما 
رد يو  تخادرپ . فینـصت  مـیلعت و  هـب  دـش و  ریگیاـج  راوزبـس  رد  رد 523 ق  تسا . هدوب  نطوـتم  سوـط  دابانـس  دهـشم  رد  يو  دـنیوگ 

يرـشخمز ماما  ریـسفت  زا  و  لاـمک ؛ تیاـغ  هب  تسا  هدرک  وکین  يراـیتخا  وحن ، رد  دـصتقم  باـتک  زا  ـالثم  دوب ؛ راـیتخا  ياراد  شتاـفیلأت 
. هدوجلا ۀیاغ  یف  تسا  هدرک  يرایتخا  فاّشک ) )

تشذگرد و راوزبس  رد  يو  دندوب . راوگرزب  ياهقف  راگزور و  رباکا  زا  یگمه  شناگداز  دنزرف  و  یـسربط ) لضف  نب  نسح   ) يو دنزرف 
. دندرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  همئالانماث  ترضح  مرح  راوج  رد  دندرک و  لقتنم  سدقم  دهشم  هب  ار  شکاپ  رکیپ 

: يو تافیلأت 
( یعیش گرتس  ریسفت   ) نایبلا عمجم  - 1

( عماجلا عماوج  ریسفت  ای   ) طیسولا - 2
ۀینیعملا  ۀنازخلل  ۀینیدلا  بادآلا  - 3

یفاشلا  یفاکلا  ریسفت  - 4
یلآللا  رثن  - 5

 ... همامالا و رارسا  - 6

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  - 31

بحاص نسح  نب  لضف  شردپ  يرجه . مشـش  نرق  رد  هعیـش  ۀتـسراو  هیقف  قالخا و  ملاع  یـسربط ، لضف  نب  نسح  نیدلا  یـضر  رـصنوبا 
. رابخالا ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  باتک  ممتم  بحاص  یسربط  نسح  نب  یلع  شدنزرف  نایبلاعمجم و  ریسفت  باطتسم  باتک 

: يو فیلأت 
قالخالا  مراکم  - 1

35 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

553 ق) يربط -؟( - نیدلادامع  - 32

مـشش نرق  یعیـش  ماـنب  ثدـحم  یلاـجر و  ملاـع ، نیدـلادامع ، هب  بقلم  یحک ، یلمآ  يربط  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
. يرجه

. دندرک تیاور  يو  زا  يدنوار  بطق  لیئربج و  نب  ناذاش  دوب و  یسوط  خیش  نب  یلعوبا  خیش  شداتسا 
. دشن هتفای  يزیچ  يو  یناگدنز  زا  نیا  زا  شیب 

: يو تافیلأت 
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یضترملا  ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 1
يوقتلا  دهزلا و  - 2

تانیبلاب جرخملاو  تاقوالا  یف  جرفلا  - 3

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  - 33

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  يریعش . ردیح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  جات 
هللادـبع نب  یلع  روصنموبا  ماکحلادـجم  ماما  سییر و  مکاح ، لزنم  هب  راـگزور ، نآ  شناد  نتفرگارف  نتخومآ و  يارب  قهیب  رهـش  رد  يو 

. تفرگیم سرد  يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  رضحم  رد  نینچمه  دربیم و  اههرهب  تفریم و  يدایز 
: يو فیلأت 
رابخالا عماج  - 1

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 34

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  ۀباسن  ملکتم و  هیقف ، لضاف ، ملاع ، یسربط . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا 
بوشآ رهش  نبا  يو  درگاش  ینیسح و  برح  یبا  نب  يدهم  رفعجوبا  يو  داتسا  مق . کیدزن  ياهقطنم  شرفت ) برعم   ) شیربط هب  بوسنم 

. یناردنزام
: يو تافیلأت 

جاجللا  لها  یلع  جاجتحالا  - 1
 36 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالسلا  مهیلع  همئالا  خیرات  - 2

مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  - 3
ۀیبلاطلا  رخافم  - 4

هقفلا یف  یفاکلا  - 5

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 35

مولع رب  يرایسب  طلست  دش . هداز  تارف - هلجد و  دور  یلاوح  رکب - راید  رد  ياهقطنم  دُمآ  رهش  رد  ماقمالاو ، ثدحم  هعیش و  گرزب  ملاع 
. دوب بوشآ  رهش  نبا  عیشت  ناهج  راوگرزب  ثدحم  وا ، ةرهش  زاتمم و  درگاش  تشاد . یمالسا 

: يو تافیلأت 
ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

مانالا دیس  مالک  نم  ماکحالا  مکحلا و  - 2
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570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیس  - 36

نرق ۀـقث  يوار  رعاش و  بیدا ، بهذـم ، سییر  ملاع ، لضاف ، يدـنوار . ینیـسح  هللادـیبع  نب  یلع  نب  هللا  لضف  نیدلاءایـض  اضرلاوبا  دـیس 
. يرجه مشش 

. دش هداز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  رادتسود  ياهداوناخ  رد  دنوار و  مان  هب  ناشاک  فارطا  ياهرهش  زا  یکی  رد 
: دیوگیم بتاک  دامع  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دای  یگرزب  هب  لاجر  ملع  لاوحا و  مجارت  ياهباتک  رد  هتسویپ  يو  زا 

شوـخ و یطخ  ياراد  گرزب و  یظعاو  دوـب . راوـگرزب  یقـالخا  فیرـش و  یبـسن  ياراد  ریظنمک و  یتیـصخش  يدـنوار  هللا  لـضف  دیـس  »
هدوب »...  ناوارف  تافیلأت 

، یفوک هفاق  نب  دمحا  يروباشین ، یمیمت  دمحم  نب  دمـصلادبع  نب  یلع  نیدلانکر  خیـش  نوچ : یگرزب  ياملع  زا  يدنوار  هللا  لضف  دیس 
تاکربلاوبا دیـس  ینایور ، لیعامـسا  نب  دـحاولادبع  دیهـش  ماما  يو ، ناداتـسا  تشاد . تیاور  ةزاجا  يداـبآرتسا و ...  نیدـلادامع  یـضاق 

. دندوب يدادغب و ...  باهولادبع  عراب  خیش  يدهشم ،
هعیش  ياملع  نیرتگرزب  زا  یگلمج  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  ینادرگاش 

 37 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
خیش یسوط ،) ریصن  هجاوخ  ردپ   ) یسوط نسح  نب  دمحم  خیش  یمق ، هیوباب  نب  نیدلابجتنم  خیـش  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  دندوب :

. يریعش نیدلاجات  خیش  ینارحب و  نیدلاماوق 
. تشذگرد ناشاک  رد  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  فراعم  مولع و  مالسا و  هب  تمدخ  يرمع  زا  سپ  يو 

: يو تافیلأت 
رداونلا  - 1

باهشلا  حرش  یف  باهشلا  ءوض  - 2
 ... ریسفتلا و - 3

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  - 37

، ملکتم رـسفم ، ثدحم ، گرزب ، ملاع  یناشاک . يدنوار  نسح  نب  هللا  هبه  نب  هللادبع  نب  دیعـس  نیـسحلاوبا  نسحلاوبا / نیدلا ، بطق  خیش 
. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  نادخیرات  فوسلیف و  هیقف ،

. دندوب دوخ  نامز  گرزب  ياملع  زا  يو  گرزب  ردپ  ردپ و  دش و  هداز  ناشاک  دنوار  رد  يو 
هک تخادرپ  شناد  بسک  هب  تفای و  هار  هرود  نآ  مانب  دیتاسا  رـضحم  هب  تفرگارف و  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  دوخ  ردـپ  دزن  رد  زاغآ ، رد 

یضترم دیس  نیدلایفـص  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  نیدلادامع  نایبلا ، عمجم  بحاص  یـسربط  نسح  نب  لضف  زا : دنترابع  دیتاسا  نآ 
 ... يزار و یعاد  نبا 

. دیدرگ هعیش  سانشرس  ياههرهچ  زا  هک  تشذگن  يزیچ  درب و  ضیف  زین  اجنآ  دیتاسا  رضحم  زا  دش و  ریگیاج  مق  سدقم  رهش  رد  يدنچ 
رابجلادبع نب  یلع  نب  دمحا  یـضاق  يو ،) نادنزرف   ) يدنوار دمحم  نیدلاریهظ  يدـنوار و  نیـسح  نیدلاریـصن  زا : دـنترابع  وا  نادرگاش 

 ... ینئادم و دمحم  نب  یلع  هیقف  یسوط ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  س )  ) هموصعم ترضح  مرح  گرزب  نحص  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  مق  رد  يدنوار  بطق 
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: يو تافیلأت 
حئارجلا  جئارخلا و  - 1

 38 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآرقلا  هقف  - 2

لوّزنلا  بابسا  - 3
هفسالفلا  تفاهت  - 4

 ... بارعالا و یف  بارغالا  - 5

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  - 38

. هعیش ۀقث  يوار  راوگرزب و  ملاع  یمق . ناذاش  نبا  هب  فورعم  یمق ، یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا 
يو ناداتسا  تسا . هدومن  كرد  ار  ینس  هعیش و  ياملع  زا  يرایسب  رضحم  هدرک و  تیاور  لقن  يرایسب  دارفا  زا  هک  تسا  یناگرزب  زا  يو 

نیسح نب  یلع  نب  دمحم  تارایزلا ، لماک  باتک  بحاص  هیولوق  نب  مساقلاوبا  شاییاد  هعیش ؛) نافلؤم  املع و  زا   ) یلع نب  دمحا  شردپ 
 ... یمق و هیوباب  نب 

. درب مان  یکجارک  یشاجن و  یسوط ، خیش  زا : ناوتیم  زین  ناذاش  نبا  ثیداحا  نایوار  نادرگاش و  هلمج  زا 
: يو تافیلأت 

مارکلا  ناتسب  هبقنم 2 - هأم  - 1
مالسلا  هیلع  نینموملاریمال  سمشلا  ّدر  یف  نایبلا  - 3

بقانملا  - 4
بصاونلا نئافد  حاضیا  - 5

585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلع  وبا  - 39

. يرجه مشش  نرق  رد  هیماما  هیقف  لضاف و  ملاع ، یلماع . يروص  رهاط  نب  یلعوبا  نیدلادیدس  خیش 
. هتفای شرورپ  هدـش و  دـنلب  اجنآ  زا  دـیآیمرب  هدـش ، هداد  تبـسن  لماع  هب  نوچ  اما  تسین . تسد  رد  یعـالطا  يو  ياـجداز  زورداز و  زا 

. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  دراد و  دامتعا  يو  باتک  هب  دنادیم و  بوسنم  يو  هب  ار  نینموملا  قوقح  ءاضق  باتک  راونالا  راحب  بحاص 
 39 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 
: يو فیلأت 

نینموملا قوقح  ءاضق  - 1

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 40
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. هعیش گرزب  ثدحم  رسفم و  هیقف ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیشر 
يریگمـشچ قنور  شناد  افوکـش و  ملع  یمالـسا  دالب  رد  هک  درکیم  یگدنز  ياهرود  رد  يو  دـش . هداز  ناردـنزام  يابیز  ۀـطخ  رد  يو 

. دوب هتفرگ 
: دیوگیم نینچ  تایفولاب  یفاولا  يو ، ةرابرد 

يروط هب  دیسر ؛ دوخ  يالعا  دح  هب  هعیـش  لوصا  رد  درک و  ظفح  یگلاس  تشه  رد  ار  نآرق  رتشیب  هک  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  يو  »
هدرتسگ و ملع  اب  برشمشوخ ، راتفگتسار ، ورابیز ، يو  دندرکیم ...  ترجه  دادغب  هب  وا  رضحم  كرد  يارب  فلتخم  ياهرهـش  زا  هک 

«. دربیم رس  هب  وضو  تراهطاب و  هشیمه  دوب و  راد  هدنز  بش  تدابع و  عوشخ ، لها  رایسب 
باتک فلؤم  يرظن  هللادـبعوبا  يرـشخمز ، هللاراج  ناوتیم : تسا ، هدرک  يدرگاـش  اـهنآ  دزن  رد  يو  هک  يدـیتاسا  نیرتروآماـن  هلمج  زا 

حوتفلاوبا خیـش  یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدنوار ، بطق  جاجتحا ، بحاص  یـسربط  خیـش  يدـمآ ، دـحاولادبع  دیـس  هیولعلا ، صئاصخلا 
. درب مان  ار  يزار و ... 

هوک رانک  رد  ار  شرکیپ  تسویپ و  ناناج  هب  هیروس  بلح  رهـش  رد  دوب ، هدرک  يرپس  ار  شرابرپ  یناگدـنز  زا  لاـس  هک 99  یلاح  رد  يو 
. دندرپس كاخ  هب  نشوج 

: يو تافیلأت 
مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1

بصاونلا  بلاثم  - 2
نونفلا  نویع  یف  نونکملا  نوزخملا  - 3

ةدئافلا  ةدئام  - 4
 ... لاثمالا و یف  لاثملا  - 5

40 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  - 41

. هعیش ياهقف  املع و  لوحف  زا  یّلح ، یلجع  سیردا  دمحا  نب  دمحم  هّللادبعوبا 
. تسا فورعم  رکف  تیرح  هب  يو  دیآیم . رامش  هب  يو  يردام  ياین  یسوط ، خیش  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

«. تسا رایسب  تافینصت  ياراد  مولع و  رد  نقتم  هّلح ، ياهقف  ياوشیپ  سیردا ، نبا  : » دیوگیم دوخ  لاجر  رد  دواد  نبا 
. تسا هدوتس  بهذم  سییر  ءاملعلا ، خیش  همالع ، ماما ، خیش ، تارابع : اب  ار  وا  زین  لوا  دیهش 

نب نسح  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دمحم  دامع  خیـش  یـسوط ،) یلع  نبا   ) يو ییاد  زا : دـنترابع  تخومآ ، ناشرـضحم  رد  هک  يو  ناداتـسا 
 ... يراوس و هبطر 

 ... يوسوم و دعم  نب  راخف  نیدلاسمش  یّلح ، امن  نب  نیدلا  بیجن  خیش  شنادرگاش :
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هّلح  رهش  رد  عیشت - ناهج  راوگرزب  ملاع  سیردا - نبا 

: يو تافیلأت 
؛ يواتفلا ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 1

؛ تاقیلعتلا باتک  - 2
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 ... لالدتسالا و ۀصالخ  - 3

متفه نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  - 42

. يرجه متفه  مشش و  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و 
ياـهقف زا  مارو  نادـناخ  تسا . یعخن  رتـشا  کـلام  لـسن  زا  سوواـط و  نب  نیدلایـضر  دیـس  يرداـم  ياـین  يو  دـش . هداز  هّلح  رهـش  رد 

هورگ رد  تخادرپ و  يوقت  دـهز و  هب  تفرگ و  هرانک  نآ  زا  اما  تشاد  یماـظن  لغـش  دوخ ، نادـناخ  دـننام  زاـغآ  رد  دـندوب . ردـقلالیلج 
. تسبرب ناهج  زا  مشچ  هّلح ، رهش  نامه  رد  يو  تفرگ . رارق  مانب  ناهیقف 

 41 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 

رظاونلا  ۀهزن  رطاوخلا و  هیبنت  - 1
ۀقیاضملاو ۀعساوملا  یف  ۀلاسم  - 2

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  - 43

نیدلاّزع و هب  بقلم  ثدحم . شانـشبسن و  بیدا ، راگنخیرات ، ینابیـش ، هللادبع  نب  میرکلادبع  نب  دـمحم  مارکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا 
. يرزج ریثا  نبا  هب  روهشم 

دمحموبا نوچ  یمانب  ناداتـسا  دزن  دادغب  ماش و  لصوم ، رد  دنارذگ . لصوم  رد  ار  دوخ  یناوج  ةرود  دـش و  هداز  رمع  نبا  ةریزج  رد  يو 
. تفرگ ارف  ار  راگزور  شناد  ینارح و ...  بیلک  نب  معنملادبع  هقدص ، نب  شیعی  مساقلاوبا  هدیوس ، نب  یلع  نب  هللادبع 

فقاو برع  رابخا  هب  تسنادیم و  کین  ار  برع  باسنا  تشادرب و  زا  ار  خـیراوت  دوب و  ثیدـح  ظفاح  ریثا ، نبا  : » دـیوگیم ناـکّلخ  نبا 
«. دوب

. دش هدرپس  كاخ  هب  تشذگرد و  دادغب  رد  يو 
: يو تافیلأت 

باسنالا  بیذهت  یف  بابللا  - 1
هباحصلا  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  - 2

خیراتلا  یف  لماکلا  - 3
 ... ۀیکباتالا و هلودلا  یف  رهابلا  خیراتلا  - 4

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  - 44

. یکلام هیقف  يوحن و  رمع ، نب  نامثع  نیدلا  لامج  ورمعوبا 
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کـسوم نیدـلازع  ریما  هاگتـسد  نابجاح  زا  یهاپـس و  يدرم  يو  ردـپ  دـندوب و  نادـمه  رد  ياهیرق  هنود  نکاـس  نادرک ، زا  يو  نادـناخ 
. تفای ترهش  نآ  رب  دنتفگ و  بجاحنبا  ار  يو  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  یحالص 

یکلام هقف  سپـس  تخادرپ و  میرک  نآرق  نتفرگارف  هب  هرهاق  رد  يو  دـش . هداز  رـصم - دیعـص  ۀـقطنم  رد  يرهـش  اتـسا - رد  بجاـح  نبا 
. تخومآ

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

41 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
، یمخل سراف  نب  ثایغ  دوجلاوبا  هلمج : زا  درک ، يدرگاش  ناشدزن  رد  هک  یناداتسا 

 42 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دندوب یلذاش و ...  ماما  ریبج ، نب  نیسحلاوبا  يرایبا ، روصنموبا  یبطاش ،

تـسد رد  یعالطا  وا  ياجکاخ  زا  دـنادیم . گرزب  یلوصا  ار  يو  هک  دـنکیم  دای  دـنمجرا  هیقف  يوحن و  هب  اهنت  هن  يو ، زا  نودـلخ  نبا 
. تسین

: يو تافیلأت 
ۀیفاکلا  - 1

هیوحنلا  یلامالا  - 2
تاهمالا  عماج  عورف / یف  رصتخملا  - 3

 ... لدجلا و لوصالا و  یملع  یف  لمالا  لاؤسلا و  یهتنم  - 4

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  - 45

یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  تسدهریچ ، يرعاش  ردقنارگ و  بیدا  روآمان ، هیقف  سوواط . نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلایضر  دیس 
. مالسلا امهیلع  داجس  ماما  و 

. دنارذگ ار  دوخ  ییادتبا  تالیصحت  مه  اجنامه  رد  دش و  هداز  هّلح  رهش  رد  يو 
. دزادرپب نایعیش  روما  هب  دناوتب  ات  تفریذپ  ار  نایولع  تباقن  يدنچ  تسا . تارایز  هیعدا و  صوصخ  رد  رتشیب  يو  تافیلأت  عوضوم 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مرح  رد  تشذگرد و  یگلاس  رد 75  يو 
: يو تافیلأت 

لابقا عوبـسالا ، لامج  عیبرلل ، هرهز  لئاسلا ، حالف  تسا : هدـش  پاـچ  لقتـسم  ناونع  اـب  مادـک  ره  هک  دـلج   10  ) تامتتلا تاـمهملا و  - 1
 ...(. لامعالا و

هجهملا  ةرمثل  هجحملا  فشک  - 2
رفاسملا  حانج  رئازلا و  حابصم  - 3

فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  - 4
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تایانعلا  جهنم  تاوعدلا و  جهم  - 5
 ... تاراختسالا و مومهملا 7 - جرف  - 6

43 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

672 ق) - 602  ) یّلح ققحم  - 46

. یّلح ققحم  هب  فورعمو  نیدلامجن  هب  بقلم  یّلح ، یلذه  دیعس  نیسح  نب  ییحی  نسح  نب  رفعج  مساقلاوبا 
. دوخ ةرود  رد  هعیش  دیلقت  عجرم  هیماما و  ملاع  یشنم و  رعاش ، بیدا ، دنمجرا ، ثدحم  هیامنارگ ، هیقف 

سپ دراذگ . رس  تشپ  ار  نآ  دناوخ و  ار  راگزور  مولع  تامدقم  دیعـس ، نب  ییحی  نب  نسح  دوخ  ردپ  دزن  رد  تسخن  دش و  هداز  هّلح  رد 
: درب اههرهب  دندوب ، زین  تیاور  تئارق و  رد  يو  خیاشم  هک  هرود  نآ  ناداتسا  دزن  رد  نآ  زا 

یّلح و مهج  نب  دمحم  نیدلا  دیفم  خیش  يوسوم ، دعم  نب  راخف  دیـس  یعبرلا ، یّلح  امن  هللا . هبه  ءاقبلاوبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلابیجن 
...

. دوب تلازج  تغالب و  تحاصف ، تیاهن  رد  شیاههتشاگن  دوب . نیرفآون  رثن ، نتشاگن  رد  تسدهریچ و  رایسب  رعش ، ندورس  رد 
: زا دنترابع  دنتخومآ ، سرد  شدزن  رد  هک  ینادرگاش 

بحاص میرکلادبع  نیدلاثایغ  دیس  یّلح ، دواد  نب  نسح  هزاوآرپ -] تیصلا /[  عیاذ  همالع  هب  روهـشم  یّلح - رهطم  نب  فسوی  نب  نسح 
دمحا نب  نامط  نیدلامجن  یمـشاه ، یفوک  دمحم  نب  دـمحم  نیدـلالالج  سوواط ، نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلالالج  دیـس  يرغلا ، هحرف 

 ... یماش و یلماع 
هدرپس كاخ  هب  تشذگرد و  هّلح  رهش  نامه  رد  يو  دندرک . شرازگ  ار 676 ق  يو  تشذگرد  لاس  لاجر ، بتک  یخرب  هعیشلا و  نایعا 

. دش
: يو تافیلأت 

مارحلا  لالحلا و  لئاسم  یف  مالسالا  عئارش  - 1
( عئارشلا رصتخم   ) عفانلا - 2

رصتخملا  حرش  یف  ربتعملا  - 3
نیدلا  لوصا  - 4

 44 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... هیاهنلا و تکن  حرش  - 5

693 ق) یلِبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  - 47

. يرجه متفه  نرق  ۀیماما  ملاع  ملکتم و  رعاش ، راگنخیرات ، سیونهریس ، یلبرا ، حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا 
دوخ نامز  يابدا  املع و  زا  همه  يو  ياههون  نادنزرف و  دوب . لبرا  مکاح  شردـپ  دـش . هداز  قارع  لامـش  ياهرهـش  زا  یکی  ِلبرا  رد  يو 

. دندوب
: دیوگیم يو  ةرابرد  ننست  لها  بصعتم  ملاع  ناهبزور  نب  لضف 
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دامتعا و لباق  وا  دوشیمن . هدیسوپ  هنهک و  هاگچیه  شراثآ  تساهنآ و  ياملع  نیرتگرزب  زا  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  هک  دناقفنتم  هیماما  »
«. تسا لقن  رد  قوثو  دروم 

درک و يدرگاش  يدادغب و ...  یعاس  نبا  راخف ، نب  یلع  لامعالا ، لابقا  باتک  بحاص  سوواط  نب  دیـس  نوچ : یمانب  دـیتاسا  دزن  رد  يو 
. درک تیبرت  و ...  یّلح ) همالع  ردارب   ) نیدلا یضر  خیش  یّلح ، همالع  نوچ : ار  ینادرگاش  تخومآ و 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  ینوکسم  ۀناخ  رد  تشذگرد و  دادغب  رد  یلبرا  یسیع 
: يو تافیلأت 

ۀمئالا  هفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  - 1
تاماقملا  - 2

راعشا  ناوید  - 3
فیطلا باتک  - 4

متشه نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  - 48

. هیماما هیقف  ردقلالیلج و  ثدحم  لماک ، ملاع  لضاف ، يوسوم ، نسح  هللا  ۀبه  دیس  دمحم  وبا 
. دوب یّلح  راوگرزب  ۀمالع  رصعمه  يو 

تبسن  قودص  خیش  هب  هابتشا  هب  هک  تسا  قئادحلا  راهزا  نم  قئارلا  عومجملا  يو ، باتک  اهنت 
 45 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا گرزب  دلج  ود  رد  درادرب و  رد  ار  هقف و ...  مالک ، رابخا ، باتک  نیا  هدش و  هداد 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  تشذگرد و  زورداز ، زا 

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  - 49

زا هیماما و  ملاع  هیقف ، قالطالا . یلع  دیهـش  ای  لوا  دیهـش  هب  فورعم  یکم ، نیدلا  لامج  خیـش  نب  دمحم  هللادـبع  وبا  نیدلاسمـش  خـیش 
. داهتجا غباون 

شوه لیلد  هب  تخادرپ و  شناد  بسک  هب  لماع  لبج  ياملع  زا  یخرب  ردـپ و  دزن  تسخن ، دـش . هداز  لماع  لـبج  عباوت  زا  نیزج  رد  يو 
. دیدرگ قارع  مزاع  یگلاس  رد 16  هک  دش  نیا  دشیمن و  عفر  شایگنشت  اجنآ  رد  رگید  يوق ، ۀظفاح  راشرس و 

هزاجا تفایرد  هب  لاس 751 ق  رد  ینعی  لاس  کی  زا  سپ  درک و  ار  یّلح  همـالع  دـنزرف  نیققحملارخف  يدرگاـش  هّلح ، رهـش  رد  تسخن ،
. درک زاغآ  املع  زا  رتشیب  ضیف  بسک  يارب  يدج  روط  هب  ار  دوخ  رگید  ياهرفس  هک  دوب  سپ  نآ  زا  دش . لیان 

نیدلا ملاع  دیـس  نیدلا و  ءایـض  دیـس  شردارب  يرئاح ، یجرعا  نیدـلادیمع  دیـس  سرد  ةزوح  هب  العم و  يالبرک  گرزب  ۀـسردم  هب  يو 
، اوتف سیردـت و  اب  هک  دوب  اجنامه  رد  دـیدرگ و  لیان  یتازاجا  تفایرد  هب  هدـش  داـی  خـیاشم  زا  درب و  اـههرهب  تسویپ و  يرئاـح  يوسوم 

. تفای يدنلب  ةزاوآ 
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تازاجا دیدرگ و  دنمهرهب  یعیش  ینس و  نیقیرف  ياملع  زا  دش و  رـصم  ماش و  نیطـسلف ، هرّونم ، ۀنیدم  همّظعم ، ۀکم  دادغب ، یهار  اجنآ  زا 
. دروآ تسد  هب  زین  ار  یلصفم 

. تخومآ رایسب  درب و  ضیف  وا  زا  دراذگ و  یهیوب  يزار  نیدلابطق  ّهلأتم  میکح  دزن  رد  يدرگاش  بدا و  يوناز  هک  دوب  قشمد  رد 
نیا ةزوح  الاو ، یتمه  اب  سپـس  درک و  ناـینب  یهقف  ۀـسردم  اـجنآ  رد  تشگرب و  نیزج  دوخ  هاـگداز  هب  باـن  یملع  یقّتم و  یلد  اـب  يو 

هک دـیچیپ  رانک  هشوگ و  رد  نانچ  لوا  دیهـش  ةزاوآ  تشاذـگ . روهظ  هب  یهقف  ياهيروآون  نآ  رد  هک  داد  شرتسگ  ماـش  اـت  ار  هسردـم 
تموکح نتفرگ  تسد  رد  رب  ینبم  ياهمان  يو  يوس  هب  ناسارخ  نارادبرس  یحور  میعز  ربهر و  ناسارخ و  مکاح  دیؤملا  نب  یلع  ناطلس 

. داتسرف نارادبرس 
 46 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اجنآ رد  درک و  چوک  ماش  هب  نیزج  شهاگداز  زا  يو  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم و  زاـغآ  لوا  دیهـش  یـسایس  یگدـنز  هک  دوب  اـجنیا  زا 
. تشاد رظن  تحت  ار  يو  تقد  هب  تقو  تموکح  دادیم ، بیترت  ار  هرظانم  ثحب و  سلجم  سیردت و  دوخ  يارس  رد  دوب و  هدش  ریگیاج 

نیا رد  دوب و  روج  تموکح  نالوغم و  نتخادنارب  هعیـش و  ینـس و  ناناملـسم  نیب  تدـحو  تسنادیم ، هضیرف  دوخ  رب  هک  يراک  نیتسخن 
. دیزرویمن غیرد  یششوک  چیه  زا  اتسار ،

نیموصعم تارـضح  هب  ار  یهلا  تافـص  هکنیا ، نآ  درک و  ادیپ  رظن  فالتخا  يو  اب  هعیـش  درک  ياملع  زا  یـشولام  دمحم  يو  درگاش  اما 
هلأسم نیمه  دیـشک . یـشولام  خیـش  ندش  هتـشک  رازراک و  هب  راک  درک و  ریفکت  ار  يو  لوا  دیهـش  هک  تسنادیم  بوسنم  مالـسلا  مهیلع 

ندومن اضما  ندرک و  عمج  تداهـش  یمایخ و  یّلبج  نیدـلا  یقت  خیـش  ینعی  یـشولام  خیـش  نیـشناج  ۀسیـسد  تسد و  هب  يدـنچ  زا  سپ 
خیش ماش ، یعفاش  یضاق  ماجنارس  ادیص و  توریب و  نایضاق  يوس  زا  يو  ریفکت  مکح  هب  رجنم  هیشولام ، عابتا  دترم و  نایعیـش  زا  يرایـسب 
سپ ینادنز و  قشمد  ۀیحر  ۀعلق  رد  ار  يو  دز ، زابرـس  نآ  زا  يو  دش و  هئارا  هبوت  لوا  دیهـش  هب  هک  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  هعامج  نب  دابع 

( هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  . ) دندنازوس سپس  دندرک و  راسگنس  دنتخیوآ و  راد  هب  ار  شرکیپ  دندرک و  عطق  ار  يو  رس  نآ  زا 
خیش یلع ، نیدلاءایض  خیش  دمحم ، نیدلایضر  خیـش  وا ، دنزرف  هس  دندرک ، لابند  اًلمع  ار  وا  ۀیور  دنتخومآ و  يو  دزن  رد  هک  ینادرگاش 

یکرک یلعلادبع  نب  دمحم  نیدلاسمش  خیش  رئاصبلا و  رـصتخم  بحاص  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  دننام  رگید  رایـسب  نسحلا و  روصنموبا 
. دندوب یلماع و ... 

. دوشیم ناونع  تسیب  رب  غلاب  هک  تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  يردقنارگ  راثآ  لوا ، دیهش 
: يو تافیلأت 

ۀیقشمدلا  ۀعمللا  - 1
داشرالا  حرش  یف  دارملا  ۀیاغ  - 2

هقفلا  یف  نایبلا  - 3
رازملا  - 4

 47 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ةرهاطلا  فادصالا  نم  ةرهابلا  ةردلا  - 5

سوردلا  - 6
 ... يرکّذلا و - 7

مهن نرق 
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841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  - 50

. ینطاب يرهاظ و  تالامک  عماج  هیماما ، ملاع  هیقف و  یّلح ، يدسا  دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلا  لامج 
 ... هبیرغ و مولع  مالک ، خیرات ، هلمج  زا  نوگانوگ  مولع  رد  دش . هداز  هّلح  رهش  رد  يو 

. دراد یتافیلأت  تشاد و  تسد 
عیمج نایم  رد  تسوا و  ياوقت  دـهز و  كولـس و  ریـس و  ینافرع ، برـشم  دـنکیم ، زامتم  اهقف  املع و  رگید  زا  ار  هیماما  ملاـع  نیا  هچنآ 

. تسا روهشم  رطاخ  نیدب  زین  اهقف  املع و 
: دسیونیم يو  ةرابرد  تانجلا  تاضور  بحاص 

. دشابیم فیرعت  فیصوت و  زا  زاینیب  لئاضف ...  رارسا  فشاک  رارسا ، زا  رپ  فراع  ملاع  »
«. تسا لمع  ملع و  ینطاب و  يرهاظ و  لوصا  عورف و  لوقنم ، لوقعم و  عماج  يو 

تنس لها  ياملع  تیالو ، تماما و  ةرابرد  قارع  مکاح  روضح  اب  یثحب و  رد  تشاد . لامک  هب  یفارـشا  طلـست و  ثحب ، هرظانم و  رد  يو 
یلع و نینموملاریما  مان  هب  ار  دوخ  ياـههبطخ  درک و  راـیتخا  ار  عیـشت  بهذـم  قارع  مکاـح  هک  يوحن  هب  دـش ؛ هریچ  اـهنآرب  باـجم و  ار 

. دناوخیم مالسلا  مهیلع  ناشیا  كاپ  نادنزرف 
خیـش يرویـس ، دادقم  لضاف  نیققحملارخف ، لوا ، دیهـش  زا : دنترابع  تخومآ ، درک و  يدرگاش  اهنآ  دزن  رد  یّلح  دـهف  نبا  هک  یناداتـسا 

 ... يرئاح و هیقف  نزاخ  نب  یلع 
دمحم یلماع ، یناورک  هرشعلا  نبا  هعیش  یمان  هیقف  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  دنتخومآ : سرد  يو  رـضحم  رد  هک  ینادرگاش  هلمج  زا 

 ... شخب و رون 
تشذگرد و  یّلعم  يالبرک  رد  یگلاس  رد 84  هعلاطم ، هدهاجم و  يرمع  زا  سپ  دهف  نبا 

 48 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دراد رارق  هاگهمیخ  رانک  يو  ياجکاخ 

: يو تافیلأت 
یعادلا  بادآ  - 1

ثداوحلا  جارختسا  - 2
هالصلا  رارسا  - 3

نیفراعلا  تافص  یف  نیصحتلا  - 4
 ... یعاسلا و حاجنو  یعادلا  ةدع  - 5

)؟- 802  ) یّلح نامیلس  نب  نسح  - 51

. لوا دیهش  زاتمم  نادرگاش  زا  یعیش و  ثدحم  هیقف و  یّلح ، نامیلس  نب  نسح  نیدلاّزع 
نب یلع  نیدلاءاهب  دیس  و  یکم ) دمحم  نیدلا  سمش  خیش   ) لوا دیهش  دزن  رد  دننادیم . لماع  لبج  مدرم  زا  یخرب  یبلح و  ار  يو  یخرب 

. تفرگ تیاور  ةزاجا  لوا  دیهش  زا  تخومآ و  درک ، يدرگاش  یلین  میرکلادبع 
. دنتشاد تیاور  ةزاجا  يو  زا  ینیز ، یمشاه  دمحا  نب  دیمحلادبع  نیدلاجات  ینایومح و  نسح  نب  دمحم  نب  نیسح 
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. تسین صخشم  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت 

رئاصبلا  بختنمل  رئاصبلا  رصتخم  - 1
رصتخملا  - 2

هعجرلا  - 3
 ... ءایبنالا یلع  هلآو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لیضفت  - 4

رّذلا ثیداحا  - 5

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 52

ناـبحاص نینچمه  گرزب و  ياـملع  يرجه . مهن  نرق  رد  ناـفرع  هب  ملاـع  ثدـحم ، هیقف ، یملید  دـمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  دـمحم  وبا 
. دنربیم هرهب  شیاهباتک  زا  دننکیم و  دای  دمتعم  قثوم و  ناونع  هب  يو  زا  هعیشلالئاسو  راونالاراحب و 

 49 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت 

باوصلا  یلا  بولقلا  داشرا  - 1
نینموملا  تافص  یف  نیدلا  مالعا  - 2

راثآلا  ررد  رابخالا و  ررغ  - 3
ًاثیدح نوعبرالا  - 4

مهد نرق 

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  - 53

. لماع لبج  مدرم  زا  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  نیدلا ، یقت  هب  بقلم  یمعفک ، یلماع  حلاص  نب  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  نب  میهاربا 
هب زا  سپ  تفرگ . ارف  ار  نیتسخن  ياهسرد  میهاربا ، نب  یلع  دوخ  ردپ  دزن  رد  اجنامه  دش . هداز  لماع  لبج  يامیع  رفک  ياتسور  رد  يو 

. تخومآ تفرگ و  سرد  دنام و  اجنآ  رد  يدنچ  دش و  راپسهر  یّلعم  يالبرک  هب  نیتسخن ، ياهسرد  ندناسر  نایاپ 
: درک يدرگاش  ناشدزن  رد  تفرگ و  تیاور  ةزاجا  اهنآ  زا  مه  يو  هک  یخیاشم 

نب یلع  دیس  راهطالا ، ۀمئالا  بقانم  یف  راربالا  ۀفحت  بحاص  يرئاح  ینیسح  دعاس  نب  نیسح  يو ،) ردپ   ) یمعفک حلاص  میهاربا  نب  یلع 
. همالملا عفر  بحاص  ینیسح  يوسوم  ناطلس  نب  نیسحلادبع 

: دیوگیم يو  ةرابرد  یمظاک  یبنلادبع  خیش  لاجرلا  ۀملکت  بحاص  دمانیم . هقث  رعاش و  بیدا ، ار  يو  لمالا  لما  بحاص 
دراد ». يرایسب  راثآ  دوب و  یناث  لوا و  دیهش  نایم  دح  مانب و  ناراگزیهرپ  نارادرکتسار و  ناثدحم ، نالضاف ، زا  يو  »

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  امیعرفک  ياتسور  نامه  رد  یمعفک 
: يو تافیلأت 
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( ۀیقابلا ۀنجلاو  ۀیقاولا  ۀنجلا   ) حابصملا - 1
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رصتخم  - 2
نیصحلا  عردلاو  نیمالا  دلبلا  - 3

برعلا  لاثما  یف  برالا  تیاهن  - 4
 ... ۀبخنلا و - 5

912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 54

. هعیش گرزب  فراع  ملکتم و  ثدحم ، هیقف ، ملاع ، روهمج . یبا  نب  نیدلاماسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلادیز  نب  دمحم  رفعجوبا 
ياین ردپ و  تخادرپ . یبدا  یعرش و  مولع  لیصحت  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  سرافجیلخ  رانک  رد  یقرش  ناتـسبرع  رد  عقاو  ءاسحا  رد  يو 

داتـسا نیتسخن  تفگ  ناوتیم  سپ  تفای ؛ شرورپ  روهمج  یبا  ییاـضف  نینچ  رد  دـندوب و  ءاـسحا  گرزب  ياـملع  زا  میهاربا ، يو  گرزب 
. دوب شردپ  يو 

تفر و قارع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ؛ رفس  لامک  هب  ندیسر  يارب  ات  دش  نآرب  دوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مولع  نیتسخن  ياهماگ  هک  يو 
: نوچ یگرزب  دزن  رد  دش و  ریگیاج  فجن  رد 

رد يدنچ  درازگ و  جح  دش و  راپـسهر  ادـخ  ۀـناخ  هب  يدـنچ  زا  سپ  تخومآ . سرد  درک و  يدرگاش  يروباشین  لاتف  میرکلادـبع  خـیش 
دهـشم هب  همئالانماث  ترایز  دـصق  هب  يدـنچ  زا  سپ  تشگزاب . فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تفر و  اّلعم  يالبرک  هب  سپـس  دـنام و  ءاـسحا 

شنامهم دوخ  ۀناخ  رد  تفر و  يو  زاوشیپ  هب  دوب  دهشم  راوگرزب  يالـضف  زا  هک  يوضر  نسحم  دیـس  دورو ، زا  سپ  دش و  هناور  سدقم 
. درک يدرگاش  دز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  يداتسا  نینچ  دزن  رد  يوضر  نسحم  دیس  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و 

هک دوب  یتاره  تنـس  لها  ملاع  کی  دوخ و  ناـیم  تارظاـنم  نیمه  زا  یکی  رد  تسا و  فورعم  هرظاـنم  رد  یتسدهریچ  هب  روهمج  یبا  نبا 
يورهلا يورغلا و  نیب  هرظانم  مان  هب  یباتک  روهمج ، یبا  نادرگاـش  تساوخرد  هب  دروخ و  تسکـش  یتاره  ملاـع  ماجنارـس  هسلج  هس  یط 

. دش هتشاگن  دوب ، هرظانم  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک 
ادخ  ۀناخ  هب  دوخ  مود  رفس  سدقم ، دهشم  رد  ندنام  لاس  هدزناپ  زا  سپ  روهمج  یبا  نبا 
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راگزور نایاپ  ات  تشگزاب و  سدقم  دهشم  هب  سپس  دوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  تفر و  فرشا  فجن  هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار 

. درک یگدنز  دنام و  اجنآ  رد  دوخ 
حیش یئاسحا ، يوسوم  دمحم  نیدلاسمش  دیس  یئاسحا ، یلع  نیدلانیز  خیـش  شراوگرزب  ردپ  تخومآ ، اهنآ  دزن  رد  يو  هک  یناداتـسا 

. دندوب يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يورغ و  لاتف  میرکلادبع  نب  نسح 
 ... یناـث و قّقحم  هب  فورعم  یکرک  یلع  خیـش  یناـقلاط ، نیدلافرـش  دیـس  يرئازج ، هعیبر  خیـش  يوـضر ، نسحمدیـس  زین  شنادرگاـش 

. دندوب
، دنک داجیا  یگنهامه  دهد و  یتشآ  ار  مالک  هفسلف و  نافرع ، نایم  ات  دیشوکیم  درک و  طارفا  تیب  لها  تبحم  رد  روهمج  یبا  نبا  نوچ 
زا تسین . کش  هعیـش ، فراع و  تسا  یملاـع  يو  هک  نیا  رد  يور  ره  هب  تسا ! هدـش  زیگناربلاـجنج  اـهقف  اـملع و  زا  یهورگ  ناـیم  رد 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ 
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: يو تافیلأت 
[ یلآللا یلاوغ  یلآللا /[  یلاوع  - 1

ۀیمامالا  بهذم  یلع  ۀینیدلا  فیاظولاو  ۀیهقفلا  باطقالا  - 2
یلائللا  ررد  - 3

نیدلا  لوصا  یف  نیرفاسملا  داز  - 4
 ... یلجملا و - 5

ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  - 55

. يرجه مهد  نرق  رد  هیماما  هیقف  ملاع و  یناث . ققحم  هب  فورعم  یکرک ، یلاعلا  دبع  تنب  نیسحلا  نب  یلع  نیدلارون  خیش 
هب اـنب  یلمع ، یملع و  بـتارم  لـیمکت  زا  سپ  درک و  لـیمکت  قارع  ماـش و  رد  ار  دوـخ  تالیــصحت  دوـب و  لـماع  لـبج  ياــملع  زا  يو 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا  دش . ناریا  یمسر  مالسالا  خیش  درک و  رفس  ناریا  هب  بسامهت  هاش  تساوخرد 
. تخومآ رایسب  وا  زا  دوب و  يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يو ، داتسا 

: زا دنترابع  دنتفرگ ، سرد  دندرک و  يدرگاش  شدزن  رد  هک  ینادرگاش 
 52 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يو نیدلاسمش و ...  خیشلا  نب  دمحا  نیدلالامج ، خیش  نب  هللاتمعن  خیش  عماج ، یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  خیش  یناعقف ، نیدلانیز  خیش 
. تشذگرد فرشا  فجن  رد 

: يو تافیلأت 
هعجرلا  تابثا  - 1

نیضرالا  ماکحا  - 2
دصاقملا  عماج  - 3

توهاللا  تاحفن  - 4
 ... عفانلا و رصتخملا  ۀیشاح  - 5

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  - 56

. هعیش راوگرزب  ملاع  رادمان و  هیقف  یناث ، دیهش  هب  فورعم  یعبج ، یلماع  دمحا  نب  یلع  نب  نیدلانیز  خیش 
. دش هداز  تهاقف  ملع و  لها  زا  ياهداوناخ  رد  لماع و  لبج  ياهرهش  زا  عبج  رد  يو 

یلع خیش  رضحم  رد  درک و  چوک  سیم  رهش  هب  سپس  دنارذگ . دمحا  نب  یلع  نیدلارون  دوخ  ردپ  دزن  ار  یتامدقم  تالیـصحت  زاغآ ، رد 
وا دزن  رد  ار  یّلح  همالع  دـعاوق  داشرا و  یّلح و  ققحم  ماکحالاعیارـش  ياـهباتک  داد و  همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  یـسیم  یلاعلادـبع  نب 

. دناوخ
قـشمد هب  اجنآ  رد  تماقا  لاس  هس  زا  سپ  تفرگ و  ارف  یکرک  رفعج  دیـس  دزن  ار  لوصا  وحن و  دـش و  راپـسهر  حون  كرک  هب  نآ  زا  سپ 

سرد رد  تفر و  رـصم  هب  سپـس  تخوـمآ . ار  تأـیه  تمکح و  بط ، بـتک  زا  ياهراـپ  یکم ، نـب  دـمحم  خیـش  رـضحم  رد  درک و  رفس 
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. تشامگ تمه  ریسفت و ...  قطنم ، ضورع ، نایب ، یناعم و  هسدنه ، هقف ، لوصا  یبرع ، مولع  نتخومآ  هب  هتسجرب  داتسا  هدزناش 
دوب اجنآ  رد  دوب . هینطنطسق  یقرش  مور  هب  رفس  نآ ، نیرترثؤم  اهنآ و  زا  یکی  هک  تشاد  دوخ  یناگدنز  نارود  رد  يرایسب  ياهرفـس  يو 

هب يو  داهنـشیپ  هزاجا و  هب  دوب ، ملع  هد  ةرابرد  هک  یمور  ةداز  یـضاق  نب  دمحم  نب  دـمحم  رکـسع  یـضاق  هب  ياهلاسر  ۀـئارا  زا  سپ  هک 
. دیدرگ راذگاو  وا  هب  اجنآ  تیریدم  دش و  لوغشم  کبلعب  ۀیرون » ۀسردم   » رد سیردت 

 53 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀـضافتسا يارب  اهياج  نیرتتسد  رود  زا  نادنمـشناد  تفاـی و  تیعجرم  دوخ  یملع  ةزاوآ  ۀـیاس  رد  کـبلعب ، رد  ندـش  ریگیاـج  زا  سپ 

. دندمآیم يو  دزن  یملع 
نراقم و هقف  تقیقح  رد  درک و  زاغآ  ار  یلبنح ) یکلام ، یعفاش ، یفنح ، يرفعج ، ۀـناگجنپ  سیردـت   ) عماج سیردـت  رهـش ، نیا  رد  يو 

. داد سرد  ار  یقیبطت  دیاقع 
: هدروآ تانجلا  تاضور  بحاص 

، یمهفشوخ ردص ، ۀعـس  تیـصخش ، هوکـش  ظاحل  زا  هک  مرادن  دای  هب  ار  یـسک  هعیـش  ۀتـسجرب  گرزب و  نادنمـشناد  عمج  رد  نونکات  »
رد يو  دسرب ...  یناث  دیهش  ياپ  هب  یگتخپ ، نخس و  تیونعم  عبط ، تفارظ  دیتاسا ، ترثک  یلیـصحت ، ۀمانرب  مظن و  نتـشاد  هقیلـس ، نسح 

«. دراد رارق  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  سپ  ةدر 
یتفایـض سلجم  هک  مدید  ار  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  ایؤر  ملاع  رد  : » هک هدـید  نینچ  ار  دوخ  تداهـش  هقداص ، ییایؤر  رد  یناث  دـیهش 
تینهت نم  هب  تساخرب و  اج  زا  یـضترم  دیـس  مدـش ، سلجم  دراو  یتقو  دنتـشاد . تکرـش  نآ  رد  هعیـش  هیماما و  ياـملع  هداد و  لیکـشت 

«. منیشنب لوا  دیهش  داتسا  رانک  رد  داد  روتسد  تفگ و 
تفرگ رارق  درگیپ  تحت  میلس  ناطلس  ینامثع  ناکرت  مکاح  روتسد  هب  ندوب ، یعیش  یضفار و  رب  ینبم  ادیـص  یـضاق  ياوتف  هب  یناث  دیهش 
دناسر تداهش  هب  هینطنطسق  رد  ار  يو  دوب ، یناث  دیهش  ندرک  ریگتسد  رومأم  هک  اشاپ  متسر  يو  ریزو  اما  دنروایب  رابرد  هب  هدنز  ار  يو  ات 

ار يو  فیرش  رکیپ  دشن . رده  یناث  دیهش  نوخ  دیسر و  تکاله  هب  دش و  صاصق  اشاپ  متسر  یسابع ، میحرلادبع  دیـس  تمه  هب  هتبلا  هک 
. دندنکفا ایرد  هب  زور  هس  زا  سپ 

نآ ددع  تسیود  هک  تسا  ياج  هب  باتک  دلجم  رازه  ود  یناث  دیهـش  زا  هک  هدـمآ  لمالا  لما  رد  هک  يروط  تسا ؛ رامـشیب  يو  تافیلأت 
. تسا هدوب  یناث  دیهش  دوخ  طختسد  هب 

: يو تافیلأت 
ناهذالا  داشرا  حرش  یف  نانجلا  ضور  دیفتسملا 2 - دیفملا و  بدا  یف  دیرملا  ۀینم  - 1

نامیالا  قئاقح  - 3
هیاردلا  ملع  یف  هیادبلا  - 4

 54 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀیلفنلا  حرش  یف  ۀیملعلا  دئاوفلا  - 5

ماهفالا  کلاسم  - 6
 ... ۀیقشمدلا و ۀعمللا  حرش  یف  ۀیهبلا  ۀضورلا  - 7

مهدزای نرق 

1085 ق) - 979  ) یحیرُط - 57
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1085 ق) - 979  ) یحیرُط - 57

. هیماما ۀعیش  رعاش  هوژپ و  نآرق  ثدحم ، لضاف ، هیقف ، یحیرط ، خیش  هب  فورعم  یلع ، دمحم  نب  نیدلارخف 
نیرتاسراپ نیرتراگزیهرپ و  زا  يو  تسین . تسد  رد  یعالطا  يو  هاگداز  ةرابرد  دوب . شماقم  یلاع  دج  حیرط ، نب  دـمحا  هب  يو  باستنا 

مود لوا و  یسلجم  یلماع و  ّرح  خیش  اب  يو  دنتسنادیم . شیوخ  ۀنامز  فراع  اوشیپ و  ماما و  ار  يو  يرایـسب  دوب . شیوخ  راگزور  مدرم 
. دوب رصعمه 

یلع نیدلا  فرش  یفرش ، ماسح  نب  دومحم  خیش  یفعج ، یلماع  رباج  نب  دمحم  خیـش  تخومآ ، درب و  اههرهب  اهنآ  دزن  يو  هک  یناداتـسا 
. دندوب یحیرط  نیسح  دمحم  شیومع  یناتسوش و  هللا  ۀجح  نب 

ریم ناهربلا ، ریـسفت  بحاص  ینارحب  مشاه  دیـس  یحیرط ، نیدلایفـص  شدـنزرف  یحیرط ، نیدـلا  ماسح  شاهدازردارب  زین ، يو  نادرگاش 
. دندوب یمظاک  نیما  دمحم  خیش  یمظاک و  دومحم 

هیلع يولع  مرح  تشپ  رد  تشذگرد و  دادغب  ۀـیحامر  رد  يو  دوب . نوگانوگ  مولعرد  هک  تشاگن  باتک  دـلج  زا 40  شیب  یحیرط  خیش 
. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا 

: يو تافیلأت 
نیّرینلا  علطم  نیرحبلا و  عمجم  - 1

هادهلا  جهن  حرش  یف  تافرطتسملا  - 2
جایتحالا  لئاسم  یف  جاجتحالا  - 3

باسحلا  ۀصالخ  حرش  یف  باسحلا  حاضیا  - 4
 ... دراشلا و لاقع و  دراولا و  ۀفحت  - 5

55 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدزاود نرق 

)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  - 58

زا شیب  يو  تشذگرد  یناگدنز و  زا  ییاهب ، خیش  رصعمه  هیماما . هیقف  لضاف و  ملاع ، يرئاح . يوضر  نیـسح  هللا  ۀمعن  نب  هللا  یلو  دیس 
. دشن تفای  نیا 

: يو تافیلأت 
نیطبسلا  لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  - 1

مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  زنک  - 2
نیقیلا قحلا و  جاهنم  - 3

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 59

هقث و رعاش ، بیدا ، ثدحم ، هیقف ، مالـسالاخیش . هب  بقلم  یلماع و  ّرح  خیـش  هب  فورعم  نیـسح ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 
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. هعیش گرزب  ملاع 
دش و هعیش  يرافغ  رذوبا  كرابم  تسد  هب  لماع  لبج  ۀقطنم  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  رد  هرغـشم  ياتـسور  رد  يو 

. تشگ اریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  لد ، ناج و  اب 
هعیش تفرعم  ملع و  ناگرزب  زا  همه  وا  ةداوناخ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زابناج  رای  یحایر  دیزی  نب  رح  ناگداون  زا  یلماع  ّرح 

يدنچ دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  همئالانماث  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک و  تایلاع  تابتع  هب  يددعتم  ياهرفـس  يو  دندوب .
. دش راگدنام  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد 

ةزاجا رگیدکی  هب  ود  ره  دیسر و  یسلجم  همالع  رادید  هب  دش و  راپسهر  ناهفصا  هب  سپـس  تفر و  تایلاع  تابتع  ادخ و  ۀناخ  هب  اجنآ  زا 
رد يو  ریثأت  هبذج و  ذوفن ، یلماع و  رح  خیش  اب  هاش  دنداد و  يوفص  نامیلس  هاش  اب  ار  يو  رادید  بیترت  رهـش  نآ  ياملع  دنداد و  تیاور 
زا سپ  بوصنم و  یتاضقلا  یـضاق  هب  ناریا  هاش  يوس  زا  تشگزاب ، سدقم  دهـشم  هب  یتقو  هک  دش  نینچ  دـش و  انـشآ  هعیـش  ياملع  دزن 

. تشگ راید  نآ  گرزب  ياملع  زا  يدنچ 
، زیگناتفگش ییاناوت  یگریچ و  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب  رعـش  ندورـس  رد  هک  تسا  یناسک  كدنا  زا  یلماع  رح  خیش 

ار  تیب  رازه  تسیب  تسا و  رایسب  ناراوگرزب  نآ  شیاتس  رد  يو  دیاصق ) ياههماکچ /(  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا 
 56 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نب دـمحم  خیـش  شیومع  یلع ، نب  نسح  شراوگرزب  ردـپ  زا : دـنترابع  درک ، يدرگاش  ناشدزن  رد  يو  هک  ار  یناداتـسا  دوشیم . لـماش 
خیش دندوب ؛ رغشم  ياتسور  زا  همه  هک  یلماع  دومحم  نب  یلع  خیش  شردپ  ییاد  رح ، دمحم  نب  مالـسلادبع  خیـش  شايردام  ياین  یلع ،

اقآ یفجن ، يریازج  ازریم  دیس  لثم : طاقن ، رگید  رد  و  عبج ؛ ياتسور  رد  يریهظ  نیسح  خیش  یناث ، دیهش  دنزرف  ملاعم  بحاص  نیدلانیز 
 ... ینارحب و یلبوت  مشاه  دیس  يراسناوخ ، نیسح 

اضردمحم و خیش  زبوح ، رایس  نب  دحاولادبع  نب  یفطـصم  خیـش  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  شرورپ  زین  ار  يرایـسب  نادرگاش  يو 
 ... ینیوزق و یناقراوخهد  یقتدمحم  یلوم  یفطصم ، خیش  نادنزرف  نسح 

. دش هدرپس  كاخ  هب  رفعج  ازریم  ۀسردم  رانک  رد  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوج  رد  یگلاس و  رد 72  یلماع  رح  خیش 
: يو تافیلأت 

هب 180 نآ  عبانم  هک  یئاور  ياهباتک  ریاـس  هعبرا و  بتک  ثیداـحا  لـماش  هک  ۀعیرـشلا  لـئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلالئاسو  لیـصفت  - 1
. دسریم باتک 

. دشابیم بط  ملع  لوصا  هقف و  عورف  هقف ، لوصا  نید ، لوصا  یلک  دعاوق  لماش  هک  همئالا  لوصا  یف  هّمهملا  لوصفلا  - 2
 ... رعش و ناوید  - 3

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 60

. هعیش گرزب  یلقع  ملاع  یلاجر و  ثدحم ، هیقف ، یناث ، یسلجم  هب  فورعم  دوصقم ، نب  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 
، يو ردپ  ءایلوالا و  ۀـیلح  بحاص  یناهفـصا  میعنوبا  رادـمان  ملاع  يو ، گرزب  ردـپ  دـندوب . لضف  ملع و  ناگرزب  زا  یگمه  يو  نادـناخ 
تفای و شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  یـسلجم ، رقابدمحم  دندوب و  تامارک  داهتجا و  بحاص  لوا ، یـسلجم  هب  فورعم  یـسلجم  یقت  دمحم 

. دید شزومآ 
، موجن بط ، تایـضایر ، قطنم ، هفـسلف ، دننام  یلقع  مولع  تیارد و  لوصا و  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یـسلجم ، همالع 
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. دوب تسدهریچ  دمآرس و  تایبدا و ... 
 57 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یـسلجم شردپ  يو  دیتاسا  تسناد . تفرعم  كالم  ار  نآ  تخادرپ و  زین  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  هب  یملع ، جرادم  ياپمه  يو 
رح خیـش  یندم و  ناخیلع  دیـس  یناشاک ، ضیف  یناردنزام ، حلاص  دمحم  انالوم  يو : لقن  خیاشم  دندوب و  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  لوا و 

. یلماع
دمحم ینارحب ، يروخام  یناهفصا ، ياهرمک  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  هلمج : زا  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  مه  ینادرگاش 

. دندوب یکنابایب و ...  رقاب 
نامیلس هاش  يوس  زا  درک و  تفایرد  يراصنا  مظعا ، خیش  مولعلارحب و  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچ  یناگرزب  زا  ار  همالع »  » بقل یـسلجم 
مامتها ًامیقتسم  ًاصخش و  يو  دوب و  راگزور  نآ  رد  ییارجا  ینید و  بصنم  نیرتالاب  هک  دش  بوصنم  ناهفـصا  مالـسالاخیش »  » هب يوفص 

. درکیم ناناملسم  یعرش  روما  ةرادا  هب 
ناهفصا قیتع  دجـسم  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  تسا . یـسراف  هب  نآ  رثا  یبرع و 53  هـب  رثا  هک 13  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  يو  زا  رثا   66

. دش هدرپس  كاخ  هب  رابرپ ، رمع  لاس  زا 74  سپ 
: يو تافیلأت 

مالسلا  مهیلع  راهطالا  همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  - 1
لوقعلا  تآرم  - 2

نیقیلا  قح  - 3
داعملا  داز  - 4

 ... هایحلا و نیع  - 5

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 61

. یعیش هیقف  گرزب و  یلاجر  ثدحم ، یسربط . يرون  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم 
نآ ياملع  زا  هک  شراوگرزب  ردپ  ۀیاس  هک  تشادن  رتشیب  لاس  تشه  دش . هداز  رون ، ناتسرهش  فارطا  ياهاتسور  زا  ولای  ياتسور  رد  يو 

ةرود  رد  تفریم . یتالحم  یلعدمحم  ردقلالیلج  داتسا  دزن  هقف  نتخومآ  هب  یکدوک  نامه  رد  دش . هدیچرب  شرس  زا  دوب ، ناماس 
 58 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدرجورب میحرلادبع  خیـش  ریرحن ، ملاع  سرد  رد  هک  دش  نیا  دوش و  ضیفتـسم  اجنآ  گرزب  ياملع  زا  ات  دـش  راپـسهر  نارهت  هب  یناوج 
بسک يارب  درک و  رفس  قارع  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزون  رد  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  زین  ار  داتـسا  نامه  رتخد  درب و  اههرهب  دش و  رـضاح 

دـنامن و اجنآ  رد  لاس  کی  زا  شیب  اـما  تشگزاـب  ناریا  هب  سپـس  تخومآ و  دـنام و  فرـشا  فجن  ۀـیملع  ةزوح  رد  لاـس  راـهچ  شناد 
. دنام نیمظاک  رد  زین  لاس  ود  يو  لابند  هب  درک و  يدرگاش  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دزن  یّلعم  يالبرک  رد  تشگرب و  قارع  هب  هرابود 

هنازرف دنمـشناد  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فرـشم  هنیدم  ترایز  جح و  رفـس  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد 
لاس ود  دیدرگ و  راپسهر  سدقم  دهشم  هب  زین  يو  تفاتش و  یقاب  راید  هب  ملاع  نآ  هک  دییاپن  يرید  دش و  رـضاح  يراصنا  یـضترم  خیش 
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ةزاجا يو  هب  هک  نامه  داد ؛ تسد  زا  زین  ار  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دوخ  گرزب  داتـسا  عقوم  ناـمه  رد  تشگزاـب و  قارع  هب  زاـب  دـعب 
. دوب هداد  تیاور 

ار فـلتخم  ثیداـحا  دروآدرگ و  ار  نوگاـنوگ  تاـیاور  راـبخا و  هـک  تـسا  یعیـش  یملع  ياـههرهچ  نیرتسانـشرس  زا  يروـن  ثدـحم 
. دیشخب ناماس  ار  هدنکارپ  راثآ  تخاس و  گنهامه 

ار يو  دوخ ، ۀـعیرذلا  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  هک  دناسانـش  ینارهت ، گرزب  اـقآ  خیـش  ینعی  هعیـش  ناـهج  هب  ار  ياهتـسجرب  درگاـش  ناـشیا 
. دنکیم یفرعم  انخیش » »

: يو تافیلأت 
لئاسولا  كردتسم  - 1

نامحرلا  سفن  - 2
 ... يوأملا و ۀّنج  مالسلاراد 4 - - 3

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 62

. هعیش گرزب  عجارم  املع و  مظاعا  زا  يدرجورب ، ییابطابط  نیسح  دیس  جاح  هللا  تیآ 
زا یخرب  دندوب و  درجورب  مانب  ياملع  زا  همه  يو  ناکاین  ردپ و  دش . هداز  درجورب  رهش  رد  هعیش  بسن  لصا و  اب  نادناخ  زا  یکی  رد  يو 

يربهر  تیعجرم و  يالاو  ماقم  نانآ 
 59 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وا دنزرف  لئاسملا و  ضایر  فلؤم  ییابطابط  یلع  دیس  همالع  ییابطابط ، مولعلارحب  يدهمدیس  همالع  هلمج : زا  دنتشاد ؛ هدهعرب  ار  یبهذم 
. میکح ییابطابط  نسحم  دیس  یقثولا و  ةورعلا  فلؤم  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  دهاجم ، دمحم  دیس 

ارف ار  قطنم  تاـیبدا و  نآرق ، تئارق  دـش و  هداتـسرف  بتکم  هب  هک  دوب  شلاـس  تفه  تفاـی . شرورپ  اوقت  ملع و  زا  ییاـضف  رد  يدرجورب 
یسرد ةزوح  رد  دش و  راپسهر  دوب ، هرود  نآ  یملع  مهم  زکرم  هک  ناهفـصا  هب  شناد  بسک  يارب  دیـسر ، هک  یگلاس  هدجیه  هب  تفرگ .

، سردـم یقت  دـمحم  ازریم  ياهچرد ، رقاب  دـمحم  دیـس  یـسابلک ، یلاعملاوبا  ازریم  هلمج : زا  تخومآ ؛ سرد  ناـماس  نآ  گرزب  ناداتـسا 
. ییاقشق ناخ  ریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  دنوخآ 

داهتجا ةزاجا  داتـسا ، نت  هس  يوس  زا  یگلاس  رد 28  ماجنارـس  نتخومآ ، ندرک و  يدرگاش  ناهفـصا و  رد  ندش  ریگیاج  لاس  هد  یط  رد 
. دندش رضاح  يو  سرد  تاسلج  رد  الضف  زا  یعمج  تشامگ و  تمه  لوصا  هقف و  سیردت  هب  هک  دوب  خیرات  نآ  زا  دش . رداص  شیارب 

ۀعیرـشلا خیـش  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  نوچمه  اجنآ  ملع  نیطاسا  سرد  هب  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هاـتوک ، یتدـم  زا  سپ 
، بالط ناداتسا و  نایم  رد  فرشا و  فجن  ةزوح  رد  هک  تشذگن  يزیچ  تفای و  روضح  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  یناهفـصا و 

. دیچیپ شاهزاوآ 
شندنام تشگرب و  درجورب  دوخ  راید  رهش و  هب  یلع  دیس  جاح  دوخ  راوگرزب  ردپ  رارـصا  هب  فرـشا  فجن  رد  رابرپ  لاس  تشه  زا  سپ 

سرد و ياـهسالک  لیکـشت  نآ : ۀـلمج  زا  هـک  درک  ياهدـنزرا  رایــسب  تامدـخ  نارود  نـیا  رد  دیــشک و  ازارد  هـب  لاـس  شــش  یس و 
هیلع يدج  یقطنم و  ةزرابم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  رثا  یقثولا  ةورعلا  رب  ياهیـشاح  میظنت  لضاف ، بالط  يروآعمج 

. دوب هطخ  نآ  زا  اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاهب و  ّۀلاض  هقرف 
درکیم غیردیب  ششوک  هیماما  بان  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هتسویپ  تشاد و  دوخ  زور  نآ  ناهج  هب  تبسن  هدرتسگ  يدید  يدرجورب 
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يارب ار  يزربم  رحبتم و  ناگدـنیامن  دومنیم و  یجراخ  نادنمـشیدنا  راثآ  ۀـمجرت  رگید و  ناـبز  نتخومآ  هب  قیوشت  ار  بـالط  ًادـکوم  و 
ندناسانـش رـصم و  هب  یمق  یقتدمحم  خیـش  مازعا  هلمج  نآ  زا  هک  تشادیم  لیـسگ  یعیـش  ریغ  نیـشنناملسم  ياهروشک  هب  هعیـش  غیلبت 

، رصم رهزالا  هاگشناد  سییر  توتلش  دمحم  خیش  ات  دش  ثعاب  مه  رما  نیمه  دوب و  ناماس  نآ  تنس  لها  ياملع  هب  هعیـش  بهذم  تسرد 
ریثأت دش و  رشتنم  رصم  رد  هعیش  مانب  راثآ  زا  ییاهباتک  لصا ، نیمه  يور  دیامن و  رداص  هعیش  بهذم  زا  يوریپ  تحـص  رب  ینبم  ییاوتف 

یکی  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  يرتلدتعم  شور  نانآ  هک  يروط  تشاذگ ؛ اجنآ  ناداتسا  املع و  رب  يرایسب 
 60 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک دوب  نیشیپ  ياملع  ياهباتک  رب  تشوناپ  حیحصت و  ءایحا ، دراد ، ییالاو  رایسب  شزرا  هک  يدرجورب  موحرم  ناشخرد  ياههمانراک  زا 
: تسا ریز  رارق  هب  بتک  نآ  هک  دیسر  کین  یماجنارس  هب  ریذپانیگتسخ  هفقویب و  یشالت  اب 

رفعج نب  هللادبع  فیلأت  دانسالا ، برق  يرئاح ؛ یلیبدرا  یلع  نب  دمحم  خیش  فیلأت  ةاورلا ، عماج  یـسوطلا ؛ هفئاطلا  خیـش  فیلأت  فالخلا ،
داوج دیس  فیلأت  همارکلا ، حاتفم  زا  دلج  دنچ  مالسلا ؛ هیلع  مظاک  یسوم  ماما  دنزرف  لیعامسا  هب  بوسنم  تایثعشا ،)  ) تایرفعج يریمح ؛

. یلماع نیدلا  نیز  نب  نسح  خیش  فیلأت  ناسحلا ، حاحصلا و  ثیداحالا  یف  نامجلا  یقتنم  یلماع ؛
یهجوت نایاش  تاقیقحت  نانآ ، زا  کی  ره  تاور  دادعت  تاقبط و  تخانـش  ثیدح ، نایوار  لاوحا  رد  دوب و  شوکتخـس  ياهدـنهوژپ  يو 

- یقداص يدهم  ازریم  جاح  تمه  هب  باتک  نیا   ) یفاکلا دیناسا  دـیرجت  عیـشت : دنمـشزرا  بتک  رب  تسوا  تادرجم  هلمج ، نآ  زا  هک  درک 
دیناسا دیرجت  یلامالا ؛ دیناسا  دیرجت  هیقفلا ؛ دیناسا  دیرجت  تسا ؛) هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  یگزات  هب  رد 714 ص  يو - نادرگاش  زا  یکی 

. یشاجنلا لاجر  دیناسا  دیرجت  تسرهفلا ؛ دیناسا  دیرجت  بیذهتلا ؛ دیناسا  دیرجت  لاصخلا ؛
یلع ۀیشاح  یقثولا ؛ ةورعلا  یلع  ۀیشاح  زا : دنترابع  هک  تشاگن  لوصا  هقف و  رد  مهم  راثآ  رب  زین  ییاههقیلعت  یشاوح و  يدرجورب  موحرم 

(. یناسارخ دنوخآ  يو  داتسا   ) لوصالا هیافک  حرش  یسوطلا ؛ خیشلا  فالخ 
زا شنتفر  زا  شیپ  هک  يوحن  هب  تسنادیم ؛ دوخ  ياـهراک  لـضفا  ار  مدرم  هب  تمدـخ  نآ ، میلعت  شناد و  بسک  زجب  يدرجورب  موـحرم 

: درازگ ياج  هب  تاحلاصلاتایقاب  دوخ  يارب  یکاخ ، يارس  نیا 
نیرتکیدزن زا  یکی  هک  فجن  ۀیملع  ۀسردم  مظعا ؛ دجسم  ۀناخباتک  س ؛)  ) هموصعم ترضح  ۀناتسآ  رانک  رد  مق  مظعا  دجـسم  سیـسأت 

تمرم يزاسزاب و  ناملآ ؛ گروبماه  دجـسم  ارماـس ؛ ماـمح  هینیـسح و  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سرادـم 
زا مشچ  مق ، رهش  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  مق و ...  ییوکن  ناتسرامیب  فلتخم ؛ ياهروشک  اهرهش و  رد  هناخباتک  دجسم و  هسردم ؛ نیدنچ 

. تسب ورف  ناهج 
رد هقف و  باوبا  بیترت  هب  هک  تسا  ۀعیـشلا  ثیداحا  عماج  يدلج  باطتـسم 31  باتک  يدرجورب  موحرم  رثا  نیرتراگدنام  نیرتگرزب و 

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دنتسه ، مامت  يداتسا  مادک  ره  هک  يو  دعتسم  نادرگاش  طسوت  هناگادج  تادلجم 
61 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راذتعا رکشت و 

، لیمج یعاسم  یملع و  داهج  نیا  رد  منادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رادماو  ار  دوخ  هک  تسا  نیرتمک  ةدنب  كدنا  تعاضب  نیا 
تراظن يراتساریو و  رما  رد  هک  ینیسح  اضر  دمحا  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  مزیزع  نارورـس  الـضف و  زا  منادیم  مزال 

لوذبم غیلب  یعس  دلجم  نیا  ۀمجرت  رد  هک  یمق  ناینیسح  يدهم  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  دندرک و  يرای  ار  هدنب  یملع 
يرظن نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  يروصنم و  شوروک  ياقآ  رگشهوژپ  لضاف و  ردارب  زا  نینچمه  منک . ار  رکشت  ساپس و  تیاهن  دنتـشاد ،

هک هدازبیرغ  زانلگ  مناخ  راکرـس  ییارآهحفـص و  پیات و  هک  یناـبرق  یلع  ياـقآ  دـندوب و  راـکمه  یبدا  يراتـساریو  شهوژپ و  رد  هک 
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نیا نیودت  رد  هک  یناهیقف  ناثدحم و  ۀمه  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  مرازگساپس . رایسب  دنداد ، ماجنا  ار  دلجم  نیا  بلاطم  قیبطت  نیودت و 
يریدقت دای و  دندرک  يرای  یملع  تدهاجم  تسرامم و  اهلاس  یط  يدرجورب  نیـسحدیس  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ترـضح  یعیـش  نادواج  رثا 

بعت هب  هوتسن  مواقم و  یگنهرف  تکرح  نیا  رارمتسا  همادا و  رد  هک  يریالم  يزعم  لیعامسا  خیـش  جاح  ّللا 
�

ه ۀیآ  ترـضح  هژیو  هب  میامن ،
. دندناسر مامتا  هب  ار  راک  ناوارف ، سفن 

دیما مراد و  تلاسم  نایملاع  ترضح  یبوبر  ناتـسآ  زا  ءادفلا  هل  یحور  مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ياعد  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شاداپ  رجا و 
. دنیامرف لوبق  تنم ، ةدید  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شالت  تیاده ، تیالو و  ناهنپ  دیشروخ  نآ  مراد 

، داشرا وفع و  ةدید  اب  مراد  اضاقت  اههاگـشناد  ناگتخیهرف  هیملع و  ياههزوح  ناگنازرف  یمالـسا و  مولع  ماقمیلاع  ناداتـسا  زا  نایاپ ، رد 
هئارا روصق  فعض و  رد  ار  نیرتمک  نیا  رذع  میوش و  عفتنم  نازیزع  ياهرکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  اهصقن  اهاطخ و 

. اهیدهم ردق  یلع  ۀیدهلا  نا  هک  ارچ  دنشاب ؛ اریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  نادواج  راثآ  رتهب 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

رابت  لیعامسا  دمحا 
هام 1386  يد  خیرات 

يرمق  ۀجحلا 1428  يذ  مخ - ریدغ  دیع  اب  ربارب 
62 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قیقحت ذخآم  عبانم و 

1348 ش. ناریا ، دهشم ، هاگشناد  یسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  یّشکلا . لاجر  هب  فورعملا  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 1
1403 ق. توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  نسحم ، دیس  همالع  نیما ، هعیشلا . نایعا  . 2

1380 ش. مق ، لوا ، پاچ  نینمؤم ، تاراشتنا  سابع ، خیش  یمق ، یهتنملا . همتت  . 3
1424 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  یناقماملا ، ّللادبع 

�
ه لاجرلا . ملع  یف  لاقملا  حیقنت  . 4

1403 ق. ناریا ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  ّللا 
�

ه ۀیآ  ۀبتکم  يرئاحلا ، يورغلا  یلیبدرالا  یلع  نب  دمحم  ةاورلا . عماج  . 5
1417 ق. ناریا ، ۀهاقفلا ، رشن  یّلحلا ، ۀماّلعلا  لاجرلا . ۀفرعم  یف  لاوقألا  ۀصالخ  . 6

1374 ش. نارهت ، یمالسا ، فراعملاةریاد  داینب  لداع . دادح  رظن  ریز  مالسا . ناهج  ۀمانشناد  . 7
1381 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یمالسا ، گرزب  فراعملاةریاد  زکرم  یمالسا . گرزب  فراعملا  ةریاد  . 8

1380 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  عیشت . فراعملا  ةریاد  . 9
1380 ش. نارهت ، مود ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  نیسحمالغ ، بحاصم ، بحاصم . فراعملا  ةریاد  . 10

1403 ق. موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالا ، راد  گرزب ، اقآ  ینارهط ، هعیشلا . فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 11
1363 ش. ناریا ، قداصلا ، ۀبتکم  یئابطابطلا ، مولعلارحب  يدهملا  دمحم  دیسلا  ۀّیلاجرلا . دئاوفلا  هب  فورعملا  مولعلا  رحب  دّیسلا  لاجر  . 12

1418 ق. مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  یشاجنلا ، سابعلا  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  یشاجنلا . لاجر  . 13
1401 ق. ناریا ، ماّیخ ، هعبطم  یناهبصالا ، يدنفالا  ّللا 

�
ه دبع  ازریملا  ءالضفلا . ضایحو  ءاملعلا  ضایر  . 14

 63 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
2003 م. 1423 ق / 1381 ش / مق ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ۀبتکم  ینیئانلا ، نیسحلا  نب  یلع  دّمحم  نیثّدحملا . ضایر  . 15

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه ، نبا  ۀیوبنلا . ةریسلا  . 16
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، اـضرمالغ دـجم ، ییاـبطابط  ححـصم  يوره ، یفوتـسم  دـمحا  نب  دـمحم  مجرتـم  یفوک ، مثعا  یلع  نب  دـمحا  یفوـک . مثعا  حوـتفلا  . 17
1380 ش. نارهت ، موس ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 

1373 ش. نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  ۀسسوم  ربکایلع ، ادخهد ، ادخهد . ۀمانگنهرف  . 18
1380 ش. نارهت ، مهدجه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  دمحم ، نیعم ، نیعم . ۀمانگنهرف  . 19
1420 ق. مق ، یئابطابطلا ، ققحملا  ۀبتکم  یسوط ، خیش  مهلوصاو . ۀعیشلا  بتک  تسرهف  . 20

1410 ق. ناریا ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  يرتستلا ، یقتدمحم  لاجرلا . سوماق  . 21
. اتیب ناریا ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یئاپهقلا ، یلع  لاجرلا . عمجم  . 22

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  اضر ، رمع  هلاحک ، نیفلؤملا . مجعم  . 23
1409 ق. مق ، هعیشلاراثآ ، رشن  يوسوم ، مساقلاوبا  ییوخ ، ثیدحلا . لاجر  مجعم  . 24

1405 ق. ناریا ، یمالسإلا ، داشرإلا  ةرازو  یفجنلا ، ینئاقلا  لضافلا  یلع  ۀعیشلا . یّفلؤم  مجعم  . 25
1418 ق. توریب ، یملعالا ، هسسوم  دمحم ، یمیکح ، ۀعیشلا . ءامظعلا  ۀعوسوم  . 26

. اتیب ناریا ، یفطصملا ، لآ  تاراشتنا  یشیرفتلا ، ینیسحلا  یفطصم  لاجرلا . دقن  . 27
67 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ءاضق باتک 

یضاق ۀفیظو  درادن و  هک  یسک  دراد و  تواضق  ّقح  هک  یسک  ءاضق :، باوبا 

نانآ فرط  زا  نیبوصنم  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تواضق  بصنم  صاصتخا  باب 1 

هراشا

ناونع هب   ) ار نآ  زا ) یتمسق   ) هانگ هب  مدرم  لاوما  زا  یشخب  ندروخ  يارب  دیروخن و  دوخ  نایم  رد  قحان ) و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  و 
(. تسا هانگ  راک  نیا   ) دینادیم هک  یلاح  رد  دیهدن  تاضق  هب  هوشر )

تاـفالتخا و دـمآ و  دـیدپ  تاـقبط  عماوج و  جـیردت  هب  تشادـن  دوجو  اـهنآ  ناـیم  يّداـضت  و   ) دـندوب هتـسد  کـی  زاـغآ ) رد   ) مدرم « 1»
هب هک  ینامـسآ  باتک  دنهد ، میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ ، لاح ) نیا  رد  دـش . ادـیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت 

( دندرکن فالتخا  نآ  رد  نامیااب  دارفا   ) دننک يرواد  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  درک  لزان  اهنآ  يارب  درکیم  توعد  ّقح 
يرگمتـس قح و  زا  فارحنا  رطاخهب  دوب  هدیـسر  اهنآ  هب  نشور  ياههناشن  دندوب و  هدرک  تفایرد  ار  باتک  هک  یناسک  زا ) یهورگ   ) اهنت

دومن يربهر  شدوخ  نامرف  هب  دوب  فالتخا  دروم  هچنآ  تقیقح  هب  دـندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاهنآ  دـنوادخ  دـندرک . فالتخا  نآ  رد 
«2 . » دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  و  دندنام ) یقاب  فالتخا  یهارمگ و  رد  نانچمه  نامیایب  دارفا  اما  )

سپـس دننک  تواضق  اهنآ  نایم  رد  ات  دندش  توعد  یهلا  باتک  يوس  هب  دنتـشاد  ینامـسآ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
«3 . » دنراد ضارعا  قح ) لوبق  زا   ) هک یلاح  رد  دننادرگیم  يور  یهاگآ ) ملع و  اب   ) نانآ زا  یهورگ 

______________________________

.188 هرقب 2 / (. 1)
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.213 هرقب 2 / (. 2)
.23 نارمع 3 / لآ  (. 3)

 69 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دینک تواضق  تلادع  هب  دینکیم  تواضق  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دیهدب و  شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ 

. تسانیب اونش و  دنوادخ  دهدیم . امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنوادخ 
عازن يزیچ  رد  هاگره  ار و  ربمایپ ) يایصوا   ) رمالاولوا ار و  ادخ  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
امـش يارب  راک )  ) نیا دیراد ، نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  رگا  دیبلطب ) تواضق  اهنآ  زا  و   ) دـینادرگزاب ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد ،

. تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  رتهب و 
دناهدروآ نامیا  هدـش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  وت و  رب  هک ) ینامـسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب  دـننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدـیدن  اـیآ 

ناطیش اّما  دنوش  رفاک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هکنیا  اب  دنورب  لطاب  ماکح  توغاط و  دزن  تواضق  يارب  دنهاوخیم  یلو 
هدرک لزان  دـنوادخ  هچنآ  يوس  هب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  دـنکفیب و  یتسدرود  ياهههاریب  هب  دـنک و  هارمگ  ار  ناـنآ  دـهاوخیم 

. دننکیم ضارعا  وت  توعد ) لوبق   ) زا هک  ینیبیم  ار  ناقفانم  دییایب ، ربمایپ  يوس  هب  تسا و 
وت تواضق  زا  سپـس  دنبلطب و  تواضق  هب  ار  وت  دوخ  تافالتخا  رد  هکنیا  رگم  دوب  دنهاوخن  نموم  اهنآ  هک  دـنگوس  تراگدرورپ  هب  « 1»

«2 . » دنشاب میلست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد 
نانئاخ زا  هک  شابم  یناسک  زا  ینک و  تواضق  مدرم  نایم  رد  هتخومآ ، وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ات  میدرک  لزان  وت  رب  قحهب  ار  باتک  نیا  ام 

«3 . » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  امن  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  ییامن و  تیامح 
اهنآ نایم  رد  دندمآ ، وت  دزن  رگا  سپ  دـنروخیم . ناوارف  مارح  لام  دـننک . بیذـکت  ار  نآ  ات  دـنهدیم  شوگ  وت  نانخـس  هب  رایـسب  نانآ 
رگا دـنناسریمن و  ینایز  چـیه  وت  هب  ینک  رظنفرـص  نانآ  زا  رگا  راذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  یتسناد ) حالـص  رگا   ) ای نک  تواضق 

. دراد تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  تواضق  تلادع  اب  ینک ، تواضق  اهنآ  نایم 
زا نتساوخ  تواضق  زا  سپ  یهگناو )  ) تسه ادخ  مکح  نآ  رد  تسا و  ناشیا  دزن  تاروت  هک  یلاحرد  دنبلطیم  تواضق  هب  ار  وت  هنوگچ 

. دنتسین نموم  اهنآ  دننادرگیم . يور  ارچ )  ) وت مکح 
مکح دوهی  يارب  اهنآ  اب  دندوب  میلست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  هک  ناربمایپ  دوب و  رون  تیاده و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام 

هب  ) نیاربانب دندومنیم ؛ تواضق  دـندوب ، هاوگ  نآ  رب  هدـش و  هدرپس  اهنآ  هب  هک  باتک  نیا  هب  نادنمـشناد  املع و  نینچمه )  ) دـندرکیم و
ادخ هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  دیشورفن و  زیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسارهن و  مدرم  زا  یهلا ) تایآ  قبطرب  تواضق  رطاخ 

. دنرفاک دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان 
رد شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت )  ) نآ رد  لیئارـساینب )  ) اـهنآ رب  و 

ةراّفک دنک ) رظنفرص  صاصق  زا  و   ) دشخبب ار  نآ  یسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز  ره  دشابیم و  نادند  ربارب  رد  نادند  شوگ و  ربارب 
«4 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سکره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ ) )

______________________________

.61 - 58 ءاسن 4 / (. 1)
.65 ءاسن 4 / (. 2)

.106 - 105 ءاسن 4 / (. 3)
.45 - 42 هدئام 5 / (. 4)
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 71 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مکح هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  قبطرب  هک  یناسک  دننک و  مکح  هدرک  لزان  نآ  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  زین  حیـسم ) ناوریپ   ) لیجنا لها 

. دنقساف دننکیمن ،
قبطرب سپ  تساهنآ . نابهگن  ظفاح و  دنکیم و  قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  رب  قحهب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  و 

يارب ام  نادرگم . يور  یهلا  ماکحا  زا  نکم و  يوریپ  نانآ  ياهسوه  يوه و  زا  نک و  مکح  اهنآ  نایم  رد  هدرک ، لزان  ادخ  هک  یماکحا 
دهاوخیم ادخ  یلو  دادیم  رارق  يدحاو  تّما  ار  امـش  ۀمه  تساوخیم ، ادخ  رگا  میداد و  رارق  ینـشور  ۀقیرط  نییآ و  امـش  زا  مادک  ره 

. دییوج تقبس  رگیدکی  رب  اهیکین  رد  سپ  دهد ) شرورپ  ار  امـش  فلتخم  ياهدادعتـسا  و   ) دیامزایب هدیـشخب ، امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امش 
. تسادخ يوس  هب  امش  ۀمه  تشگزاب 

. داد دهاوخ  ربخ  امش  هب  دیدرکیم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  سپس 
ادابم شاب . رذحرب  اهنآ  زا  نکم و  يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  نک و  تواضق  هدرک ، لزان  دنوادخ  هچنآ  قبط  باتک ) لها   ) اهنآ نایم  رد  و 

دنوادخ هک  نادب  دـننادرگ ، يور  وت ) تواضق  مکح و  زا   ) اهنآ رگا  دـنزاس و  فرحنم  هدرک  لزان  وت  رب  ادـخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت 
( وـت زا   ) ار تیلهاـج  مـکح  اـهنآ  اـیآ  دنقـساف . مدرم ، زا  يرایـسب  دـنک و  تازاـجم  ناـشناهانگ  زا  ياهراـپ  رطاـخهب  ار  ناـنآ  دـهاوخیم 

. دنکیم مکح  دنتسه ، نیقی  لها  هک  یموق  يارب  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  دنهاوخیم و 
. دشاب هدوب  امش )  ) ناکیدزن دروم  رد  رگا  یتح  دییامن ؛ تیاعر  ار  تلادع  دییوگیم ، نخس  هک  یماگنه  و  « 1»

«2 . » دیوش رکذتم  ات  دنکیم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دینک . افو  ادخ  نامیپ  هب 
هابت ار  نآ  و   ) هدیرچ نآ  رد  هاگنابـش  موق ، نابـشیب  نادنفـسوگ  هک  يرازتشک  ةرابرد  هک  یماگنه  روایب ) رطاخهب   ) ار نامیلـس  دوواد و  و 

. میدوب دهاش  نانآ  مکح  رب  ام  دندرکیم و  تواضق  دندوب  هدرک )
«3  ... » میداد یناوارف  ملع  تواضق و  یگتسیاش )  ) نانآ زا  کی  ره  هب  میدنامهف و  نامیلس  هب  ار  نآ  یعقاو ) مکح   ) ام

نادرگیور نانآ  زا  یهورگ  ناهگان  دنک ، تواضق  ناشنایم  رد  ات  دنیایب  شربمایپ  ادـخ و  يوس  هب  هک  دوش  توعد  نانآ  زا  هک  یماگنه  و 
. دنوشیم

. دنیآیم وا  يوس  هب  میلست  تعرس و  اب  دوش ) نانآ  عفن  هب  تواضق  و   ) دنشاب هتشاد  ّقح  رگا  یلو 
ناشدوخ اهنآ  هکلب  هن  دـننک ؟ متـس  نانآ  رب  شلوسر  ادـخ و  دنـسرتیم  ای  دـنراد  دـیدرت  کش و  ای  تسا  يراـمیب  ناـنآ  ياـهلد  رد  اـیآ 

. دنرگمتس
میدینش دنیوگیم  هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، تواضق  نانآ  نایم  رد  ات  دنوشیم  توعد  شلوسر  ادخ و  يوس  هب  هک  یماگنه  نانموم  نخس 

«4 . » دنتسه یعقاو  ناراگتسر  نامه  اهنیا  میدرک و  تعاطا  و 
رب ام  زا  یکی  هک  میتسه  یکاش  رفن  ود  سرتن  دـنتفگ  درک ، تشحو  اهنآ  ندـید  زا  وا  دـندش و  دراو  وا  رب  همّدـقم ) یب   ) هک ماـگنه  نآ  رد 

رادم  اور  متس  نک و  تواضق  قحهب  ام  نایم  رد  نونکا  هدرک . متس  يرگید 
______________________________

.50 - 47 هدئام 5 / (. 1)
.152 ماعنا 6 / (. 2)

.79 - 78 ءایبنا 21 / (. 3)
.51 - 48 رون 24 / (. 4)

 73 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1272 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی نیا  هک  دنکیم  رارـصا  وا  اما  مرادن  رتشیب  یکی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  وا  تسا . نم  ردارب  نیا  نک . تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  و 
. تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخس  رد  راذگاو و  نم  رب  مه  ار 

رگیدکی هب  نارشاعم  زا  يرایسب  هدومن و  متس  وت  رب  شیاهشیم  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  ًامّلسم  تفگ : دوواد ) )
( ارجام نیا  اب   ) ار وا  ام  هک  تسناد  دوواد  تسا . مک  نانآ  ةّدع  اما  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننک . متس 

ياراد ام  دزن  وا  میدیـشخب و  ار  وا  لمع  نیا  اـم  درک . هبوت  داـتفا و  هدجـس  هب  درک و  شزرمآ  بلط  شراـگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  میدومزآ .
. تسوکین یماجنارس  الاو و  یماقم 

نکم يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  تواـضق  قحهب  مدرم  ناـیم  رد  سپ  میداد . رارق  نیمز  رد  دوخ ) ةدـنیامن  و   ) هفیلخ ار  وت  اـم  دوواد ! يا 
. دنراد باسح  زور  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  يدیدش  باذع  دنوش ، هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  دزاس . فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک 
يوه زا  امن و  تماقتـسا  ياهدش  رومام  هک  نانچنآ  نک و  توعد  یهلا ) دحاو  نییآ  نیا  يوس  هب  ار  نانآ  زین   ) وت رطاخ  نیمه  هب  سپ  « 1»

«2  ... » منک تلادع  امش  نایم  رد  مرومأم  ماهدروآ و  نامیا  هدرک ، لزان  ادخ  هک  یباتک  ره  هب  وگب  نکم و  يوریپ  نانآ  ياهسوه  و 
ماما هب  صاصتخا  اهنت  تواضق  هک  ارچ  دـینک ؛ زیهرپ  ندرک  یـسرداد  تواـضق و  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 45248 - 1

دراد ». ربمایپ  ّیصو  ای  ربمایپ  هژیوهب  ناناملسم ، نایم  رد  اضق  ملع  هب  ملاع  يانشآ  ربهر  لداع و 
ای ربمایپ  زج  تسا و  ینید  هاگیاج  نیرتتخـس  یـسرداد  هک  ارچ  نیزگ ؛ يرود  نآ  زا  سرتب و  تواـضق  یـسرداد و  زا  ( 2 - ) 45249 - 2

. دنک یسرداد  لماک  تسرد و  دناوتیمن  یسک  ربمایپ ، یصو 
درف ای  ربمایپ  ّیـصو  ای  ربماـیپ  زج  هک  ياهتـسشن  یهاـگیاج  رد  حیرـش ، يا  : » دومرف حیرـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45250 - 3

دنیشنیمن ». هاگیاج  نآ  رد  یّقش ،
______________________________

.26 - 22 ص 38 / (. 1)
.15 يروش 42 / (. 2)
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هک درک  طرش  وا  اب  درک ، راذگاو  حیرش  هب  ار  یسرداد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45251 - 4

دنک ». هضرع  ماما  رب  ات  دنکن  ارجا  ار  شایسرداد 
دجـسم رد  هک  یلاح  رد  میدمآ ، هنیدم  هب  ات  مدوب  یلیلیبا  نبا  رفـسمه  هارمه و  : » دیوگ یّلجب  بیـضخلا  یبا  نب  دیعـس  ( 5 - ) 45252 - 5

: متفگ یلیلیبا  نبا  هب  دندمآرد . رد ، زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. زیخرب تفگ : مییوـگیم . نخـس  وا  اـب  میـسرپیم و  وا  زا  متفگ : مـینک ؟ هـچ  وا  دزن  تـفگ : یلیلیبا  نـبا  مـیورب . وا  دزن  مـه  اـب  اـت  زیخرب 

. دیسرپ نم  زا  ماهداوناخ  مدوخ و  ةرابرد  وا  میتفر . ترضح  دزن  میتساخرب و 
. تسا ناناملسم  یضاق  یلیلیبا ، نبا  وا  متفگ : وت ؟ اب  تسیک  نیا  دومرف : سپس 

. يرآ تفگ : وا  یتسه ؟ ناناملسم  یضاق  یلیلیبا  نبا  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  هاگنآ 
یـسک زا  طاـبترا  نـیا  رد  ینکفایم و  ییادـج  درم  نز و  نـیب  یـشکیم و  یهدیم و  نآ  هـب  يریگیم و  ار  نـیا  لاـم  دوـمرف : ترــضح 

. يرآ تفگ : وا  یسرتیمن ؟
هیلع یلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  ۀـیاپ  رب  تفگ : ینکیم ؟ یـسرداد  يزیچ  هچ  قـبط  دوـمرف : ترـضح 

. تسا هدیسر  رمع  رکبوبا و  مالسلا و 
یسرداد رد  امش  ۀمه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف : هک  هدیـسر  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ایآ  دومرف : ترـضح 
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اب ینکیم  یسرداد  تسا ، هدرک  یسرداد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنآ  ریغ  هنوگچ  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ : وا  تسا ؟ رترب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیایب و  هرقن  زا  ییاهنامـسآ  هرقن و  زا  ینیمز  رگا  ییوگیم  هچ  تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  نخـس  نیا  هکنیا 

، مدرک یـسرداد  نم  هچنآ  ریغهب  صخـش  نیا  نم ، راگدرورپ  يا  دیوگب : دراد و  هاگن  تدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وت  دریگب و  ار  وت  تسد 
يرفـسمه تفگ : نم  هب  سپـس  دش . درز  نارفعز  نوچ  یلیلیبا  نبا  تروص  دـیوگ : یّلجب  بیـضخلایبا  نبدیعـس  تسا . هدرک  یـسرداد 

میوگیمن ». نخس  هملک  کی  وت  اب  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  نک . ادیپ  دوخ  يارب 
یلـص ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هک  یلاح  رد  میتفر . هنیدم  هب  یلیلیبا  نبا  نم و  دیوگ : بیـضخلایبا  نب  دیعـس  : » جاجتحا رد  تیاور  نیمه 

نآ زا  سپ  دیـسرپ . نم  زا  ماهداوناخ  مدوخ و  لاوحا  زا  میتفر . وا  دزن  ام  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا 
یلیلیبا نبا  هب  ترـضح  سپـس  تسرد ! دومرف : ترـضح  تسا . ناناملـسم  یـضاق  یلیلیبا ، نبا  متفگ : تسوت ؟ اب  هک  تسیک  نیا  دومرف :

نبا یـسرتیمن ؟ هطبار  نیا  رد  یـسک  زا  ینکفایم و  ییادـج  شرـسمه  درم و  نیب  یهدیم و  نآ  هب  يریگیم و  ار  نیا  لاـم  اـیآ  دوـمرف :
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  ۀـیاپ  رب  تفگ : وا  ینکیم ؟ مکح  يزیچ  هچ  ۀـیاپ  رب  دوـمرف : ترـضح  يرآ . تفگ : یلیلیبا 

. تسا هدیسر  نم  هب  رمع  رکبوبا و 
 77 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رتـهب امـش  ۀـمه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نم ، زا  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  وـت  هب  اـیآ  دوـمرف : ترـضح 
یـسرداد تسا ، هدرک  یـسرداد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوـگنآ  ریغ  هنوـگچ  سپ  دوـمرف : ترـضح  يرآ . تـفگ : وا  دـنکیم ؟ یـسرداد 

؟ تسا هدیسر  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلمج  نیا  هکنیا  اب  ینکیم 
زا زگره  دنگوس ! ادخ  هب  نک . ادیپ  تدوخ  يارب  ییاتمه  تفگ : سپـس  تشگ . درز  یلیلیبا  نبا  تروص  دـیوگ : بیـضخلایبانب  دـیعس 

میوگیمن ». نخس  وت  اب  ياهملک  سپ  نیا 
وت نمحرلادـبع ، يا  دومرف : یلیلیبا  نبا  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ماما  : » هک تسا  هدـش  تیاور  اـم  يارب  ( 6 - ) 45253 - 6

یهدیم و یتسد  هب  يریگیم و  یتسد  زا  ار  یلام  دومرف : ترـضح  ادـخ . لوسر  رـسپ  يا  يرآ ، تفگ : وا  ینکیم ؟ یـسرداد  مدرم  نایم 
همه نیا  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ : وا  ینکیم ؟ ینادنز  ار  نآ  ینزیم و  ّدح  ار  نیا  یهدیم و  یتسد  هب  يریگیم و  یتسد  زا  ار  ینز 

. ادخ باتک  ۀیاپرب  تفگ : وا  یهدیم ؟ ماجنا  ياهیاپ  هچ  رب  ار 
زا یباییمن ، ادـخ  باتک  رد  هچنآ  سپ  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : وا  یباییم ؟ ادـخ  باـتک  رد  ار  نآ  ینکیم ، هچ  ره  دومرف : ترـضح 
ادخ لوسر  زا  ادـخ و  باتک  رد  ار  همه  دومرف : ترـضح  مریگیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نآ  تفگ : وا  يریگیم ؟ اجک 
هللا یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  نآ  منکن ، ادیپ  ادخ  لوسر  ّتنـس  رد  ادخ و  باتک  رد  هچنآ  تفگ : وا  یباییم ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ باحصا زا  کی  نیمادک  زا  دومرف : ترضح  مریگیم . هلآ  هیلع و 
، يریگیم نانآ  زا  هچ  ره  دومرف : ترضح  درمشرب . ار  ادخ  لوسر  باحـصا  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  تفگ : وا 
وا يریگیم ؟ ار  نانآ  زا  کـی  نیمادـک  ۀـتفگ  دنتـشاد ، فـالتخا  رگا  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : دـنراد ؟ قاـفتا  نآ  رب  همه  هک  ینیبیم 

. مریگیم مهاوخب ، هک  ار  مادک  ره  ۀتفگ  تفگ :
. هن تفگ : ینک ؟ تفلاخم  هیقب  اب  هک  يرادن  یکاب  دومرف : ترضح 

وا اب  اسب  هچ  تفگ : وا  ینکیم ؟ تفلاخم  تسا ، هدیسر  وت  هب  وا  یسرداد  هک  يدروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ایآ  دومرف : ترـضح 
. میامنیم یسرداد  باحصا  زا  وا  ریغ  ۀتفگ  هب  منکیم و  تفلاخم 

: دومرف تشادرب و  یلیلیبا  نبا  يوس  هب  ار  شرس  سپس  دیشک . طخ  نیمز  يور  درک و  توکـس  ینامز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اجنیا  رد 
يا دـیوگب : دراد و  هاـگن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  وت  دریگب و  ار  تتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  تماـیق  زور  نمحرلادـبع ، يا 
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؟ ییوگیم هچ  دیزرو ، تفلاخم  نآ  اب  یلو  دیسر  وا  هب  نم  زا  ياهتفگ  صخش  نیا  نم ، راگدرورپ 
یلص ادخ  لوسر  ةدومرف  ایآ  دومرف : ترضح  ماهدرک ؟ تفلاخم  ادخ  لوسر  ةدومرف  اب  نم  اجک  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : یلیلیبا  نبا 

ترـضح يرآ . تفگ : یلیلیبا  نبا  دـنکیم ؟ تواـضق  مالـسلا  هیلع  یلع  رتـهب  امـش  ۀـمه  زا  هک  هدیـسرن  وت  هب  شناراـی  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
هرهچ نآ ، زا  سپ  ياهدرکن ؟ تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ایآ  ینک ، تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  ةدومرف  اب  رگا  سپ  دومرف :

. دهدب یباوج  تسناوتن  دیدرگ و  جنرت  نوچ  هک  ییاج  ات  دش  درز  یلیلیبا  نبا 
 79 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیوگ وا  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  دوب ، مالـسلا  امهیلع  دمحم  نبرفعج  قداص  ماما  نارای  زا  هک  هنیذا  نب  ورمع  زا  ( 7 - ) 45254 - 7
دنوادـخ متفگ : مدوب ، لاس  ّنس و  مک  ناوج و  هک  یلاـح  رد  مدـش و  دراو  هفوک  رد  دوب ، یـضاق  هک  یلیلیبا  نبا  نمحرلادـبع  رب  يزور  »

. سرپب یهاوخیم ، هچره  ةرابرد  مردارب ، رسپ  يا  تفگ : وا  مسرپب . هلأسم  دنچ  ةرابرد  وت  زا  مهاوخیم  دنک . حالصا  ار  وت  راک 
يار هب  دروم  نآ  رد  وت  دیآیم . امش  دزن  نوخ  جرف و  سومان ، لام ، صوصخ  رد  هّیضق  کی  وگب . میارب  نایضاق  امـش  دوخ  ةرابرد  متفگ :

زا سپ  دننکیم و  یسرداد  امش  ياهیسرداد  فالخرب  نانآ  دیآیم و  هنیدم  یضاق  دزن  هّیضق  نامه  نآ ، زا  سپ  ینکیم . یسرداد  دوخ 
يار وا  دینکیم و  شرازگ  وا  هب  ار  ناتنوگانوگ  ياهیسرداد  دییآیم و  درگ  دینک ، تواضق  هتساوخ  امـش  زا  هک  ناتهفیلخ  دزن  همه  نآ 

. تسا یکی  ناتنید  یکی و  ناتربمایپ  یکی و  ناتيادخ  هکنیا  اب  دنادیم ، باوص  ار  امش  زا  مادک  ره 
ار امش  وا  هک  نآ  ای  دینکیم ؛ تعاطا  ار  وا  روتسد  امش  دینک و  یسرداد  رگیدکی  فالخرب  هک  هداد  روتسد  امش  هب  لج  زع و  دنوادخ  ایآ 

دیهدب رظن  هک  دیراد  ّقح  دیتسه و  ماکحا  رد  ادخ  ناکیرش  اهامش  هک  نیا  ای  دینکیم ؛ یچیپرس  وا  نامرف  زا  امش  هتـشادزاب و  فالتخا  زا 
دنوادخ هک  نآ  ای  تسا ؛ هتفرگ  کمک  نآ  لیمکت  يارب  امش  زا  هداتـسرف و  ورف  یـصقان  نید  دنوادخ  هک  نآ  ای  دریذپب ؛ دیاب  هک  تسوا  و 

؟ دییوگیم يرگید  زیچ  هک  نآ  ای  هدرک ؛ یهاتوک  نآ  ندناسر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  هداتسرف  لماک  ار  نید 
. سیقلادبع زا  متفگ : هلیبق ؟ مادک  زا  تفگ : هرصب . لها  زا  متفگ : ییاجک ؟ زا  ناوج ، يا  تفگ : یلیلیبا  نبانمحرلادبع 

. تسا نم  ياین  وا  متفگ : يراد ؟ هنیذا  نب  نمحرلادبع  اب  يدنواشیوخ  هچ  تفگ : هنیذاینب . زا  متفگ : ناشمادک ؟ زا  تفگ :
يدیسرپ و تخـس  يدرک و  یـشسرپ  ناوج ، يا  تفگ : تخاس و  کیدزن  شیوخ  هب  ارم  تفگ و  دمآ  شوخ  نم  هب  یلیلیبا  نبا  هاگ  نآ 

. تفگ مهاوخ  وت  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  نم  یلو  تسا  راوشد  نآ  مهف  هک  یتفگ  ینخس  يدرک و  روغ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  تنـس  رد  ای  ادـخ  باتک  رد  دـیآیم و  ام  دزن  هک  ياهّیـضق  اهیـسرداد . رد  فـالتخا  ةراـبرد  وت  ۀـتفگ  اـّما 
هللا یلـص  شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  رد  هک  دیآیم  ام  دزن  هچنآ  اما  مینک و  زواجت  ّتنـس  باتک و  زا  هک  میرادن  قح  ام  دراد ، ياهشیر 

. مینکیم لمع  نامدوخ  يأر  هب  صوصخ  نآ  رد  ام  تسین ، هلآ  هیلع و 
. میدرکن راذگورف  باتک  نیا  رد  ار  يزیچ  چیه  ام  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  نوچ  ياهدرواین ! ياهزات  زیچ  وت  متفگ :

ادـخ هچنآ  قبط  يدرم  رگا  تسیچ ، ترظن  تسا . زیچ  همه  رگناـیب  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  و  دـیامرف : نآرق  رد  وا  مه  و 
؟ دریگزاب ار  دوخ  هتشاد ، زاب  نآ  زا  ادخ  هچ  ره  زا  دنک و  لمع  هدرک ، رما  نادب 

؟ دهد باوث  دهد ، ماجنا  رگا  ای  دنک  باقع  ار  وا  دهدن ، ماجنا  صخش  نیا  رگا  هک  دنامیم  يزیچ  ادخ  يارب  ایآ 
یهن نآ  زا  ار  وا  هک  يزیچ  رب  ای  دهد ! باوث  هدادن ، روتـسد  وا  هب  هک  يزیچ  رب  هنوگچ  تفگ : نم ) نخـس  قیدـصت  ماقم  رد   ) یلیلیبا نبا 

یلیلیبا نبا  تسین ! يربـخ  نآ  زا  شربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  رد  هک  دـیآیم  وـت  دزن  یمکح  هنوـگچ  سپ  متفگ : دـنک ! رفیک  درکن ،
رمع زا  ار  ثیدـح  وا  تـسا . هدرک  لـقن  مـیارب  ناـمنارای  زا  یـضعب  هـک  میوـگیم  ار  یثیدـح  مردارب  رـسپ  يا  وـت  هـب  نوـنکامه  تـفگ :

. درک یسرداد  رفن  ود  نایم  رد  رمع  هک  دنکیم  لقن  باطخلانب 
ار  شاهنایزات  رمع  يدرک . یسرداد  تسرد  وت  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  هب  دوب  رتکیدزن  رمع  هب  همه  زا  هک  یسک 
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هتفر اطخ  هب  ای  هدرک  یـسرداد  تسرد  هک  دـنادیمن  رمع  دـنگوس ! ادـخ  هب  دنیـشنب ! تیازع  هب  ترداـم  تفگ : درب و  ـالاب  درم  نآ  زارف  رب 

. دینکن فیرعت  روضح  رد  ار  ام  نیاربانب  مدروآ ؛ تسد  هب  ار  نآ  نم  هک  دوب  يرظن  اهنت  نیا  تسا .
بلاطیبأ نب  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  نابا  زا  يدبع  مساقلاوبا  زا  مردپ  متفگ : یثیدح ؟ هچ  دیـسرپ : میوگن ؟ تیارب  ار  یثیدح  ایآ  متفگ : نم 

کلاه ۀتسد  ود  اّما  هتفای . تاجن  هتسد  کی  تکاله و  رد  هتسد  ود  دناهتـسد : هس  نایـضاق  دومرف : ترـضح  هک : تفگ  میارب  مالـسلا  هیلع 
یسک هتفای  تاجن  تسا و  هتفر  اطخ  یلو  هداد  يرظن  هدرک و  داهتجا  هک  یسک  تسا و  هدرک  مکح  دمع  يور  زا  متس  هب  هک  تسا  یـسک 

رسپ يا  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، تفگ : وا  دنکیم . ضقن  ار  وت  ثیدح  ثیدح ، نیا  ومع ، يا  دشاب . هدرک  لمع  ادخ  روتسد  قبط  هک  تسا 
مارح و لالح و  چیه  دیامرفیم : ار  نیا  دنوادخ  متفگ : تسه ؟ لج  زع و  دـنوادخ  باتک  رد  يزیچ  ره  هک  ییوگیم  وت  نیاربانب  مردارب ؛
هک سک  ره  دسانـشیم و  هتخانـش ، هک  سک  ره  ار  نیا  تسا و  لـج  زع و  دـنوادخ  باـتک  رد  نآ  هکنیا  رگم  تسین  يایهن  رما و  چـیه 

! میراد زاین  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  هب  دسر  هچ  میرادن ؛ يزاین  نادب  ام  هک  هتفگ  ییاهزیچ  ام  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  دسانشیمن و  هتخانشن ،
: تفگ وا 

مه هب  ار  دوـخ  ياـهتسد  هتـسویپ  دوـب  هدرک  فرـص  نآ  رد  هک  ییاـههنیزه  رطاـخ  هب  وا  هک : تسادـخ  ةدوـمرف  نیا  متفگ : یتـفگ ؟ هچ 
، متخانـشیم ار  وا  شاـک  تفگ : یـسانشیم . ار  وا  وت  هک  یـسک  دزن  متفگ : دوشیم ؟ ادـیپ  یـسک  هچ  دزن  نیا  شناد  تفگ : وا  دـیلامیم .

: متفگ متخومآیم . مدرکیم و  ذخا  وا  زا  متسشیم ، ار  شیاهاپ 
خساپ وا  هب  ترضح  دیسرپیم ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رگا  هک  یـسانشیم  ار  يدرم  ایآ  مهدیم . دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  صخش  نیا  يرآ ، تفگ : وا  درکیم . زاغآ  نخـس  وا  يارب  دوخ  ربمایپ  دشیم ، شوماخ  رگا  دادیم و 
هدیـسرپ یـسک  زا  مارح  لالح و  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ینادیم  اـیآ  متفگ :

. تسوا دزن  شناد ، نآ  متفگ : يرآ . تفگ : دـنتخومآیم . وا  زا  دـندوب و  دـنمزاین  وا  هب  همه  هک  ینادیم  اـیآ  مـتفگ : هـن . تـفگ : دـشاب ؟
. میرادن یسرتسد  وا  هب  ام  تسا و  هتفر  وا  تفگ :

هرابرد ییوگیم  هچ  متفگ : مبای ؟ تسد  نانآ  هب  هنوگچ  نم  تفگ : تسا . نانآ  دزن  شناد  نیا  هک  ارچ  شنادنزرف ؛ نایم  رد  سرپب  متفگ :
رد هزین  دنشکب و  ار  نانآ  زا  یضعب  دنرب و  موجه  نایامنهار  نآ  هب  مدرم  نآ  دشاب و  ینایامنهار  ناشهارمه  دنشاب و  ینابایب  رد  هک  یمدرم 

ارحـص نآ  رد  دـنک و  ناـشییامنهار  هک  دـنباین  ار  یـسک  رگید  مدرم  نآ  دـندرگ و  ناـهنپ  ناـشسرت  زا  هدـنامیقاب  دـننک و  یخرب  مـکش 
یبالگ شتـسد  رد  دش و  درز  شیور  دنوریم و  منهج  هب  همه  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  نانآ  ةرابرد  وت  دندرگ ؛ كاله  ات  دنوش  نادرگرس 

نوعجار ». هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : دز و  دوخ  يور  ولج  هب  دش و  هراپ  هراپ  نآ  دز و  نیمز  هب  ار  نآ  دوب .
سپ ادخ . باتک  هب  : » دومرف ترضح  دش . لاوئس  دنکیم ، تواضق  نادب  یضاق  هچنآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 8 - ) 45255 - 8

؟ تسین تنس  باتک و  رد  هچنآ  سپ  دش : لاوئس  ّتنس . هب  دومرف : ترضح  تسین ؟ باتک  رد  هچنآ 
دنوادـخ تسا . هتخاس  لماک  ار  نید  دـنوادخ  تسه . ّتنـس  باـتک و  رد  هکنیا  رگم  تسین  ادـخ  نید  هب  طوبرم  يزیچ  دومرف : ترـضح 

قیفوت نیا  يارب  دهاوخب ، شقلخ  زا  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  دومرف : ترضح  سپـس  مدرک . لماک  امـش  رب  ار  ناتنید  زورما  دومرف : لاعتم 
تسین ». دیرادنپیم ، امش  هک  هنوگنآ  دنکیم و  دییات  دهدیم و 
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: تشون درک - زاوها  یضاق  ار  وا  هک  نامز  نآ  هعافر - يارب  هک  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 45256 - 9

تسام ». تیالو ]  ] رما اهنیا ، ۀمه  كالم  هلداع و  يهضیرف  ددرگیم و  يوریپ  نآ  زا  هک  یتّنس  مکحم ، ۀیآ  تسا : هنوگ  هس  ملع  »
زا ذفان  ّتنس  عطاق و  دنگوس  لداع ، تداهش  تسا : هنوگ  هس  رب  ناناملـسم  ماکحا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45257 - 10
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تیاده ». ناماما 
نامرف امـش  هب  دنوادخ  : » هک متفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  دیوگ : سینخ  نب  یّلعم  ( 11 - ) 45258 - 11

. دینک یسرداد  تلادع  هب  دینکیم  یسرداد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دیهدب و  شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم 
ناـنآ زا  يوریپ  هب  مدرم  تلادـع و  هب  ناـماما  دـهد و  لـیوحت  دوـخ  زا  سپ  ماـما  هب  تسوا  دزن  هچنآ  هک  تـسا  ماـما  رب  دوـمرف : ترـضح 

دنرومام ».
هیلع وا  درب و  رگمتـس  یهاشداپ  ای  یـضاق  شیپ  یعازن  رد  ار  ینمؤم  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 12 - ) 45259 - 12

دوب ». دهاوخ  هانگ  رد  وا  کیرش  دهد ، مکح  لج  زع و  دنوادخ  مکح  ریغ  هب  نمؤم 
ار اهنآ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : باّطخلا  نبرمع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 45260 - 13
ار وت  اهنآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  ینک ، اهر  ار  اهنآ  رگا  دـنکیم و  تیافک  ار  وت  رگید  ییاـهزیچ  زا  ینک ، لـمع  نادـب  يراپـسب و  رطاـخ  هب 

. دوب دهاوخن  دنمدوس 
ادخ باتک  ۀیاپ  رب  مکح  يدوخ ،) ریغ  يدوخ و   ) رود کیدزن و  رب  ّدح  يارجا  دومرف : ترضح  دنمادک ؟ اهنآ  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع 
یتفگ »! نخس  اسر  هاتوک و  هک  دنگوس  مناج  هب  دومرف : ترضح  هب  رمع  هایس . خرس و  نیب  هنالداع  میسقت  مشخ و  يدونشخ و  ماگنه  رد 
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. میباییم مدرم  تسد  رد  ار  نامثیداحا  زا  یخرب  ام  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ ملـسم  نب  دّـمحم  ( 14 - ) 45261 - 14

؟ تسا هدناسر  هدناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يرادن  رواب  وت  ایوگ  دومرف : نم  هب  ترضح  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 
شناد و ياههاگیاج  تسا  تیبلها  ام  دزن  رد  دومرف :] و   ] درک شرس  تشپ  ور و  شیپ  پچ ، تسار ، هب  هراشا  شتـسد  اب  ترـضح  سپس 

تسا ». مدرم  نیب  رد  هچنآ  لصف  لح و  روما و  ندش  نشور 
ثرا ای  ْنید  رد  یعازن  ناشنایم  رد  نامنارای  زا  رفن  ود  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هلظنح  نبرمع  ( 15 - ) 45262 - 15

توغاط يوس  هب  هک  سک  ره  دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دـنوریم ؛ یـسرداد  يارب  نایـضاق  ای  مکاـح  دزن  ود  نآ  تسا و 
اب هتفرگ  ار  توغاط  مکح  وا  هک  ارچ  دشاب - تباث  شّقح  هچرگ  دریگیم - ار  مارح  اهنت  وا  دنک ، مکح  وا  دـهد و  مکح  شیارب  وا  ات  دور 

. دزرو رفک  توغاط  هب  هک  تسا  هداد  روتسد  لج  زع و  دنوادخ  هکنیا 
ار ام  ماکحا  هدرک و  راک  اـم  مارح  لـالح و  رد  تیاور و  ار  اـم  ثیدـح  هک  امـش  زا  یـسک  هب  دومرف : ترـضح  دـننک ؟ هچ  ود  نیا  متفگ :
ام مکح  قبط  سرداد  نآ  رگا  مداد و  رارق  امـش  رب  مکاح  نم  ار  وا  هک  ارچ  دیهد ؛ نت  سرداد  ناونع  هب  وا  هب  دینک و  هجوت  تسا ، هتخانش 
ّدر ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  نوچ  دنک ، ّدر  ار  ام  هک  یـسک  تسا و  هدش  ّدر  ام  رب  فافختـسا و  ادـخ  مکح  هب  دریذـپن ، وا  زا  دـنک و  مکح 

تسا ». لج  زع و  دنوادخ  هب  يزروكرش  ّدح  رد  وا  دشاب و  هدرک 
شیپ ار  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هجیدخ  وبا  ( 16 - ) 45263 - 16

ار وا  نم  دـینک . یـضاق  دوخ  نایم  رد  ار  وا  دـنادیم . ار  ام  یـسرداد  زا  يزیچ  هک  ناتدوخ  زا  يدرم  هب  دـیرگنب  یلو  دربب . رگمتـس  مکاح 
دیورب ». وا  دزن  یسرداد  يارب  ماهداد و  رارق  یضاق 
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زا یکی  دزن  هب  هک  دـناوخب  ار  وا  تسا و  یعازن  شردارب  وا و  نـیب  هـک  سک  ره  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 17 - ) 45264 - 17

تبج و يوس  هب  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  دهدن ، نت  دربب  مکاح  دزن  ار  وا  هکنیا  هب  زج  وا  یلو  دنک  یـسرداد  ناشنایم  ات  دـنورب  شنارای 
هک نیا  اب  دنورب ، لطاب  ماکح  توغاط و  دزن  یـسرداد  يارب  دنهاوخیم  تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  هتفر  شعازن  يارب  توغاط 

دنکفیب ». یتسدرود  ياهههاریب  هب  دنک و  هارمگ  ار  نانآ  دهاوخیم  ناطیش  اّما  دنزرو  رفک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب 
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ار وا  دـشاب و  عازن  ثحب و  یّقح  صوـصخ  رد  شردارب  وا و  ناـیم  هک  يدرم  ره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 18 - ) 45265 - 18
هب وا  دـهدن ، نت  دربب  نانآ  دزن  ار  وا  هکنیا  هب  زج  وا  یلو  دـنک  یـسرداد  نانآ  نایم  وا  ات  دـنورب  شناردارب  زا  يدرم  دزن  هک  دـنک  توعد 
رب هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب  دننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  ِناس 

نانآ هب  هکنیا  اب  دـنورب ، لطاب  ماکح  توغاط و  دزن  یـسرداد  يارب  دـنهاوخیم  یلو  دـناهدروآ  نامیا  هدـش  لزاـن  وت  زا  شیپ  هچنآ  وت و 
دنزرو »...  رفک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتسد 

تسا و توغاط  وا  دـنک ، مکح  تیب  لـها  اـم  نخـس  ریغ  هب  هک  یمکاـح  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 19 - ) 45266 - 19
اهنآ هب  هک  نیا  اب  دنورب ، لطاب  ماّکح  توغاط و  دزن  یـسرداد  يارب  دـنهاوخیم  هک : درک  توالت  ار  لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ترـضح 

. دنکفیب یتسدرود  ياهههاریب  هب  دنک و  هارمگ  ار  نانآ  دهاوخیم  ناطیش  اّما  دنزرو  رفک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتسد 
هتخاس هارمگ  تدـش  هب  ار  نانآ  ناطیـش  دـناهدرب و  توغاط  دزن  ار  ناشعازن  هداد و  ماجنا  ناـنیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  سپس 
تنعل دـنکن ، ادـیپ  تفرعم  هک  سک  ره  سپ  دـناهدیدرگ . كاله  نارگید  هتفاین و  تاجن  ام  نایعیـش  اـم و  زج  هیآ ، نیا  لومـش  زا  تسا و 

داب »! وا  رب  ادخ 
هب رفن  ود  نایم  هک  سک  ره  : » دومرف ترـضح  دـش . لاوئـس  یـسرداد  تموکح و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 20 - ) 45267 - 20

تسا ». هدیزرو  رفک  دنک ، ریسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  سک  ره  تسا و  هدیزرو  رفک  دنک ، یسرداد  شیوخ  يأر 
وا یـسانشیم ؟ خوسنم  زا  ار  خـسان  اـیآ  : » دومرف ترـضح  داـتفا . يایـضاق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رذـگ  ( 21 - ) 45268 - 21

دراد ». یهوجو  نآرق ، زا  یفرح  ره  لیوأت  ياهدرک ! كاله  و  ياهدش ! كاله  دومرف : ترضح  هن . تفگ :
 89 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار رگیدکی  لاوما  و  هک : متفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  شباتک  رد  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 22 - ) 45269 - 22
تاضق هب  هوشر ) ناونع  هب   ) ار نآ  زا ) یتمـسق   ) هاـنگ هب  مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ندروخ  يارب  دـیروخن و  دوخ  ناـیم  رد  قحاـن )  ) لـطاب هب 

. دیهدن
ادخ روظنم  هک  نادب  دننکیم . متس  هک  دنتسه  ینامکاح  تّما  نایم  رد  هک  تسا  هتسناد  لج  زع و  دنوادخ  ریـصبوبا ، يا  دومرف : ترـضح 

دیایب هک  ینکیم  توعد  وا  زا  يرادیبلط و  یّقح و  يدرم  زا  رگا  دّمحم ، ابا  يا  تسوا . روظنم  روج  نامکاح  هکلب  تسین  لداع  نامکاح 
زا وا  دزرو ، عانتما  دـننک - مکح  وا  عفن  هب  ات  دربب - روج  لها  نامکاح  دزن  ار  وت  هک  نیا  زا  زج  وا  دـیورب و  لدـع  لـها  ناـمکاح  شیپ  اـت 
هب دننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  تسا : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نیا  قادـصم  دربب و  توغاط  دزن  هتـساوخ  هک  تسا  یناسک 

؟ دناهدروآ نامیا  هدش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  وت و  رب  هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ
دنورب ». لطاب  ماّکح  توغاط و  دزن  یسرداد  يارب  دنهاوخیم  یلو 

دننکیم نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  هک : لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا ، زا  ( 23 - ) 45270 - 23
؟ دناهدروآ نامیا  هدش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  وت و  رب  هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب 

. دنورب لطاب  ماکح  توغاط و  دزن  یسرداد  يارب  دنهاوخیم  یلو 
زا وا  هک : ماما  ةدومرف  نیا  ات  تسا . هدروآ  ار  نیـشیپ  تیاور  دـننام  يراد و  یبلط  یّقح و  يدرم  زا  رگا  دّـمحم ، اـبا  يا  : » دومرف ترـضح 

دربب ». توغاط  دزن  هتساوخ  هک  تسا  یناسک 
دننام و  : ) دومرف ار ...  رگیدکی  لاوما  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  : » مالسالا مئاعد  رد  تیاور  نتم 

تسا ». راکبلط  قح ، يدرم  زا  امش  زا  يدرم  رگا  تسا : هدمآ  نآ  رد  اهنت  تسا . هدرک  رکذ  ار  نیشیپ  تیاور 
لوبق نانآ و  تیلوت  تیالو و  روتسد  دنوادخ  هک  اهنامه  لدع ؛ لها  تیالو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 24 - ) 45271 - 24
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هب رومام  هک  یناسک  تسین  زیاج  تسا و  بجاو  نانآ  تعاط  هدـش و  بجاو  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  زا  نانآ  يارب  راـک  ناـنآ و  تیـالو 
. دنزرو فلخت  نانآ  روتسد  زا  دنتسه ، نانآ  يارب  راک 

. تسین اور  دننکیم ، راک  ادخ  تیصعم  هار  رد  نانآ  يارب  هک  یناسک  نانآ و  ناعبات  متس ؛ لها  تیالو  و 
زیاج نانآ ، زا  نتفریذـپ  زین  دـننکیم و  توعد  اهنآ  هب  کمک  نانآ و  يارب  راک  ناـشدوخ و  هب  تمدـخ  تهج  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  يارب 

. تسین
نیا دریگیم و  عازن  يزیچ  دروم  رد  نامنارای  زا  رفن  ود  نیب  اسب  هچ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ یبلح  ( 25 - ) 45272 - 25

ار مدرم  هک  تسا  یسک  نآ  انامه  تسین . نآ  نیا ، دومرف : ترضح  دنک .) یسرداد  ناشنایم  ات   ) دنهدیم تیاضر  نامدوخ  زا  یکی  هب  ود 
دنکیم ». روبجم  شیوخ  یسرداد  مکح و  رب  هنایزات  ریشمش و  اب 

 91 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسین اور  هیواعم  لثم  یـسک  : » دومرف دوخ  ینارنخـس  رد  درک و  ینارنخـس  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 26 - ) 45273 - 26

رد هک  هدـش  هبرجت  تسا و  مهّتم  شنید  شدوخ و  ةرابرد  هک  یـسک  دـشاب . اههقدـص  مئانغ و  سومان و  ادـخ و  ماکحا  اهنوخ و  رب  نیما 
. تسا نوعلم  دنزرف  نوعلم و  شدوخ  دزاسیم و  اهر  ار  باتک  دنکیم ، ساسا  زا  ار  دّهعت  هّمذ و  دنکیم ، ضقن  ار  ّتنـس  تنایخ و  تناما 

ناـسنا هک  تسین  هتـسیاش  تسا و  هدوـمن  نعل  ار  شردارب  ردـپ و  زین  هدرک و  نـعل  دروـم  هد  رد  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
، دوخ ینادان  لهج و  اب  ات  دشاب  لهاج  ناناملـسم  ربهر  دیابن  زین  دـبایب و  ناشلاوما  رد  ار  دوخ  ۀتـساوخ  ات  ددرگ  ناناملـسم  ربهر  صیرح ،

تیانج اب  ار  مدرم  هک  دشاب  دروخرب  دب  نشخ و  دیابن  زین  دهدن و  نانآ  هب  ار  مدرم  قوقح  ات  دشاب  لیخب  دـیابن  زین  دزاس و  كاله  ار  نانآ 
یـسرداد ءاضق و  رد  زین  دریگن و  ار  ياهتـسد  دریگب و  ار  ياهتـسد  هک  دسارهن  تردـق  ییاجباج  زا  دزاس و  راداو  تنوشخ  افج و  رب  دوخ 

دوشیم ». كاله  تّما  هک  دنکن  لیطعت  ار  تنس  زین  دنکیم و  لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  هک  دریگن  هوشر 
ار دوخ  دزن  درف  نیرترب  مدرم  نایم  زا  سپس  : » تسا هدمآ  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ۀماندهع  رد  ( 27 - ) 45274 - 27

شهابتـشا رد  دـننکن ؛ هتـسخ  ار  وا  ناگدننکهمـصاخم  هدرواین ؛ هوتـس  هب  ار  وا  ناوارف ، ۀـعجارم  هک  یناسک  زا  نک ؛ باختنا  تواضق  يارب 
یقیقحت هب  بلاطم  تخانـش  رد  دـنک ؛ نکهشیر  لد  زا  ار  عمط  دـشابن ؛ راوشد  وا  يارب  یهاگآ  زا  سپ  قحهب  تشگزاـب  دـنکن ؛ يراـشفاپ 

نایکاش یپایپ  ۀعجارم  رد  دشاب ؛ رتشیب  همه  زا  وا  رارصا  لیلد ، نتفای  رد  دنک ؛ لمع  رتطایتحا  اب  همه  زا  تاهبـش  رد  دهدن ؛ تیاضر  كدنا 
هک یـسک  دـشاب ؛ رتهدـنرب  همه  زا  تموصخ  لـصف  رد  تقیقح ، ندـش  راکـشآ  زا  سپ  رتابیکـش و  همه  زا  روما  فشک  رد  دوـشن ؛ هتـسخ 

. دنکدنا رایسب  یناسک  نینچ  دزاسن و  فرحنم  ار  وا  ینابز  برچ  دهدن ؛ بیرف  ار  وا  ناوارف  شیاتس 
، مدرم هب  ددرگ و  فرطرب  وا  ياهزاین  هک  شخبب  وا  هب  لوپ ]  ] ردـقنآ شیدـنیب و  وا  ياهتواضق  رد  رتشیب  هچ  ره  یـضاق ، باختنا  زا  سپ 
رد وت  دزن  رد  نانآ  ۀئطوت  زا  ات  دننکن  عمط  وا  رد  ذوفن  هب  وت  ناکیدزن  هک  راد  یمارگ  ار  وا  ردـقنآ  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  دـشابن و  دـنمزاین 

یتسرپاوه هب  نید  مان  اب  هک  دوب  هتـشگ  ریـسا  ناراکدـب  تسد  رد  نید  نیا  اـنامه  هک  رگنب ؛ کـین  مداد ، هک  ییاهروتـسد  رد  دـشاب . ناـما 
دندروآیم ». تسد  هب  ار  دوخ  يایند  هتخادرپ و 

هک سک  نآ  دناهدرک و  رکذ  ار  ياهیصوت )  ) ياهماندهع ناشیا  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 28 - ) 45275 - 28
هیلع نینمؤملاریما  زا  یلو  تسا . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  زا  هماندـهع  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدرک ، تیاور  ناميارب  ار  هماندـهع  نیا 

رد دناهتشاد . ياهماندهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : دناهتفگ  هدرک و  لقن  ار  هماندهع  نیا  ناشیا  هک  هدش  تیاور  ام  هب  مالـسلا 
رب هک  شیوخ  هب  یسرباسح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک : تسا  هدمآ  هدرک و  رکذ  ترضح  ینخـس ، زا  سپ  هماندهع  نیا 

، دـشاب هتـشاد  تراظن  اهنآ  رب  دـیاب  ریما  هک  نایـضاق  روما  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دومرف ... : تسا ، مزـال  ریما 
هک ارچ  شاب ؛ هتـشاد  تراظن  تسادـخ  دزن  رد  یـسرداد  هاگیاج  اب  انـشآ  هک  یـسک  نانوچ  مدرم  ناـیم  یـسرداد  عوضوم  رد  دـیامرفیم :
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دودح يارجا  فیعض و  يارب  يوق  زا  نتفرگ  ملاظ و  زا  مولظم  قح  نتفرگ  يارب  نیمز  رد  ار  نآ  هک  تسادخ  طسق  نازیم  یـسرداد  مکح 
ناگدنب  هک  هار  نامه  رد  لکش و  نامه  هب  یهلا 

 93 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، یـسانشیم دوخ  هک  ار  یـسک  نیرتهب  مدرم  نایم  یـسرداد  يارب  نیاربانب  تسا ؛ هدش  هداهن  ددرگیمن ، تسرد  نآ  ۀـیاپ  رب  زج  اهرهـش  و 
؛ دـهدیمن رارق  انگنت  رد  ار  وا  اـهراک  هک  یناـسک  زا  دـشاب ؛ هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  عرو  ملح و  شناد ، رتشیب  همه  زا  هک  یـسک  نیزگرب ؛
طارفا و هب  ار  وا  رگمتس  متس  دنکیمن ؛ هتسخ  ار  وا  شیوخ  دارم  نایب  زا  درف  یناوتان  ینادان و  دنزاسیمن ؛ نیگمـشخ  ار  وا  ریگرد ، تارفن 
زا دنکیمن ؛ هدنـسب  مک  مهف  هب  دریگیمن ؛ اج  وا  رد  ینیبدوخ  بجع و  دـباییمن ؛ فارـشا  يدـنمزآ  رب  وا  سفن  دـناشکیمن و  يورهدایز 

اهلالدتـسا ندش  لدب  ّدر و  زا  رتشیب ، شیوخ  يارب  لیلد  هب  شمازتلا  رتشیب ، ههبـش  ماگنه  هب  همه  زا  وا  فقوت  دـشکیمن ؛ تسد  مهف  جوا 
. تسا رتابیکش  فرط  ود  ياهلالدتسا  ندرک  نشور  روما و  ندش  نشور  رب  رتمک و  شایگتسخ 

دوش هتفگ  هک  نیا  هب  اهلوق  لقن  دزاسیمن ؛ دودـسم  ار  وا  کـیرحت  دـشکیمن ؛ بجع  ربک و  هب  ار  وا  دوشیم ، وا  زا  هک  یفیرعت  حدـم و 
رایسب نآ ، زا  سپ  نک و  اضق  رادهدهع  تسا ، نینچ  هک  ار  یسک  نیاربانب  دراذگیمن ؛ يرثا  وا  رد  تفگ ، سک  نالف  ای  تفگ  سک  نالف 

مدرم هب  شزاین  ددرگ و  عمط  زا  زاینیب  رگید  هک  هزادنا  نآ  زاس ؛ هدرتسگ  وا  يارب  ار  تششخب  نک و  یـشکرس  شیاهیـسرداد  راک و  هب 
رد يو  زا  مدرم  تبیغ  زا  وا  ات  دـنزرون  عمط  هاگیاج  نآ  هب  نارگید  هک  هد  رارق  وا  يارب  دوخ  دزن  رد  یگرزب  تلزنم  هاگیاج و  دوش و  مک 

دوخ سلجم  رد  دنکن ؛ هنهادم  دیوگب ، یبوخ  وا  زا  هکنیا  يارب  وا  ای  دوشن . لیامتم  یـسک  يوس  هب  يزیچ  دیما  هب  دشاب و  ناما  رد  وت  دزن 
هدب رارق  وا  يارب  یناروای  نک و  اضما  امن و  ذیفنت  ار  شیاهیسرداد  نک ؛ کیدزن  شیوخ  هب  رادب و  زیزع  ار  وا  نک ، مارتحا  یکین  هب  وا  زا 

نیمه هب  ار  شیوخ  نیزگرب و  ینایـضاق  دوخ ، فارطا  قطانم  يارب  دـنیزگرب و  شیوخ  يارب  يراگزیهرپ  شناد و  لـها  زا  ار  ناـنآ  وا  هک 
. نک یشکرس  دیآیم ، دیدپ  ناشيارب  هک  یعونتم  ماکحا  ناشياهیسرداد و  روما و  هب  سپس  شکب . راک  هب  هزادنا 

. دوشیم هقرفت  بجوم  دزاسیم و  بویعم  ار  نید  دربیم ، نیب  زا  ار  لدع  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛ فالتخا  نانآ  یسرداد  مکح و  رد  دیابن  و 
ود رگا  هجیتن  رد  دـنکیم . هدنـسب  ماما - رظن  هن  دوخ - رظن  هب  نانآ  زا  مادـک  ره  هک  دـنراد  یـسرداد  رد  فالتخا  یناـمز  نایـضاق  اـهنت  و 
هک یفالتخا  ره  دنهد و  شرازگ  ماما  هب  ار  فالتخا  دروم  دـیاب  دـننامب و  یـسرداد  رد  شیوخ  فالتخا  رب  دـیابن  دـننک ، فالتخا  یـضاق 

ادخ ». هب  زج  تسین  یتردق  دوش و  هدنادرگرب  ماما  هب  دیاب  دننکیم ، مدرم 
بوتکم نآ  رد  هک  تشاگن  ياهتـشون  شیارب  درک ، زاوها  یـضاق  ار  هعاـفر  هک  ناـمز  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 29 - ) 45276 - 29

. هد رویز  هتسیاش  ییامیس  اب  ار  شناد  زرو . تفلاخم  يوه  اب  زاس و  اهر  ار  اهعمط  : » دوب هدمآ 
. دوب دهاوخ  هتسیاش  يدرم  دیآ ، رد  يدرم  سابل  رد  يرابدرب  رگا  تسا . نید  يارب  یبوخ  روای  يرابدرب 

وت دـننام  هک  یـسک  تسا . یتسپ  لقع و  فعـض  زا  ندوب ، رطاـخ  هدـیجنر  هک  ارچ  زیهرپب ؛ ندوب  رطاـخ  هدـیجنر  زا  یتحاراـن و  یگتفرگ ،
. نکم دوخ  نیشنمه  ار  وا  تسین ،
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زا راذگاو . ادخ  هب  ار  نورد  نطاب و  امن و  مکح  یـسرداد و  رهاظ ، ۀیاپ  رب  نک و  باختنا  ار  یبوخ  دارفا  تدـمآ ، تفر و  تاسلج و  يارب 
درخ و مک  اب  لدـج  زیتس و  تسین . لاکـشا  نید ، رد  اریز  نک ؛ رود  ار  دـیآیم » مرظن  هب  هنوگنیا  مرادـنپیم و  منکیم ، ناـمگ  ، » تدوخ

هنوگنآ هب  زج  نکم ؛ باتک  نابحاص  اب  هلداجم  نیگهودنا . ار  وت  هیفس  يدب  دزاسیم و  مورحم  دوخ  ریخ  زا  ار  وت  میهف  نوچ  نکم . میهف 
. ّتنس باتک و  اب  تسا ، رتهب  هک 

. دزاسیم خاتسگ  زواجت  يّدعت و  رب  ار  نانمشد  دربیم و  ار  درف  تهبا  هدنخ  هک  ارچ  هدم ؛ تداع  هدنخ  هب  ار  شیوخ 
تروشم يو  اب  دـنک و  دامتعا  یقمحا  نز  هب  سک  ره  شاب . رایـشوه  شیوخ  ناکیدزن  هب  تبـسن  زیهرپب و  نانمـشد  زا  هیدـه  نتفریذـپ  زا 
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دنکشیم و مهرد  هدش ، نآ  بجوم  هک  ار  سک  نآ  نمؤم  کشا  هک  ارچ  سرتب ؛ نمؤم  کشا  زا  دوشیم . نامیـشپ  دریذپب ، وا  زا  دیامن و 
ءاضق سلجم  رد  ار  هیقف  زج  نکم . در  ار  لئاس  هدـن و  بقل  تشز  بقل  اب  ار  نانمـشد  دزاسیم . شوماخ  شبحاـص  زا  ار  شتآ  ياـهایرد 

اهنت نید  تسین ؛ رظن  يار و  اـب  نید  تسا و  ییاـیند  ياهتحلـصم  گـنج و  رد  تروشم  هک  ارچ  نکم ؛ تروشم  يوتف  ةراـبرد  ناـشنم و 
متـس وت  هب  هک  یناسک  زا  نک و  یبوخ  دـننکیم ، يدـب  وت  هب  هک  یناسک  اب  نک . هیکت  اههلفان  رب  نکم و  عیاـض  ار  اـههضیرف  تسا . يوریپ 

هک یـسک  ربارب  رد  نک و  اطع  وا  هب  تخاس  مورحم  ار  وت  هک  سک  ره  نک و  اعد  دهدیم ، تايرای  هک  یـسک  يارب  امن و  وفع  دـننکیم ،
. نک شیاتس  شایشیامزآ  ياهتمعن  رب  ار  وا  و  رازگساپس ، تسا  هداد  وت  هب  هچنآ  رب  ار  ادخ  امن و  عضاوت  دنکیم ، اطع  وت  هب 

تسام ». تیالو  رما  اهنیا ، ۀمه  يانبم  هلداع و  ۀضیرف  دوش و  يوریپ  دیاب  هک  یتّنس  مکحم ، ۀیآ  تسا : هنوگ  هس  ملع 
: دومرف ترضح  دییوگب . میارب  ار  نید  عیارـش  ۀمه  متفگ : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  : » دیوگ کلاموبا  ( 30 - ) 45277 - 30

نامیپ ». دهع و  هب  يافو  لدع و  هب  مکح  قح ، ةدومرف 
. دشاب هرصب  یضاق  ات  داتسرف  ار  سابع  نب  هّللادبع  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 31 - ) 45278 - 31

. دنتسه مدرم  نامکاح  ناملاع ، ( 32 - ) 45279 - 32
.« دریگ رارق  نارگید  یضاق  دناوتیم  دهد ، فاصنا  مدرم  هب  دوخ  زا  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 33 - ) 45280 - 33

تاعاجرا

: تشذگ

باب مراهچ ، باب  موس ، باب  رد  ملع و  نودـب  یـسرداد  زاوج  مدـع  رب  دراد  تلالد  هک  يزیچ  تامّدـقم ، باوبا  زا  مکی  باب  تاـیاور  رد 
دنادیمن و تّجح  ار  هرهاط  ترتع  راتفگ  هک  یسک  ياوتف  هب  لمع  زاوج  مدع  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور  متفه  باب  مشـش و  باب  مجنپ ،

زیاـج هدـمآ ، مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  ّتنـس و  نآرق و  رد  هچنآ  ۀـیاپ  رب  زج  يرواد  هک  نیا  تسین و  زیاـج  وا  تواـضق  هب  هعجارم  زین 
. تسین
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، ءاضق دنتشاگن : ار  ملع  ۀمه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مراهچ  باب  زا  مراهچ  لهچ و  تیاور  رد  و 

ارجا ار  نآ  اـم  هک  تـسا  یتنـس  شاهراـبرد  هـک  نـیا  رگم  تـسین  يزیچ  دوـش ، راکـشآ  اـم  يربـهر  رگا  نیارباـنب  ار ؛ ضیارف  یـسرداد و 
مینکیم ».

ضیارف مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياهیـسرداد  دنیوگیم ، تسار  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هن ، لهچ و  تیاور  رد  و 
دنروایب ». نوریب  ار  وا 

تافالتخا لح  امش و  هدنیآ  ربخ  امش ، ۀتشذگ  ربخ  نآ ، رد  ادخ  باتک  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  کی ، داتشه و  تیاور  رد  و 
مینادیم ». ار  نآ  ام  تسامش و  يراج 

ار یسک  رگم  دریگیمن  ینیشناج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  راهچ ، داتـشه و  تیاور  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  يربمایپ و  يانثتـسا  هب  هتبلا  دشاب - ادخ  لوسر  نوچ  هک  ار  یـسک  رگم  دهد  مکح  وا  مکح  قبط  هک 

تسا ». هدرک  عیاض  دنتسه ، ناردپ  بلص  رد  هک  ار  هدنیآ  ياهناسنا  دنیزگنرب ، ینیشناج  هب  ار  یسک 
هک یلاـح  رد  ار  ناگدـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  زا  سپ  هک  دریذـپیمن  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدوـمرف  زین  و 

دزاس ». اهر  دشابن ، نانآ  رب  یتجح 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1281 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ دیلک  هک  نیا  رگم  دنکیمن  لدع  قحهب و  مکح  مدرم  زا  يدحا  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ششوتسیب ، دص و  تیاور  رد  و 
تسا ». مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نآ ، هار  نآ و  لّوا  نآ و  باب  یسرداد و  مکح و 

مکح و مدرم  زا  يدحا  تسین و  یتسرد  ّقح و  مدرم  زا  يدـحا  دزن  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تفهوتسیب ، دـص و  تیاور  رد  و 
مدرم و زا  اـطخ  ددرگ ، فلتخم  مدرم  روما  هک  ناـمز  ره  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  تیب  لـها  اـم  يوس  زا  هچنآ  رگم  دـنکیمن  قح  یـسرداد 

تسا ». مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  باوص 
رطاخ هب  يدرک  هک  يایـسرداد  ای  یتفگ ، هک  ار  ياهتفگ  وت  ایآ  متفگ : یلیلیبا  نبا  هب  : » هک هتفگ  نیا  جـنپ ، لهچ و  دـص و  تیاور  رد  و 

مالسلا ». هیلع  دّمحم  نب  رفعج  تفگ : تسیک ؟ وا  متفگ  رفن . کی  رگم  هن ؛ تفگ : ینکیم ؟ اهر  يدحا  ۀتفگ 
نآ هک  دـناهدش  یـضار  ود  ره  هدرک و  رایتخا  ار  يدرف  ناشمادـک  ره  هک  رفن  ود  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

. دنراد فالتخا  امش  ثیدح  رد  ود  ره  دناهدرک و  فالتخا  ناشمکح  رد  رفن  ود  نآ  دنهد و  رظن  ود  نیا  ّقح  ةرابرد  رفن  ود 
هب تسا و  هداد  ود  نیا  نیرتراـگزیهرپ  نخـس و  رد  ود  نیا  نیرتقداـص  نیرتهیقف و  نیرتلداـع ، هک  تسا  ناـمه  مکح  دوـمرف : ترـضح 

يرگید رب  مادـکچیه  دناهدیدنـسپ و  لداـع و  ناـمنارای  دزن  ود  ره  مـتفگ : دـیوگ . يوار  دوـشیمن . یهّجوـت  هداد ، يرگید  هـک  یمکح 
، تسوت نارای  عامجا  دروم  دناهداد و  مکح  نآ  قبط  هک  ود  نیا  زا  یتیاور  نآ  هب  دومرف : ترـضح  دیوگ : يوار  درادن . يرترب  تلیـضف و 
عاـمجا و دروم  هک  يزیچ  هک  ارچ  تسین ؛ روهـشم  تناراـی  نیب  هک  يّذاـش  ددرگیم  اـهر  دوشیم و  هتفرگ  اـم  مکح  نآ  دوشیم و  هجوت 

شایهارمگ هک  يرما  دوشیم ؛ يوریپ  تسا و  راکـشآ  شتیادـه  هک  يرما  تسا : هنوگهس  روما  اهنت  تسین و  کـش  نآ  رد  تسا ، قاـفتا 
ددرگ ». راذگاو  لاعتم  دنوادخ  هب  شمکح  هک  تسا  لکشم  يرما  و  دوشیم ؛ يرود  نآ  زا  تسا و  راکشآ 
. دنشاب هدرک  لقن  امش  زا  قثوم  ياهناسنا  دشاب و  روهشم  امش  زا  ود  ره  ربخ  ود  رگا  : » هک هتفگ  نیا  زین  و 

نایاپ ات   ) ددرگیم ذـخا  نآ  هب  هماع  فلاـخم  تسا و  ّتنـس  باـتک و  مکح  قفاوم  شمکح  هک  مادـک  ره  دوشیم  ّتقد  دومرف : ترـضح 
نک ».) هظحالم  ار  تیاور 
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فالتخا ناشنیب  هک  یمکح  رد  ار  ود  نآ  لداع و  ود  رب  دـنراد  رظن  قاـفتا  ود  ره  هک  رفن  ود  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، تیاور  رد  و 

ود نیا  زا  کی  نیمادـک  ۀـتفگ  زا  دـناهدرک . فالتخا  مه  لداـع  ود  نیا  یلو  دـناهداد  تیاـضر  لداـع  ود  نیا  هب  هداد و  رارق  تسا ، هدـش 
دریگیم رارق  هجوت  دروم  ود ، نیا  نیرتراگزیهرپ  ام و  تایاور  هب  ود  نیا  نیرتملاع  نیرتهیقف ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ ذـفان  مکح  لداع ،

دوشیمن ». یتافتلا  يرگید  هب  تسا و  ذفان  شمکح  و 
یلو دندرک  مکح  مه  ود  نیا  دننک . یسرداد  ناشنایم  ود  نیا  هک  درم  ود  رب  دنراد  رظن  قافتا  ود  نیا  : » هک هتفگ  نیا  مشش ، تیاور  رد  و 

رایتخا وا  هک  یـسک  عفن  هب  ود  نیا  زا  مادـک  ره  متفگ : دـنراد ؟ فـالتخا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دـنراد . فـالتخا  مه  اـب  ناـشمکح  رد 
ذفاـن وا  مکح  دوشیم و  هجوت  تسا ، لـج  زع و  دـنوادخ  نید  رد  رتهیقف  رتلداـع و  هک  نآ  هب  دوـمرف : ترـضح  تسا . هداد  مکح  هدرک ،

. تسا
مکح ّتنس  باتک و  قبط  میقارع و  نایـضاق  ام  قداص ، ماما  يا  تفگ : همربش  نبا  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، باب  زا  مکی  هاجنپ و  تیاور  رد  و 

درک و ور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :) هک  اجنآ  ات   ) مینکیم يار  هب  داهتجا  اهنآ  اب  طابترا  رد  هک  دیآیم  ام  دزن  ییاهزیچ  مینکیم و 
: دیوگ يوار  دیتسه . علطم  وا  زا  امش  هدوب و  امش  دزن  قارع  رد  وا  تسا ؟ يدرم  هنوگچ  امـش  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف :
هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  داد . ترضح  ةرابرد  ییالاب  رظن  درک و  شیاتـس  حدم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رایـسب  همربش  نبا 

يار اب  ادخ ، نید  زا  يزیچ  رد  هک  نیا  دزاس و  دراو  ار  رظن  يأر و  ادخ  نید  رد  هک  تفریذپیمن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف : وا 
دیوگب ». نخس  سایق  و 
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و دـیوگ :) هک  اـجنآ  اـت  . ) دنتـسه رفن  ود  لـج  زع و  دـنوادخ  دزن  قلخ  نیرتضوغبم  زا  یکی  : » هک هتفگ  نیا  موس ، داتـشه و  تیاور  رد  و 
اهامن مدرم  تسا . هدـنارذگ  هنتف  ياهیکیرات  اب  ار  شرمع  تسا ، هدرک  عمج  ار  یلهج  اجنآ  اجنیا و  زا  لهاج  نامدرم  نایم  رد  هک  يدرم 
تسا نآ  زا  رتهب  دنز ، رس  رتمک  وا  زا  هچ  ره  تسا . هدرک  دایز  هدرک و  باتـش  هتـشادن ، یگدنز  رد  ملاس  زور  کی  دناهدیمان و  ملاع  ار  وا 

يرمالاذفان یضاق  ناونع  هب  مدرم  نایم  رد  هتشابنا و  دوخ  رد  ياهدیافیب  ياهزیچ  هدش و  باریس  یبآ  دنگ  زا  هک  نآ  ات  دنز . رـس  دایز  هک 
هک تسین  ناما  رد  دنک ، تفلاخم  دوخ  نیـشیپ  یـضاق  اب  رگا  وا  دروآ . رد  ماهبا  زا  تسا ، هدـش  هدیـشوپ  يرگید  رب  هچنآ  ات  تسا  هتـسشن 

دنیرگیم و اهثرا  يایضاق  نینچ  تسد  زا  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  . ) درک یلبق  ای  نیا  هک  هنوگنامه  دیامن ؛ ضقن  ار  وا  مکح  يدعب  یضاق 
ناوت و ددرگیم . مارح  لالح ، سومان  ناشیا ، تواضق  اب  دوشیم و  لالح  مارح ، سومان  يو ، تواضق  اب  دنـشکیم ! هلان  دایرف و  اهنوخ 

تسین ». قح - اب  ییانشآ  ياعدا  ینعی  هدز - رس  اًلبق  وا  زا  هچنآ  ۀتسیاش  زین  درادن و  دیآیم ، وا  دزن  هچنآ  هب  ییوگخساپ  ۀیام 
دروخیم ». بیرف  هنتف  ياهیکیرات  رد  : » تسا هدمآ  اهنآ  رد  اهنت  هدمآ ، یلبق  تیاور  دننام  مراهچ ، داتشه و  تیاور  رد  و 

؟ تسا زیاج  نیا  ایآ  دنوریم . نایضاق  هاشداپ و  دزن  مکح ، يارب  ود  ره  : » هک هتفگ  نیا  یس ، دص و  تیاور  رد  و 
يارب انامه  تسا - لطاب  رب  هک  ییاج  رد  هچ  دراد و  قح  هک  ییاج  رد  هچ  دورب - ناـنآ  دزن  مکح  رودـص  يارب  سک  ره  دومرف : ترـضح 

هظحالم دوخ  امـش  دـشاب ». تباث  شقح  هچرگ  دریگیم ؛ ار  مارح  اهنت  وا  دوشب ، وا  عفن  هب  هک  یمکح  ره  تسا و  هتفر  توغاط  دزن  مکح 
. دنکیم تلالد  لیصفت  هب  دافم  نیا  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  تیاور ، نیا  رد  دینک 
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رگا ار  راک  هس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  داهج ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهن  لـهچ و  تیاور  رد  متـشه و  باـب  تاـیاور  رد  و 

نآ رد  تلادع  هب  نانآ  دـیدرب ، ناتناربهر  دزن  ار  ناتدودـح  رگا  ناتنانمـشد ، اب  داهج  گنج و  دوشیمن : لزان  امـش  رب  الب  دـیهد ، ماجنا 
دنهد ». مکح 

وت هک  يدـهع  تیالو  اب  طابترا  رد  نم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هب ، بستکیام  باوبا  زا  لهچ  باب  زا  تصـش  تیاور  رد  و 
، مرامگن يراک  هب  ار  یسک  میامنن ، تواضق  مهدن و  يوتف  منکن ، یهن  رما و  نم  هک  طرـش  نیا  هب  مهدیم . وت  هب  تبثم  خساپ  یهاوخیم ،
رد هک  ارچ  دـینک ؛ هظحالم  ار  باب  تایاور  رگید  و  مهدـن ». رییغت  تساپرب ، زورما  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  مزاسن و  رانکرب  يراـک  زا  ار  یـسک 

. دراد تلالد  نانآ ، فرط  زا  روما  يّدصت  زاوج  مدع  رب  هک  تسا  یتایاور  اهنآ 

: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  ءاضق ، باوبا  زا  مراهچ  باب  رد 
يارب نیا  دیشاب ، هتـشاد  لماعت  مه  اب  ام  ماکحا  قبط  امـش  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزیـس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا ». رتهب  امش 
طابترا رد  ای  دریگیم ، رد  امش  نیب  یعازن  هک  ینامز  ادابم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، لهچ و  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

يدرم دوخ  نایم  رد  امش  دینک . هعجارم  یسرداد  مکح و  يارب  ناقـساف  نیا  زا  يدحا  هب  امـش  دتفیب ، ناتنایم  يریگرد  نداد ، نتفرگ و  اب 
. دیهد رارق  دسانشیم ، ار  ام  مارح  لالح و  هک  ار 

دربب »! رگمتس  هاشداپ  دزن  ار  يرگید  امش  زا  یضعب  هک  ادابم  مداد و  رارق  یضاق  ار  وا  نم 
. دیآیم دافم  نیا  بسانم  مراهچ ، موس و  تیاور  ود  هژیو  هب  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد  و 

نانز طسوت  تراما  تواضق و  بصنم  يّدصت  مکح  باب 2 
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هراشا

هداد رارق  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  عامتجا ) ماظن  رظن  زا   ) دنوادخ هک  ییاهيرترب  رطاخ  هب  دننانز ، نابهگن  تسرپرـس و  نادرم ،
 ... دننکیم نانز ) دروم  رد   ) ناشلاوما زا  هک  ییاهقافنا  رطاخ  هب  تسا و 

رب یلع ، يا  دومرف : ترضح  : » هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتیصو  تیاور  رد  ( 1 - ) 45281 - 34 « 1»
ءاضق ». بصنم  ندش  يدصتم  هن  و  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  . ) تسین هعمج  نانز 

______________________________

.4 ءاسن 4 / (. 1)
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رد هک  تسا  نیمه  نانآ  نامیا  صقن  اّما  دـنراد . صقان  ياهلقع  صقان و  ياههرهب  صقان ، ياهنامیا  ناـنز  مدرم ، يا  ( 2 - ) 45282 - 35
تسا و درم  کی  تداهـش  لداعم  نز ، ود  تداهـش  هک  تسا  نیا  نانآ  لقع  صقن  اّما  دنریگیمن و  هزور  دـنناوخیمن و  زامن  ضیح ، مایا 

ناشنابوخ هب  تبـسن  دینک و  زیهرپ  دـب  نانز  زا  نیاربانب  تسا ؛ نادرم  ثرا  زا  یمین  ناشياهثرا  هک  تسا  نیمه  ناشياههرهب  صقن  اما 
. دنزرون عمط  امش  هب  تسیاشان  ياهراک  رد  ات  دینکن  تعاطا  هدیدنسپ  ياهراک  رد  نانآ  زا  دیشاب و  رایشوه  زین 

تموکح ۀتسیاش  تسا ، نینچ  هک  سک  ره  دوشیم و  نانز  ۀمه  لماش  هدمآ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  هک  یلیلعت  تسا  نشور  )
(. تسین یسرداد  و 

تاعاجرا

: تشذگ

تمایق طارشا  روظنم   ) اهنآ ماگنه  هب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هدزاود ، باب  زا  هدزاود ، تیاور  رد 
دوب ». دهاوخ  نازینک  اب  تروشم  نانز و  تراما  تسا ،)

رد ناتناریقف  ماـش و  رد  ناتنادـنمتورث  هرـصب ، هفوک و  قارع : ود  یلاـها  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  هدزون ، تیاور  رد  و 
هللا یلص  دّمحم  ترضح  تّما  رد  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح  دتفایم ؟ یقافتا  نینچ  ینامز  هچ  نینمؤملاریما ، يا  دیوگ : رباج  دناهرصب .

(: دیوگ هک  اجنآ  ات  . ) ددرگ راکشآ  تلصخ  تصش  هعزانم ، يریگرد و  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و 
دوش ». مک  ایح  دنزادرپب و  قوقح  نانز  دنریگب و  هوشر  نایضاق  و 

هطلـس يزیچ  ره  رب  هدـش و  ّطلـسم  تموکح  رب  هک  ینیبیم  ار  ناـنز  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  هس ، یـس و  تیاور  رد  و 
لج زع و  دنوادخ  زا  شاب و  رایـشوه  وت  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  . ) تسا نانآ  تساوخ  دروم  هکنیا  زج  دوشیمن  ماجنا  يراک  چیه  دناهتفای و 

تلهم نانآ  هب  دراد  نانآ  اب  هک  يروظنم  لیلد  هب  دنوادخ  اهنت  دنتـسه و  لج  زع و  دنوادخ  مشخ  دروم  مدرم  هک  نادب  نک و  بلط  تاجن 
دهدیم ».

اب دندرامگ و  راک  هب  ار  نادرخبان  ناهیفس و  دنتخورف و  ایند  هب  ار  نید  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جنپ ، یـس و  تیاور  رد  و 
دندومن ». تروشم  نانز 

هیلع یسیع  متسه . مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ادخ  ۀتـسیاش  ةدنب  ّیـصو  المث ، نب  بیرذ  نم  : » هک هتفگ  نیا  تفه ، یـس و  تیاور  رد  و 
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ار امـش  نم  تسا و  هوک  نیا  رد  نم  رارقتـسا  هتـساوخ و  ار  ایند  رد  يراگدنام  نامـسآ ، زا  يو  لوزن  ات  نم  يارب  شراگدرورپ  زا  مالـسلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تّما  رد  هک  ییاهتلـصخ  زا  دیزیهرپب  دیـشاب و  مه  هب  کیدزن  دینک و  مکحم  هک  منکیم  شرافس 

شوماخ وا  زا  شتآ  ات  دتسیاب  منهج  شتآ  رب  امش  زا  یکی  هکنیا  دینک ! رارف  دینک ! رارف  سپ  تشگ ، راکشآ  اهنآ  رگا  دوشیم و  راکشآ 
. نامز نآ  رد  ندنام  زا  وا  يارب  تسا  رتهب  ددرگ ،

دندرگیم ». ناتناگهجاوخ  ناتنانز و  ناتياهراک  رد  امش  تروشم  فرط  دنوشیم و  راوس  اهنیز  رب  ناتنانز  و  دیوگ :) هکنآ  ات  )
ار اـهلد  هک  تسا  زیچ  راـهچ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ةدومرف  فورعم ، هب  رما  باوـبا  زا  تشه  باـب  زا  یـس  تیاور  رد  و 

ناگدرم ». اب  ینیشنمه  نتفرگ و  ار  نانآ  رظن  ندوب ، نانآ  نامرف  هب  شوگ  نانز ، اب  تولخ  دزاسیم : ناریو 
دنوادخ نوچ  دوشیمن ؛ ّتیصو  نز  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ّتیـصو ، باوبا  زا  موس  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دیراپسم ». ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  دیامرفیم : لج  زع و 
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دیهدن ». نانز  راوخبارش و  هب  ار  اهنآ  دومرف : دیهدن ، ناهیفس  هب  ار  ناتلاوما  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تیاور  رد  و 
هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ۀمان  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نانز ، اب  ترـشاعم  باوبا  زا  کی  لهچ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا و نز  لاح  اب  راگزاس  رتشیب  نیا  هک  ارچ  دـشاب ؛ رتارف  نز  زا  هک  رادـقم  نآ  هدـن  هطلـس  نز ، هب  : » هک مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
تسین ». رگراک  تسا و  هناحیر )  ) وبشوخ لگ  نز  هک  ارچ  درادیم ؛ رتراگدنام  ار  شاییابیز  دنکیم و  رتدازآ  ار  نز  رکف 

رد تسا و  هتـشون  دمحم  شدنزرف  يارب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ غبـصا  هک  هدمآ  هتابن  نب  غبـصا  زا  یفاک  لقن  رد  و 
يراک و  دیوگ :) هکنیا  ات   ) تمایق ۀناتسآ  رد  هک  يردپ  زا  مالـسلا : هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ترـضح  تیـصو  تسا : هدمآ  مود  تیاور 

يرگیجنایم هک  ینکفا  عمط  هب  ار  وا  ای  ینارذـگب  دـح  زا  ار  وا  تشاد  یمارگ  اداـبم  و  راپـسم ؛ شتـسد  هب  تسا  نز  ییاـناوت  زا  نورب  هک 
دنک ». يرگید  يارب 

اب طاـبترا  رد  ار  نز  یناوتب  رگا  و  : » دومرف هیفنح  نب  دـمحم  شدـنزرف  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راـهچ ، تیاور  رد  و  « 1»
لگ نز  نوچ  دزاسیم . رتدازآ  ار  وا  رکف  رتراگدنام و  ار  نز  ییابیز  نیا  هک  ارچ  نک ؛ نینچ  سپ  یهدن ، هطلـس  شتیفرظ  زا  شیب  شراک 

تسین ». رگراک  تسا و  هناحیر )  ) وبشوخ
رگا دـیوگ :) هکنآ  ات  . ) تسین ناـشيارب  ناـمیپ  ناـنز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مّود ، لـهچ و  باـب  زا  تشه  تیاور  رد  و 

ددرگیم ». راکشآ  يراپسب ، نانآ  هب  ار  يّرس  رگا  دوریم و  نیب  زا  يراذگاو ، اهنآ  هب  ار  يراک 
یلام رب  نیما  ار  نانآ  دینکن و  تعاطا  یلاح  چیه  رد  نانز  زا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جنپ ، لهچ و  باب  زا  جنپ  تیاور  رد  و 

دنرادن و عرو  ناشزاین  ماگنه  هب  دنرادن و  نامیپ  هتـسب ، نامیپ  نانآ  اب  هک  یـسک  اب  نانآ  هک  ارچ  دینکم ؛ هیکت  اهنآ  هب  اهراک  رد  دـینکن و 
دنرادن ». نید  ناشلیم  توهش و  تقو  رد 

زا نادـنواشیوخ  دروم  رد  دوشیمن و  تروشم  يّرـس  روما  رد  نانز  اـب  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  شـش ، تیاور  رد  و 
. دوشیمن تعاطا  نانآ 

ناـنآ اـب  دـیبلطیم و  ار  شناـنز  تشاد ، گـنج  ةدارا  هک  ناـمز  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : هتفگ  نیا  تفه  تـیاور  رد  و 
درکیم ». تفلاخم  نانآ  اب  سپس  تروشم و 

نیما یلام  چـیه  رب  ار  نانآ  دـینکم و  تعاطا  ناـنز  زا  یلاـح  چـیه  رد  مدرم ، يا  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تشه ، تیاور  رد  و 
رد دنوش ، اهر  ناشدوخ  تساوخ  هب  رگا  نانآ  هک  ارچ  دنریگ ؛ هدهع  هب  ار  ناتلایع  لها و  ياهراک  ریبدت  هک  دینکم  اهر  ار  نانآ  دـینادن و 

نامز رد  يراگزیهرپ و  ناشزاین  ماگنه  هب  هک  میاهتفای  نینچ  ار  نانآ  ام  نوچ  دنوریم . رتارف  کلام  روتـسد  زا  دـنوشیم و  دراو  اههکلهم 
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دنرادن ». ربص  ناشتوهش  لیم و 
دینکن ». تعاطا  نانآ  زا  نادنواشیوخ  دروم  رد  هرواشم و  نانآ  اب  اهزار  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدجه ، تیاور  رد  و 

یتسـس و فعـض ، ناـنآ  رد  هک  ارچ  ناـنز ؛ اـب  ندرک  تروشم  زا  دـیزیهرپب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  هدزوـن ، تیاور  رد  و 
تسا ». یناوتان 

______________________________

ص 307. تسا ؛ يدیهش  رفعج  دیس  هغالبلاجهن  ۀمجرت  زا  هتفرگرب  شخب  نیا  (. 1)
 107 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب تفلاخم  رد  هک  ارچ  دـینک ؛ ناشتفلاخم  دـینکن و  هرواشم  نانز  اـب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ةدومرف  تسیب ، تیاور  رد  و 
تسا ». تکرب  نانآ 

تعاطا نانآ  زا  نادـنواشیوخ  دروم  رد  تروشم و  ناـنز  اـب  رارـسا  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مّود ، تسیب و  تیاور  رد  و 
دینکم ».

تسا ». تکرب  نانز  اب  ندرک  تفلاخم  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّوس ، تسیب و  تیاور  رد  و 
رب : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مرحمان ، نادرم  نانز و  ماکحا  زا  ياهراـپ  باوبا  زا  شـش  تسیب و  باـب  زا  هدزاود  تیاور  رد  و 

دوشن ». تروشم  نانآ  اب  دریگن و  هدهعهب  ار  تراما  تواضق و  نز  و  دیوگ :) هکنآ  ات  . ) تسین هماقا  ناذا و  نانز ،
قـالط و رد  ناشتداهـش  تسین  اور  دودـح و  زا  کیچـیه  رد  ناـنز  تداهـش  تسین  اور  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  زین  و 

. دینک هظحالم  ار  لاله ؛... » تیؤر 
هک هنوگنآ  دشیم ؛ اور  نانز  يارب  یسرداد  دشیم ، هدیرفآ  مدآ  ياضعا  ّلک  زا  اّوح  ترـضح  رگا  : » هک هتفگ  نیا  هدزیـس ، تیاور  رد  و 

تساور ». نادرم  يارب 
ثوعبم يربمایپ  امـش  سنج  زا  مدادـن و  رارق  مکاـح  امـش  ناـیم  زا  مداد و  رارق  نوزحم  هشیمه  ار  وت  : » هک هتفگ  نیا  هدزناـپ ، تیاور  رد  و 

مدرکن ».
يارب اهنت  تموکح  هک  ارچ  دـیزیهرپب ؛ تواضق ]  ] تموکح زا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  نیـشیپ ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

ربمایپ ». ّیصو  ای  ربمایپ  يارب  تسا - ناناملسم  نایم  رد  لداع  تواضق و  اب  يانشآ  ربهر 
اجنآ ّیقش  درف  ای  ربمایپ  ّیـصو  ای  ربمایپ  زج  هک  ياهتـسشن  ییاج  وت  حیرـش ، يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 

دنیشنیمن ».
هجوتم دـنادیم ، ار  ام  ياهیـسرداد  زا  يزیچ  هک  ناتدوخ  زا  يدرم  هب  یلو  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزناـش ، تیاور  رد  و 

.« دیورب يو  دزن  یسرداد  يارب  ماهداد ، رارق  سرداد  ار  وا  نم  دیهد . رارق  سرداد  ناتدوخ  نایم  رد  ار  وا  دیوش و 

: دیآیم

رد ای  دوشیم  عقاو  ناتنیب  یعازن  تموصخ و  هک  یتقو  ادابم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، لهچ و  باب  زا  موس  تیاور  رد 
ام مارح  لالح و  هک  ار  يدرم  هکلب  دینک ! هعجارم  یسرداد  مکح و  يارب  ناقساف  نیا  زا  یکی  هب  دریگیم ، رد  یعازن  ناتنایم  دتـس  داد و 

ماهداد ». رارق  یضاق  ار  وا  نم  هک  ارچ  دیهد ؛ رارق  ناتدوخ  نیب  دسانشیم ، ار 
لقع صقن  لیلد  هب  ار  نز  ود  تداهش  دنوادخ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهش ، باوبا  زا  مهدزیس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

تسا ». هداد  رارق  درم  کی  تداهش  لداعم  نانآ ، نید  و 
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قالط و صوصخ  رد  نانز  تداهـش  ندرک  اهر  ّتلع  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزون ، باـب  زا  مود  لـهچ و  تیاور  رد  و 
تسین ». اور  نانآ  تداهش  لیلد  نیدب  تسا ؛ قالط  رد  نانز  زا  ناشندرک  يرادفرط  ندید و  زا  ناشفعض  يارب  لالهتسا 

تلالد روما  زا  يرایـسب  رد  نانز  تداهـش  نتفریذـپ  رب  هک  تسا  یتایاور  اـهنآ  رد  هک  ارچ  نک ؛ هظحـالم  زین  ار  باـب  تاـیاور  رگید  وت  و 
. دراد

 109 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ینز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متـشه ، یـس و  باب  زا  مهن  تسیب و  تیاور  رد  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ؟ درم  کی  لداعم  نز  ود  ثرا ، تداهش و  دروم  رد  ارچ  تفگ :
شدوـخ يارب  دـهدیمن ، امـش  هب  هک  ار  يزیچ  دـنکیمن . روـج  متـس و  هک  میکح  لداـع و  یناطلـس  يوـس  زا  تسا  یمکح  نـیا  نز ، يا 

هک تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  نز ، يا  دنکیم . روما  ریبدت  شیوخ  یهاگآ  ملع و  اب  وا  یلو  دنکیمن . مک  وا  زا  دهدب ، هچنآ  تسین و  دنمدوس 
زا یمین  امـش  زا  یکی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ ام  نید  صقن  ادـخ ، لوسر  يا  دیـسرپ : نز  نآ  تسا . صقان  ناتلقع  نید و  ناـنز ، اـمش 

ترـشاعم وا  اـب  هک  ار  یـسک  دـینکیم و  نیرفن  داـیز  اهامـش  دـناوخیمن و  زاـمن  ندوب  ضیح  لـیلد  هب  دنیـشنیم و  ار  شیوـخ  راـگزور 
یلو دهدیم  تمعن  دنکیم و  یکین  يو  هب  درم  نآ  هک  دـنامیم  يدرم  دزن  رتشیب  ای  لاس  هد  امـش  زا  یکی  دـیریگیم . هدـیدان  دیاهتـشاد ،

.« ماهدیدن یبوخ  وت  زا  زگره  نم  دیوگیم  وا  هب  نز  دنکب ، یعازن  همصاخم و  نز  نیا  اب  ای  دوش  گنت  درم  نآ  تسد  زور  کی  رگا 

دنک یهاوخرظن  نارگید  زا  هک  یمکاح  تّیحالص  مدع  باب 3 

هراشا

: دیوگب تسوا ، پچ  تمس  هک  یسک  تسوا و  تسار  تمس  هک  یسک  هب  مکاح  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45283 - 36
هب ار  اهنآ  دزیخیمنرب و  شیوخ  ياج  زا  ارچ  تسا ! مدرم  ۀـمه  ناگتـشرف و  ادـخ ، تنعل  مکاح  نیا  رب  ییوگیم ؟ هچ  وت  تسیچ ؟ ترظن 

؟ دناشنیمن شیوخ  ياج 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

109 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 

تاعاجرا

تشذگ

ياهتحلـصم گـنج و  دروم  رد  تروـشم  اـهنت  نکم . تروـشم  يوـتف ، دروـم  رد  : » هک هتفگ  نیا  مکی ، باـب  زا  مهن  تسیب و  تیاور  رد 
.« تسین يأر  هب  نید  تسا و  ییایند 

دیآیم

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1287 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ییوگیم ؟ هچ  درم  نیا  راک  ةرابرد  صفح ، ابا  يا  : » هک هتفگ  نیا  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  متـشه  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  : 
تسا ». نآ  لاّلح  نسحلاوبا  تسا و  یلکشم  نیا  تفگ :

. نآ دننام  متفه  تیاور  رد  و 
: دنتفگ درک . تروشم  تسا ، هدادیم  طاول  هک  یسک  ةرابرد  رکبوبا  : » هک هتفگ  نیا  طاول ، ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

شیارب لتق  برع  هک  ارچ  نازوسب ؛ شتآ  اـب  ار  وا  دومرف : ترـضح  درک . تروشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  نآ  زا  سپ  دیـشکب . ار  وا 
هچ  وت  تفگ : نامثع  هب  رکبوبا  تسین . مهم 

 111 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: هک هتفگ  نیا  هدراهچ ، تیاور  رد  و  میوگیم ». تفگ ، یلع  هک  ار  نامه  مه  نم  تفگ : وا  ییوگیم ؟

؟ تسیچ امش  رظن  تفگ : مدرم  هب  رمع  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) دش ادیپ  رمع  تراما  نامز  رد  يدرم  اب  يدرم  »
؟ دـییوگیم هچ  امـش  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع  دـیوگ : يوار  منک . نانچ  تفگ : يرگید  منکیم . نینچ  نم  تفگ : یکی  دـیوگ : يوار 

.« دینزب ار  شندرگ  دومرف : ترضح 

یضاق ماسقا  باب 4 

هراشا

. دنرفاک دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  و 
«2 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سک  ره  و  « 1»

«3 . » دنقساف دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  قبطرب  هک  یناسک  و 
: دناتشهب رد  هتسد  کی  شتآ و  رد  هتسد  هس  دناهتسد ؛ راهچ  نایضاق  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45284 - 37

متـس هب  هک  دنادیمن  یلو  دنکیم  مکح  متـس  هب  هک  يدرم  تسا ؛ شتآ  رد  وا  سپ  دـنادیم ، هکنیا  اب  دـهدیم  مکح  متـس  هب  هک  يدرم 
و تسا ؛ شتآ  رد  مه  وا  دـنکیم ، مکح  قحهب  هک  دـنادیمن  دـنکیم و  مکح  قـحهب  هک  يدرم  تسا ؛ شتآ  رد  مه  وا  تسا ، هداد  مکح 

. تسا تشهب  رد  وا  سپ  دنادیم ، هک  یلاح  رد  هدرک  مکح  قحهب  هک  يدرم 
دنک اطخ  لج  زع و  دنوادخ  مکح  رد  هک  سک  ره  تیلهاج و  مکح  لج و  زع و  دنوادخ  مکح  تسا : هنوگ  ود  مکح  دومرف : ترـضح  و 

دنوادخ هب  دهد ، مکح  تسا  هداتسرف  ورف  لج  زع و  دنوادخ  هچنآ  ریغ  هب  مهرد  ود  رد  هک  سک  ره  تسا و  هداد  مکح  تیلهاج  مکح  هب 
تسا ». هدیزرو  رفک  لج  زع و 

لطاب دنادیم  هکنیا  اب  دنکیم  مکح  لطاب  هب  هک  يایضاق  دناهنوگ : راهچ  نایضاق  هک ، نادب  : » مالـسلا هیلع  اضرلاهقف  ( 2 - ) 45285 - 38
؛ تسا شتآ  رد  مه  یـضاق  نیا  تسا ، لطاب  نآ  هک  دنادیمن  و  دـهدیم ؛ مکح  لطاب  هب  هک  يایـضاق  تسا ؛ شتآ  رد  یـضاق  نیا  تسا ،

دنادیم دنکیم و  مکح  قحهب  هک  يایـضاق  و  تسا ؛ شتآ  رد  مه  وا  تسا ، ّقح  نآ  هک  دـنادیمن  دـنکیم و  مکح  قحهب  هک  يایـضاق 
ینک ». مایق  نآ  هب  یناوتیمن  وت  هک  ارچ  نیزگ ؛ يرود  مکح ، یسرداد و  زا  نیاربانب  تسا . تشهب  رد  وا  تسا ، قح  شمکح  هک 

______________________________

.44 هدئام 5 / (. 1)
.45 نامه / (. 2)
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.47 نامه / (. 3)
 113 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

کی شتآ و  رد  نانآ  زا  هتسد  هس  دناهتسد ؛ راهچ  نایضاق  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 3 - ) 45286 - 39
. دنتشهب رد  هتسد 

لطاب هب  هک  يایـضاق  دومرف : ترـضح  دندرگ . ادج  مه  زا  دنوش و  هتخانـش  اههورگ  نیا  ات  دش  لاوئـس  نانآ  فاصوا  ةرابرد  ترـضح  زا 
لطاـب نآ  هک  دـنادیمن  دـنکیم و  مکح  لـطاب  هب  هک  يایـضاق  تسا ؛ شتآ  رد  وا  تسا ، لـطاب  شمکح  هک  دـنادیم  دـهدیم و  مکح 

هک يایـضاق  و  تسا ؛ شتآ  رد  مه  وا  تسا ، ّقـح  نآ  هک  دـنادیمن  دـهدیم و  مکح  قـحهب  هک  يایـضاق  تسا ؛ شتآ  رد  زین  وا  تسا ،
تسا ». تشهب  رد  وا  تسا ، قح  نآ  هک  دنادیم  دهدیم و  مکح  قحهب 

زا يدرم  دنشتآ : رد  هتـسد  ود  تشهب و  رد  هتـسد  کی  دناهتـسد ؛ هس  نایـضاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 45287 - 40
هک يدرم  و  تسا ؛ شتآ  رد  مه  وا  دنکیم ، اطخ  مکح  یـسرداد و  رد  هک  يدرم  تسا ؛ شتآ  رد  وا  دـهدیم ، مکح  متـس  هب  دـمع  يور 

تسا ». تشهب  رد  وا  دنکیم ، لمع  قحهب 
. دشاب تمالس  رد  هک  تسا  هتسیاش  وا  دسرب - قحهب  شمکح  رد  رگا  دنیشنب - تواضق  يارب  سک  ره  هک ، نادب   » عنقم ( 5 - ) 45288 - 41

تسا ». هتفر  اطخ  هب  ار  تشهب  هار  دنک ، اطخ  رگا  یلو 
هدومرف لج  زع و  دـنوادخ  تیلهاج و  لها  مکح  ادـخ و  مکح  تسا : هنوگ  ود  مکح ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 6 - ) 45289 - 42

. دنکیم مکح  دنتسه ، نیقی  لها  هک  یموق  يارب  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  و  تسا :
درک ». مکح  تیلهاج  مکح  هب  ثرا ]  ] ضیارف رد  هک  تباث  نب  دیز  رب  دیشاب  هاوگ  و 

مکح نآ  يارب  دهدب و  ياهنارباج  هناملاظ و  مکح  مهرد  ود  يارب  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 7 - ) 45290 - 43
مکح رب  هنوگچ  متفگ : دنرفاک . دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  و  هک : تسا  هیآ  نیا  قادـصم  وا  دزاس ، روبجم 

دـنزیم و شاهنایزات  ار  وا  هنرگو ، دـهدیم  مکح  داد ، نت  وا  مکح  هب  درف  رگا  دراد . نادـنز  هنایزات و  دومرف : ترـضح  دزاسیم ؟ روبجم 
دزادنایم ». شنادنز  رد 
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هداتـسرف ورف  دـنوادخ  هچنآ  فالخرب  مهرد  ود  يارب  هک  سکره  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  ( 8 - ) 45291 - 44

رفک هداتـسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رب  لج  زع و  دـنوادخ  هچنآ  هب  وا  دـشاب ، هتـشاد  اـصع  اـی  هناـیزات  داد و  مکح  تسا 
تسا ». هدیزرو 

زع و دنوادخ  هچنآ  فالخرب  مهرد  ود  يارب  سک  ره  : » دومرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  : » دیوگ ریصبوبا  ( 9 - ) 45292 - 45
تسا ». هدیزرو  رفک  گرزب  دنوادخ  هب  وا  دهد ، مکح  تسا  هداتسرف  لج 

رفاک وا  دـهد ، مکح  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ  فالخرب  مهرد  ود  يارب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 10 - ) 45293 - 46
تسا ». هتشگ  رفاک  وا  دنک ، اطخ  دنک و  مکح  مهرد  ود  يارب  سک  ره  تسا و  هتشگ 

دنوادـخ هچنآ  قبط  یلو  دوش  هداد  وا  هب  مهرد  ود  رد  مکح  تیـالو  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 11 - ) 45294 - 47
تسا ». هتشگ  رفاک  هداتسرف ، دنوادخ  هچنآ  هب  وا  دنکن ، مکح  تسا  هداتسرف  ورف  لاعتم 

هچنآ فالخرب  مهرد  ود  يارب  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 12 - ) 45295 - 48
تسا ». هدش  رفاک  وا  دهد ، مکح  هداتسرف  ورف  ادخ 

تسا ». هتشگ  رفاک  وا  دهد ، مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  فالخرب  مهرد  ود  يارب  سک  ره  و  : » هیاده ( 13 - ) 45296 - 49
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تسا ». رفاک  وا  دنک ، مکح  هابتشا  دنک و  مکح  مهرد  ود  يارب  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 45297 - 50
وا دـهد ، مکح  تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ  فالخرب  مهرد  ود  يارب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 45298 - 51

؟ تسا هتشگ  رفاک  هدرک ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رب  هچنآ  هب  ای  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  هب  متفگ : تسا . هتـشگ  رفاک 
دنوادـخ هچنآ  هب  ددرگ ، رفاـک  هدرک  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  رگا  وـت ! رب  ياو  دوـمرف : ترـضح 

تسا »؟ هتشگن  رفاک  هداتسرف ،
رد دهد و  یمکح  تسا  مهرد  هد  شیاهب  هک  يزیچ  صوصخ  رد  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 16 - ) 45299 - 52

ناگتشرف دهد ، يوتف  ملع  نودب  هک  سک  ره  دیآیم و  تسا ، هتسب  شتـسد  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  دنک ، اطخ  لج  زع و  دنوادخ  مکح 
دننکیم ». تنعل  ار  وا  نیمز  ناگتشرف  نامسآ و 
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هدیزرو رفک  دنک ، اطخ  مهرد  ود  صوصخ  رد  مکح و  رفن  ود  نایم  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 17 - ) 45300 - 53
ترـضح باحـصا  زا  یکی  دنرفاک . دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  و  تسا : هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  تسا .
تیاضر ناـمدوخ  زا  رفن  کـی  هب  ود  ره  دوشیم و  عازن  يزیچ  ةراـبرد  اـم  باحـصا  زا  رفن  ود  نیب  اـسب  هچ  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ :

دزاسیم ». روبجم  شیوخ  مکح  رب  هنایزات  ریشمش و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نامه  نآ ، تسین . باب  نآ  زا  نیا  دومرف : ترضح  دنهدیم !
اطخ تواضق و  رفن  ود  نایم  هک  يایـضاق  ره  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دـیوگ بهو  نبۀـیواعم  ( 18 - ) 45301 - 54

دنک ». طوقس  نامسآ  زا  رترود  دنک ،
قبط سک  ره  : » دوـمرف درک ، داریا  شتلحر - زا  شیپ  هنیدـم - رد  هک  ياهبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 19 - ) 45302 - 55

یباذع نامه  دنزادنایم و  شتآ  رد  ار  وا  دهد و  لطاب  تداهـش  هک  تسا  یـسک  ناس  هب  وا  دنکن ، مکح  تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ 
دنیبیم ». مه  وا  دنیبیم ، لطاب  تداهش ]  ] هب دهاش  هک 

ناـتلاوما و ناـتدوخ ، ةراـبرد  امـش  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هاـگآ ، : » دوـمرف یثیدـح  رد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 20 - ) 45302 - 56
تسا »...  يدب  هاگیاج  رد  دنک ، مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  فالخرب  هک  یسک  هک  دیمهفیم  دیوش ، التبم  ناتنادنزرف 

هک ددرگ ؛ غراف  مدرم  نیب  تواضق  زا  هک  نآ  ات  تسا  شتآ  ود  نایم  یضاق  نابز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 21 - ) 45303 - 57
دوریم ». خزود  يوس  هب  ای  تشهب  يوس  هب  ای  تروص  نیا  رد 

رـس يالاب  رب  لج  زع و  دـنوادخ  تسد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما   » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 22 - ) 45304 - 58
دراذگیم ». او  شدوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، متس  شمکح  رد  رگا  دنارتسگیم و  ار  شیوخ  تمحر  یضاق ]  ] مکاح

دنتسه ». قح  نایضاق  مدرم ، نیرتهب  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 23 - ) 45305 - 59
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. دنکیم تواضق  قحهب  رتهب  همه  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلداع  ( 24 - ) 45306 - 60
ره تسا . تناما  تراما ، نیا  هعافر ، يا  نادب  : » تشون زاوها - رد  شدوخ  یضاق  هعافر - هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 25 - ) 45307 - 61
هللا یلـص  دـمحم  ترـضح  درامگ ، راک  هب  ار  ینئاخ  هک  سک  ره  و  داب ! وا  رب  تمایق  زور  ات  ادـخ  تنعل  دـنک ، تنایخ  تناما  رد  هک  سک 

تسا ». رازیب  ترخآ  ایند و  رد  وا  زا  هلآ  هیلع و 
دورف وا  رب  هتـشرف  ود  دریگیم ، رارق  شدوخ  هاگیاج  رد  یـضاق  هک  ماـگنه  نآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 26 - ) 45308 - 62

دننکیم ». اهر  ار  وا  دنوریم و  نوریب  دنک ، متس  ملظ و  هک  نامز  نآ  یلو  دنهدیم . قیفوت  دننکیم و  ییامنهار  دییات و  ار  وا  دنیآیم و 
هک نامز  نآ  ددرگیم و  راکشآ  ماگنهبان  گرم  دوش ، عیاش  انز  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 27 - ) 45309 - 63
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دوشیم ». عطق  ناراب  دنک ، متس  مکاح 
رب ادخ  تنعل  تسا و  هدرک  متـس  دنک ، روج  دـهد و  مکح  رفن  ود  نایم  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 28 - ) 45310 - 64

سوه ». يوه و  زا  يوریپ  رئاج و  مکح  ملاع ؛ شزغل  مسرتیم : زیچ  هس  زا  متما  رب  شیوخ  زا  سپ  نم  دومرف : ترضح  و  داب ! نارگمتس 
دننکیمن » تواضق  قحهب  هک  تسا  یناریما  ياههناخ  اهناکم ، نیرتدب  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 29 - ) 45311 - 65

. درک تیاکش  لج  زع و  دنوادخ  هب  دوخ  يامرگ  تّدش  زا  نایحیسم  رباقم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 30 - ) 45312 - 66
تسا ». رتمرگ  وت  زا  نایضاق  هاگیاج  هک  ارچ  ریگمارآ ؛ دومرف : نآ  هب  لج  زع و  دنوادخ 

تسا ». هدش  حبذ  دراک  نودب  دوش ، یضاق  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 31 - ) 45313 - 67
يا دـش : لاوئـس  : » هک تسا  هدوزفا  هدرک و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  یلبق  تیاور  هباـشم  ساـبع  نبا  ( 32 - ) 45314 - 68

تسا »! منهج  شتآ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ حبذ  ادخ ، لوسر 
. تسا نایضاق  متس  زیچ ، نیرتتخس  ( 33 - ) 45315 - 69

وزرآ دنیبیم ، هک  یباسح  یتخس  زا  دنروآیم و  تمایق  زور  رد  ار  لداع  یـضاق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 34 - ) 45316 - 70
دوب »! هدرکن  تواضق  امرخ  کی  دروم  رد  رفن  ود  نایم  شاک  هک  دنکیم 

يارب هچنآ  مرادیم  تسود  وـت  يارب  نم  رذاـبا ، يا  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ( 35 - ) 45317 - 71
تدوخ »! صوصخ  هب  داب  وت  رب  نکم و  تسایر  رفن  ود  رب  سپ  منیبیم . فعضتسم  فیعض و  ار  وت  نم  مراد و  تسود  مدوخ 
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. مدیـسرپ تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  دـنوادخ  هک  شتمکح  نامقل و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ داّـمح  ( 36 - ) 45318 - 72
كرابت و دنوادخ - دیوگ :) هکنآ  ات  . ) دشن هداد  یمسج  تردق  نادنواشیوخ و  لام ، بسح ، لیلد  هب  نامقل  هب  تمکح  دومرف : ترـضح 
هب ناـنآ  درک  رومأـم  تفرگ ، مارآ  زورمین ]  ] هلولیق باوخ  اـب  اـهمشچ  دـش و  همین  زور  هک  یماـگنه  ار  ناگتـشرف  زا  ییاـههورگ  یلاـعت -

دهد رارق  نیمز  رد  نیشناج  ار  وت  دنوادخ  هک  یهاوخیم  ایآ  نامقل ، يا  دنتفگ : دنداد و  ادن  دنیبن ، ار  نانآ  یلو  دونشب  نامقل  هک  ياهنوگ 
وا رگا  هک  ارچ  منکیم ؛ تعاطا  مونشیم و  دهدیم  روتسد  راک  نیا  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  رگا  تفگ : نامقل  ینک ؟ مکح  مدرم  نایم  وت  و 

. مریذپیم ار  تیفاع  نم  دزاسیم ، ریخم  ارم  رگا  یلو  دیامنیم . مظفح  دهدیم و  مدای  دنکیم و  مکمک  شدوخ  دنک ، نینچ  نم  اب 
همه زا  تسا و  ینید  ياههاگیاج  نیرتتخـس  زا  مدرم  ناـیم  مکح  نوچ  تفگ : ناـمقل  یتفگ ؟ نینچ  ارچ  ناـمقل ، يا  دـنتفگ : ناگتـشرف 

قحهب رگا  تسا : زیچ  ود  ناـیم  شبحاـص  دریگیم و  وس  ره  زا  ار  وا  متـس ، دوشیمن و  کـمک  دوشیم و  اـهر  تسـالب و  هنتف و  رد  رتشیب 
فیعـضو لیلذ  ایند  رد  هک  سک  ره  تسا و  هدرک  اطخ  ار  تشهب  هار  دـنک ، اطخ  رگا  یلو  دربب ؛ تمالـس  هب  نت  هک  تسا  هتـسیاش  دـسرب ،

تـسد زا  ار  ود  ره  دـنیزگرب ، ترخآ  رب  ار  ایند  هک  سک  ره  دـشاب و  فیرـش  گرزب و  مکاح ، تمایق  رد  هک  تسا  رتناـسآ  وا  رب  دـشاب ،
: دومرف ترضح  دسریمن . مه  نآ  هب  دوریم و  نیب  زا  هک ، نیا  تسا ، هدرک  نایز  هداد و 

 ...« درک نیسحت  ار  نامقل  نخس  نامحر  دنوادخ  دندش و  هدز  تفگش  نامقل  تمکح  زا  ناگتشرف 

تاعاجرا

تشذگ

یلع نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  تسا ، يراـمیب  هب  طوبرم  هچنآ  باوبا  زا  مشـش  باـب  زا  جـنپ  هاـجنپ و  تیاور  رد 
نآ اب  ار  رفاـک  حور  هک  دـیآیم  شتآ  زا  ینهآ  شهارمه  دـیآیم ، رفاـک  حور  ضبق  يارب  هک  ناـمز  نآ  گرم  ۀتـشرف  : » هک مالـسلا  هیلع 
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ار ناتثیدح  نیا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تسشن و  تسار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دشکیم ! دایرف  منهج  دنکیم و  نیـشتآ  نهآ ،
مکاح يرآ ، دومرف : ترضح  دسریم ؟ امش  تّما  زا  یسک  هب  الب  نیا  ایآ  درب و  مدای  زا  ار  مدرد  امـش  شیامرف  نیا  دینک . رارکت  نم  يارب 

قحانب ». ةدنهد  تداهش  میتی و  لام  ةدنروخ  رگمتس و 
متس تواضق  رد  نامکاح  هک  نامز  نآ  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاقـستسا ، زامن  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

درابیمن ». نامسآ  زا  ناراب  دننک ،
مکح رد  متـس  هک  نامز  نآ  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  سفن ، داهج  باوبا  زا  هدزاود  باـب  زا  راـهچ  تسیب و  تیاور  رد  و 

دوشیم ». سبح  ناراب  ددرگ ، عیاش 
روشحم ادج  ادج  نم  تّما  زا  هتسد  هد  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  ترـشاعم ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  هس  یـس و  تیاور  رد  و 

ار  ناشياهتروص  هتخاس و  ادج  ناناملسم  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنوشیم و 
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(: دیوگ هک  اجنآ  ات   ) دننکیم دمآ  تفر و  دنروک و  نانآ  زا  یخرب  و  دـیوگ :) هکنآ  ات   ) هنیزوب لکـش  هب  نانآ  زا  یخرب  تسا . هداد  رییغت 
دنرادیم ». اور  متس  مکح ، رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناروک 

کی تکاله و  رد  هتسد  ود  دناهتسد ؛ هس  نایضاق  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
راکهب ار  دوخ  يأر   ) دنک شالت  هک  یسک  دنک و  متس  دمع  يور  زا  هک  تسا  يرگمتـس  تکاله ، رد  ۀتـسد  ود  اما  دناهتفای : تاجن  هتـسد 

دنک ». لمع  دنوادخ  روتسد  قبط  هک  تسا  سک  نآ  هتفای  تاجن  دنک و  هابتشا  یلو  دریگ )
دنوادـخ مکح  ریغ  هب  نآ  دربب و  رگمتـس  هاشداپ  ای  یـضاق  شیپ  ار  ینمؤم  یعازن  رد  هک  ینمؤم  ره  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای ، تیاور  رد  و 

دوب ». دهاوخ  هانگ  رد  وا  کیرش  دنک ، مکح  لج  زع و 
. تسا ماقم  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ  باب ؛ نیا  رد  هدمآ  تایاور  تایآ و  هب  رگنب  و 

دیآیم

نآ رد  دنوادخ  هک  یهاگیاج  تواضق ؛ هاگیاج  رد  یتحاران  یگتفرگ و  زا  نک  زیهرپ  و  : » هک هتفگ  نیا  شـش ، باب  زا  هدزناپ  تیاور  رد  : 
.« دنک تواضق  ّقحهب  هک  یسک  يارب  هتبلا - هداهن  نآ  رد  یبوخ  ةریخذ  هدادرارق و  شاداپ 

روج تاضق  اب  ینیشنمه  تهارک  باب 5 

هراشا

هنیدم رد  يایـضاق  رانک  رد  نم  هک  یلاح  رد  نم - اب  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  : » دیوگ ملـسم  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45319 - 73
دمحم مدید ؟ نآ  رد  ار  وت  زورید  هک  دوب  یسلجم  هچ  دومرف : ترضح  مدش . دراو  ماما  رب  زور ، نآ  يادرف  دندرک . دروخرب  مدوب - هتسشن 

نم هب  ترضح  منیشنیم . وا  شیپ  نم  یهاگ  درادیم و  هاگن  ارم  مارکا  مارتحا و  یضاق  نیا  مدرگ ! تیادف  متفگ : ماما  هب  دیوگ : ملسم  نب 
!« دریگ ارف  دنتسه ، سلجم  نآ  رد  هک  ار  یناسک  ۀمه  ددرگ و  لزان  تنعل  هک  يراد  یتینما  هچ  دومرف :

تاعاجرا

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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تشذگ

نآ ات  . ) دزاسیم دساف  ار  اهلد  زیچ  راهچ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  فورعم ، هب  رما  باوبا  زا  متشه  باب  زا  یس  تیاور  رد 
هک سک  ره  اب  ینیشنمه  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ناگدرم  اب  ینیشنمه  ادخ ، لوسر  يا  دش : لاوئـس  ناگدرم . اب  ینیـشنمه  و  دیوگ :) هک 

دنکیم ». متس  اهمکح  رد  تسا و  هارمگ  نامیا  زا 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  هراجا ، باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

صخش  نیا  زا  نم  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دندمآ . يو  دزن  رفن  ود  هک  مدوب  هنیدم  نایضاق  زا  یکی  دزن  نم 
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هک اجنآ  هب  ار  وا  رگا  يرادـن  هیارک  قح  وت  تفگ : وا  هب  یـضاق  دـیوگ :) هک  نآ  ات  . ) دربب اجک  ات  اـجک  زا  ارم  اـت  مدرک  هیارک  ییاـپراهچ 
وت متفگ : دوـب ، هدرک  هیارک  هک  سک  نآ  هب  متـساوخ و  ار  ود  ره  نـم  دـیوگ : ترـضح  یناـسرن . دوـب ، هدرک  هـیارک  اـجنآ  اـت  ار  اـپراهچ 
یلو يریگب . ار  تیاپ  راهچ  ۀیارک  ۀمه  یناوتیمن  مه  وت  ادخ ، ةدنب  يا  متفگ : يرگید  هب  یهدن و  هیارک  صخـش  نآ  هب  يزیچ  یناوتیمن 

و دندرک ». نینچ  مه  ود  نآ  دینک . هحلاصم  نیمه  رب  ود  ره  ياهدش و  راوس  هک  هزادنا  نآ  هدنام و  هاگیاج  ات  هک  هزادـنا  نآ  ریگب ؛ هزادـنا 
. نآ دننام  موس  تیاور  رد 

نیعفارتم هب  تدعاسم  رد  یضاق  ۀفیظو  باب 6 

هراشا

رگیدکی هب  نارشاعم  زا  يرایسب  هدومن و  متـس  وت  رب  شیاهشیم  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  امّلـسم  تفگ : دوواد 
( ارجام نیا  اب   ) ار وا  ام  هک  تسناد  دوواد  تسا . مک  نانآ  ةّدع  اّما  دناهداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننک  متس 

. درک هبوت  داتفا و  هدجس  هب  درک و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  میدومزآ .
، تسا هدـش  تواضق  هب  التبم  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 45320 - 74 « 1»

دنک ». تیاعر  ءاضق  سلجم  رد  ار  ندرک  هاگن  رد  تاواسم  ندرک و  هراشا  رد  تدعاسم ]  ] تاساوم
یکی هب  وت  هاگن  هکنیا  ات  ود  نآ  هب  هاگن  رد  یتح  یشاب ؛ هتشاد  تاواسم  مصخ  ود  نایم  هک  تسا  مزال  وت  رب  هک  نادب  ( 2 - ) 45321 - 75

دشابن ». یمود  هب  تهاگن  زا  شیب  ود ، نآ  زا 
يرای ار  فرط  ود  زا  یکی  شنهذ ، روضح  دایز و  هاگن  اب  یضاق  هکنیا  زا  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 45322 - 76

. ندنامهف اهنآ  هب  هراشا  هب  نادهاش و  هب  ندرک  نیقلت  زا  درک  یهن  ترضح  دنک و 
مـصخ هب  مصخ  کی  زا  ار  دوخ  هجوت  هک  ار  مکاح  تسا  هتـسیاش  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 45323 - 77

دوش ». هریچ  شقیفر  رب  متس  هب  مصخ  کی  هک  دراذگن  دنک و  میسقت  تلادع  هب  ود  نآ  نایم  ار  شهاگن  هک  نیا  اهر و  رگید 
______________________________

.24 ص 38 / (. 1)
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. دنام ترضح  شیپ  يزور  دنچ  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 45324 - 78
فرط کی  وت  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ . ترـضح  دزن  دوب ، هتفگن  شیپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  یعازن  اب  طاـبترا  رد  سپس 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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هک نیا  زا  دناهدرک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  ورب ؛ رگید  ییاج  هب  ام  دزن  زا  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ : وا  ییاوعد ؟
دشاب ». وا  اب  مه  رگید  فرط  هک  نیا  رگم  دوش  نامهیم  يوعد  فرط  کی 

نامهم هفوک  رد  يدرم  دوش و  یـضاق  نامهم  يوعد  فرط  کی  هک  نیا  زا  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 6 - ) 45325 - 79
فرط کی  وت  ایآ  : » دومرف وا  هب  ترـضح  دمآ . یعازن  کی  رد  نآ  زا  سپ  درک . ییاریذـپ  وا  زا  ترـضح  دـش . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

[ یـضاق  ] ناـمهم يوعد  فرط  کـی  هک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  ورب . رگید  ییاـج  هب  نم  دزن  زا  یتـسه ؟ يوعد 
دشاب ». يو  هارمه  رگید  فرط  هک  نیا  رگم  درک  یهن  دوش ،

حیرـش هب  دروآ و  حیرـش  دزن  ار  وا  تفای . یحیـسم  کی  دزن  ار  شاهرز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ یبعـش  ( 7 - ) 45326 - 80
: دومرف ترضح  دوش . رود  شیاج  زا  هک  تفر  داتفا ، نینمؤملاریما  هب  شهاگن  نوچ  حیرش  تفگ .

وا رانک  نم  دوب ، ناملـسم  نم  عازن  فرط  رگا  شاب ! هاگآ  حیرـش ، يا  دومرف : تسـشن و  حیرـش  رانک  رد  ترـضح  شاـب و  دوخ  ياـج  رد 
هار گنت  ياج  هب  ار  اـهنآ  دـیدوب ، یهار  رد  ناـنآ  امـش و  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  یحیـسم  یلو  متـسشنیم 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  سپـس  دـینک . متـس  هک  نآ  یب  درک  ناشکچوک  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دـینک  کـچوک  ار  ناـنآ  دـیزاس و  روبجم 
نم هرز  هرز ، تفگ : یحیسم  دیوگیم ؟ هچ  نینمؤملاریما  تفگ : یحیسم  هب  حیرـش  ماهدیـشخبن . هتخورفن و  هک  تسا  نم  هرز  نیا  دومرف :

. تسین وگغورد  نم  رظن  زا  نینمؤملاریما  تسا و 
حیرش نآ ، زا  سپ  هن . دومرف : ترـضح  دیراد ؟ دهاش  ود  ایآ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یهجوت  حیرش 

ناربمایپ ياهمکح  عون  زا  نیا ، هک  مهدیم  یهاوگ  نم  اما  تفگ : تشگزاب و  سپس  تفر ، يرادقم  یحیـسم  داد . مکح  یحیـسم  عفن  هب 
. تسین ییادخ  ادخ ، زج  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دهدیم ! مکح  وا  هیلع  شایضاق  دیآیم و  دوخ  یضاق  دزن  نم  اب  نینمؤملاریما  تسا .
هناور رکـشل  نینمؤملاریما . يا  تسوت ، هرز  دنگوس ! ادخ  هب  مه  هرز  تسوا . لوسر  هدنب و  دـمحم  ترـضح  تسا و  کیرـشیب  اتکی و  وا 

دشاب و وت  يارب  هرز  نیا  يدش ، ناملسم  هک  کنیا  دومرف : ترضح  داتفا . نیمز  رب  رتش  زا  هرز  نیا  دیتفریم و  نیفـص  يوس  هب  امـش  دش و 
داد ». یحیسم  هب  مه  یبسا  ترضح 

: دومرف وا  هب  داتسرف ، نمی  هب  تواضق  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 8 - ) 45327 - 81
يونشب ». مه  ار  يرگید  ۀتفگ  هک  نآ  ات  نکم  تواضق  لوا  رفن  عفن  هب  ینکیم ، تواضق  رفن  ود  نایم  هک  نامز  ره  یلع ، يا  »
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وت دزن  تواضق  يارب  رفن  ود  هک  نامز  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 9 - ) 45328 - 82

دوشیمن ». نشور  تیارب  مکح  یسرداد و  ینک ، نینچ  وت  رگا  هک  ارچ  يونشب ؛ مه  يرگید  زا  ات  نکم  مکح  یلوا  عفن  هب  دنیآیم ،
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  تشاد : نایب  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  : » هیقفلا هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه  نتم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسا .) هدوزفا  هدرک و  رکذ  ار  یلبق  تیاور  دننام  و  : ) دومرف هلآ  هیلع و 
نامهفب ». وا  هب  ار  ءاضق  ادنوادخ ، دومرف : نینمؤملاریما  قح  رد  ربمایپ  منکیم و  تواضق  هیصوت ، نیا  تیاعر  زا  سپ  هتسویپ 

ره دومرف : داتـسرف ، نمی  يوس  هب  ارم  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45329 - 83
ترـضح هدـم . مکح  يونـشب - مه  يرگید  زا  هک  نآ  زا  شیپ  عازن - فرط  ود  زا  یکی  عـفن  هب  دـندمآ ، وـت  دزن  تواـضق  يارب  هک  ناـمز 

متشادن ». دیدرت  کش و  تواضق  صوصخ  رد  نم  رگید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  نیا  زا  سپ  دومرف :
. دیوگب نخس  دونشب ، ار  عازن  فرط  ود  ۀتفگ  هک  نآ  زا  شیپ  یضاق  هک  دندرک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 11 - ) 45330 - 84

. دیاشگب بل  مکح ، مالعا  هب  هک  تسا  نیا  ناشروظنم 
، داتـسرف تئارب  ةروـس  ندـناوخ  يارب  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هـک  یناـمز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 12 - ) 45331 - 85
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ار هروس  نیا  هک  تسین  ياهراچ  دومرف : لوسر  ترضح  متسین . نارنخس  غیلب و  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
راوتـسا و ار  تنابز  دـنوادخ  دومرف : لوسر  ترـضح  موریم . نم  تسا ) یعطق   ) تسین ياهراچ  رگا  تفگ : نینمؤملاریما  میربب . وت  اـی  نم 

يارب يدوزهب  مدرم  دومرف : ناوخب و  مدرم  رب  ار  هروس  ورب و  دومرف : تشاذـگ و  شناـهد  رب  ار  شتـسد  سپـس  دـنکیم . تیادـه  ار  تلد 
نیا هک  ارچ  یهد ؛ شوگ  مه  يرگید  نخـس  هب  ات  هدـم  مکح  یکی  عفن  هب  دـندمآ ، وت  دزن  عازن  فرط  ود  نوچ  دـنیآیم . وت  دزن  تواضق 

ینادب ». ار  قح  هک  نیا  هب  تسا  رتهتسیاش 
وا هیلع  هک  یسک  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  دوواد  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  : »... ) داد ربخ  ام  هب  یثیدح  رد  يوره  تلـصلاوبا  ( 13 - ) 45332 - 86
ود یعدم  زا  تسا و  هدرک  متس  وت  رب  شیاهشیم  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  تفگ : درک و  باتش  دوب ، هدش  اعّدا 

روتـسد هابتـشا  نیا  ییوگیم و  هچ  وت  دـیوگب  هک  درکن  یهّجوت  دوب ، هدـش  اـعّدا  وا  هیلع  هک  سک  نآ  هب  تساوـخن و  شیاـعّدا  رب  دـهاش 
. دیاهدرک رواب  نادب  امش  هچنآ  هن  دوب ، مکح 

. میداد رارق  نیمز  رد  دوخ ) ةدنیامن  و   ) هفیلخ ار  وت  ام  دوواد ، يا  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  هک  يونشیمن  ایآ 
نکم »...  يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  تواضق  قحهب  مدرم  نایم  رد  سپ 

 131 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. درکیم یسرداد  نانآ  نایم  رد  قحهب  هک  دوب  يایضاق  لیئارساینب  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 45333 - 87

ناشوپب و ار  ماهرهچ  راذگب ، متخت  يوررب  ارم  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  ارم  مدُرم ، نم  نوچ  تفگ : شرـسمه  هب  دیـسر ، ارف  شگرم  نوچ 
. دومن گنرد  ینامز  درک و  نامه  شرسمه  درم ، نوچ  ینیبیمن . يدب  وت 

نوچ تفرگ . ارف  ار  وا  سرت  تلاـح  نیا  زا  دوجیم . ار  وا  ینیب  یمرک ، دـید  هاـگان  هک  درگنب  نادـب  اـت  درک  زاـب  ار  درم  ةرهچ  نآ  زا  سپ 
درم نآ  مدیسرت ! نم  يرآ ، تفگ : نز  دناسرت ؟ ار  وت  يدید ، هچنآ  ایآ  تفگ : شرسمه  هب  دمآ و  شرـسمه  باوخ  هب  درم  نآ  دش ، بش 

نآ دوبن . متـشاد ، تردارب  نالف  هب  هک  یلیامت  لیلد  هب  زج  يدـید ، هچنآ  هک  نادـب  يدیـسرت ، هک  لاـح  شاـب ! هاـگآ  تفگ : شرـسمه  هب 
شقیفر هیلع  ار  یسرداد  هدب و  رارق  وا  اب  ار  قح  ایادخ ، متفگ : نم  دنتـسشن ، نم  دزن  ود  ره  نوچ  دمآ . نم  دزن  شیاوعد  فرط  اب  تردارب 
یسرداد مدید و  ءاضق  دروم  رد  راکـشآ  روط  هب  ار  نیا  نم  دوب و  تردارب  اب  قح  دنتفگ ، نم  يارب  ار  ناشعازن  ود  ره  نوچ  زاس و  هجوتم 

ملیامت دمآرد ، قح  قفاوم  ملیامت  هک  نیا  اب  هک  ارچ  دیسر ؛ نم  هب  يدید  هچنآ  نآ ، ۀجیتن  رد  مداد . تهج  شقیفر  هیلع  تردارب  عفن  هب  ار 
دوب ». تردارب  اب 

 133 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یناسک هب  رگنب  حیرش ، يا  دیوگیم : حیرش  هب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  : » دیوگ لیهک  نب  ۀملـس  ( 15 - ) 45334 - 88

هوشر مسر  هب  ماّکح  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  هک  اهنامه  دنناوتیم  دنراد و  هک  نیا  اب  دنزادرپیمن  ار  مدرم  قوقح  دـنزادنایم و  ریخأت  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  نوچ  شورفب . هطبار  نیا  رد  ار  اهنیمزرـس  اهناتـسغاب و  ریگب و  نانآ  زا  ار  مدرم  قوقح  دنهدیم ،

تسین و وا  رب  یهار  درادن ، لام  هناخ و  غاب و  هک  یسک  هتبلا  تسا و  ناملسم  رب  متس  اراد ، ناناملـسم  نتخادنا  ریخات  دومرفیم : هک  مدینش 
تنخـس و تاهرهچ ، اب  ناناملـسم  نایم  نآ ، زا  سپ  دراد . زاب  لطاب  زا  ار  نانآ  هک  یـسک  رگم  دزاـسیمن  راداو  قح  رب  ار  مدرم  هک ، نادـب 
ددرگن و سویأم  وت  تلادـع  زا  زین  وت  نمـشد  دـنکن و  عمط  وت  متـس  رد  تسا ، کیدزن  وت  هب  هک  یـسک  ات  نک  رارقرب  تاـساوم  تنتـسشن 

. دنکیم رتراوتسا  ار  تواضق  دزاسیم و  فرطرب  رتهب  ار  ییانیبان  نیا  هک  ارچ  دراد ؛ دهاش  ود  هک  نیا  اب  نادرگ  زاب  یعّدم  هب  ار  دنگوس 
هنایزات تسا ، هدرکن  هبوت  نآ  زا  هک  يّدـح  دروم  رد  هک  یـسک  رگم  دـنوشیم ؛ بوسحم  لداع  مه  هب  تبـسن  همه  ناناملـسم  هک  نادـب  و 

. دشاب ماّهتا  دروم  ای  هتخانش  فورعم و  قحان  تداهش  هب  ای  دروخب 
، دنک تواضق  قحهب  هک  یسک  يارب  هداهن و  رجا  نآ  رد  دنوادخ  هک  یـسلجم  نامه  تواضق ! سلجم  رد  یتحاران  یگتفرگ و  زا  زیهرپب  و 
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. تسا هتشاذگ  یبوخ  ةریخذ 
یسک يارب  دزاس و  لالح  ار  یمارح  ای  مارح  ار  یلالح  هک  یشزاس  حلص و  رگم  تسا ؛ زیاج  ناناملـسم  نایم  شزاس  حلـص و  هک ، نادب  و 
رـضاح ار  نانآ  رگا  یلو  يریگب  ار  وا  قح  وت  درک ، رـضاح  ار  ناـنآ  رگا  هک  نک  نیعم  ار  یناـمز  دراد ، ار  یبیاـغ  نادـهاش  دراد  اـعدا  هک 

ارجا ناناملـسم  قوقح  زا  یقح  ای  یهلا  دودـح  زا  يّدـح  ای  صاصق  ةرابرد  ار  یمکح  هک  ادابم  يزاس و  تباث  وا  رب  ار  تمکح  تخاـسن ،
يروخب ». يزیچ  ات  نیشنن  تواضق  سلجم  رد  هّللاءاشنا و  ینک - هضرع  نم  رب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  ینک 

 135 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
عباوت رـصم و  رب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  : » دیوگ ینادمه  قاحـساوبا  ( 16 - ) 45335 - 89

دوشیم و ثول  تراک  هک  نکم  نوگانوگ  تواضق  ود  هّیضق ، کی  رد  و  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) تشون وا  يارب  ياهمان  درامگ ، نآ  رظن  ریز 
.« يوشیم فرحنم  قح  زا 

تاعاجرا

: دیآیم

مدید نم  دومرف : ترـضح  يدومن ؟ رانکرب  ماهدرکن ، یتنایخ  یتیانج و  هک  یلاح  رد  ارم  ارچ  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، باب  زا  مود  تیاور  رد 
تسا ». مصخ  نخس  زا  رتدنلب  تنخس  هک 

دـیوگیم و تسوا ، عفن  هب  رگا  تسا . شلد  تشپ  یـضاق  نابز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مّود  تیاور  رد  و 
دیوگیمن ». تسوا ، ررض  هب  رگا 

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  يزیچ  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  متفه  باب  تایاور  رد  و 

یضاق دزن  رد  يوعد  حرط  رگزاغآ  باب 7 

؛ شاب وا  تسار  تمـس  رد  وت  يوریم ، یـضاق  ای  یلاو  دزن  دوخ  فرط  اب  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 45336 - 90
تسا ». مصخ  تسار  تمس  ترضح ، روظنم 

تمـصخ تسار  تمـس  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  يوریم ، یمکاح  دزن  مکح  يارب  هک  ینامز  : » مالـسلا هیلع  اـضرلا  هقف  ( 2 - ) 45337 - 91
لوا ار  ییاعّدا  هک  سک  نآ  تروص  نیا  رد  دراد ، شهارمه  رب  ییاـعّدا  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دـنورب و  مکاـح  دزن  فرط  ود  رگا  یـشاب و 
تمس هک  تسا  یـسک  يارب  اعّدا  قح  دننکب ، ییاعدا  مه  اب  ود  ره  رگا  یلو  دوش . هدینـش  وا  زا  هک  تسا  شهارمه  زا  رتهتـسیاش  دنکیم ،

تسا ». هتفرگ  رارق  شمصخ  تسار 
137 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هاگداد رد  نخس  مدقت  باب 8 

، تسا تسار  تمـس  سلجم  رد  هک  یـسک  داد  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45338 - 92
.« دراد نتفگ  نخس  رد  مدقت  قح 
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دریگیم ار  نیعفارتم  لّوا  نخس  یضاق  باب 9 

.« ار نخس  نیرخآ  هن  تفرگیم ، ار  نخس  نیلّوا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45339 - 93

یعدم زا  یضاق  تیامح  مدع  باب 10 

هکنیا رگم  دـنکیمن  کمک  مصخ  هیلع  ار  یعّدـم  مکاح  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1 - ) 45340 - 94
تسا ». هدوب  هلماعم  ود ، نیا  نایم  دنادب 

ار وا  سپـس  درک ، راذـگاو  یلئد  دوسألاوبا  هب  ار  تواـضق  بصنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 2 - ) 45341 - 95
نخس هک  مدید  نم  دومرف : ترضح  ماهدرکن ؟ یتنایخ  تیانج و  هک  نیا  اب  يدرک  رانکرب  ارم  ارچ  تفگ : ترضح  هب  دوسألاوبا  درک . لزع 

تسا ». مصخ  نخس  زا  رتارف  وت 
139 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ندز ترچ  یگنسرگ و  یتسم ، باوخ ، مشخ ، تلاح  رد  یضاق  مکح  زاوج  مدع  باب 11 

ندرک تواضق  هب  يالتبم  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45342 - 96
دنکن ». تواضق  تسا ، نیگمشخ  هک  یلاح  رد  دش ،

رد ًامتح  تسا ، هدش  تواضق  هب  يالتبم  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هیقفلا هرضحیال  نم  رد  تیاور  نیمه  نتم 
دنکن ». تواضق  تسا ، كانبضغ  هک  یلاح 

زیخرب و يدرک ، مشخ  رگا  نزن و  فرح  یشوگ  ِرد  يدحا  اب  تسلجم  رد  : » دومرف حیرش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45343 - 97
نکم ». تواضق  بضغ  لاح  رد 

، دـشاب وا  هیلع  رگا  دـیوگیم و  دـشاب ، وا  عـفن  هب  رگا  تسا . شلد  تشپ  یـضاق  ناـبز  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ يوار 
دیوگیمن ».

درک و یهن  دـنک ، تواـضق  ترچ  یگنـسرگ و  بضغ ، لاـح  رد  یـضاق  هک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 3 - ) 45344 - 98
هک یماگنه  هب  ار  وت  مه  نم  نک ؛ دای  ینکیم  مشخ  هک  یماـگنه  ارم  مدآ ، دـنزرف  يا  دـیامرفیم : یلاـعت - كراـبت و  دـنوادخ - : » دومرف

منکیم ». دوبان  مزاسیم ، دوبان  هک  یناسک  نایم  رد  ار  وت  هنرگو  منکیم ؛ دای  منکیم ، مشخ 
.« نکم تواضق  یتسم ، باوخ و  مشخ ، لاح  رد  : » دومرف هعافر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 45345 - 99

دجسم رد  تواضق  باب 12 

دجـسم رد  حیرـش ، يا  : » دومرف ترـضح  دـنکیم . تواضق  شاهناخ  رد  حیرـش  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ( 1 - ) 45346 - 100
دنیشنب ». شاهناخ  رد  هک  تسا  کبس  یضاق  يارب  دنکیم و  داجیا  مدرم  نیب  ار  يرتشیب  تلادع  نآ ، هک  ارچ  نیشنب ؛

. تسا رایسب  ًادج  دناهدرکیم ، تواضق  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هرابنیا  رد  تایاور  و 
141 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فوخ تلاح  رد  یضاق  مکح  باب 13 
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هراشا

تواضق اهنآ  ماکحا  نامه  رد  دیتسه ، متـس  نامکاح  نایم  رد  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  ( 1 - ) 45347 - 101
تسا ». رتهب  امش  يارب  دینک ، راتفر  ام  ماکحا  هب  رگا  دیوش و  هتشک  هک  دینکن  دوهشم  يدب  لکش  هب  ار  ناتدوخ  دینک و 

نانآ ماکحا  ریسم  رد  دیتسه ، متـس  نامکاح  نایم  رد  هک  نامز  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » عیارـشلا للع  رد  تیاور ، نیمه  نتم 
.« تسا رتهب  امش  يارب  دینک ، راتفر  هیقت ] لکش  هب   ] نانآ ماکحا  هب  رگا  دیوش و  هتشک  ات  دینکن  دوهشم  يدب  هب  ار  ناتدوخ  دینک و  تکرح 
رد هدروآ ، للع  رد  ار  تیاور  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  قودـص  خیـش  هک  ارچ  تسا ؛ هابتـشا  هدـمآ ، عیارـشلا  لـلع  رد  هچنآ  هک  تسا  نشور  )

(. تسا هدروآ  تسا ، بیذهت  رد  هچنآ  دننام  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک 

تاعاجرا

تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  مجنپ ، مراهچ و  مّوس و  باب  هیقت و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

هوشر مکح  باب 14 

هراشا

. دننک بیذکت  ار  نآ  ات  دنهدیم  شوگ  وت  نانخس  هب  رایسب  نانآ 
ارچ دنهدیم ! ماجنا  هک  يراک  تسا  تشز  هچ  دننکیم . باتش  مارح  لام  ندروخ  يّدعت و  هانگ و  رد  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  « 1»

ماـجنا هک  یلمع  تسا  تشز  هچ  دـننکیمن ؟ یهن  مارح  لاـم  ندروخ  زیمآهاـنگ و  نانخـس  زا  ار  اـهنآ  دوهی  ياـملع  اراـصن و  نادنمـشناد 
«2 ! » دندادیم

تسادخ ». هب  يزرورفک  نامه  مکح ، رد  هوشر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45348 - 102
______________________________

.42 هدئام 5 / (. 1)
.63 - 62 ءاسن 4 / (. 2)

 143 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دش لاوئس  تسا . عورشمان  لام  قادصم  مکح ، رد  ةوشر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 45349 - 103

. تسا رفک  ناـمه  هک  لـطاب  هب  مکح  اـّما  دـهد و  مکح  قحهب  ولو  دوـمرف : ترـضح  دـهد ؟ مکح  قـحهب  هچرگ  ادـخ ، لوـسر  دـنزرف  يا 
دنرفاک ». دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  و  تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ 

تسا ». هدرک  تنعل  ار  ود  نیا  نیب  طبار  هدنریگهوشر و  هدنهدهوشر و  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 3 - ) 45350 - 104
نوعلم همه  ود ، نیا  نیب  طبار  ةدنریگهوشر  هدنریگهوشر و  هدـنهدهوشر ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 4 - ) 45351 - 105
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دنتسه ».
دنتسه ». نوعلم  همه  ود ، نیا  نیب  طبار  هدنریگهوشر و  هدنهدهوشر و  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 45352 - 106

تسا ». هدرک  تنعل  ار  ود  نیا  نیب  طبار  هدنریگ و  هوشر  هدنهد ، هوشر  دنوادخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 45353 - 107
، رادرم ياهب  یلع ، يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  شیوخ  ّتیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 7 - ) 45354 - 108

تسا ». عورشمان  لام  قادصم  نهاک ، دزم  مکح و  رد  ةوشر  راکانز ، نز  رهم  بارش ، نمث  گس ، ياهب 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مردپ  : » دومرف ترـضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ( 8 - ) 45355 - 109

تجاـح يدرم  هک  تسا  ناـمه  نیا  هک : دومرف  ثیدـح  دـنروخیم ، ناوارف  مارح  لاـم  هک : لاـعتم  دـنوادخ  ةدوـمرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع 
دریگیم ». ار  شاهیده  نآ ، زا  سپ  دزاسیم و  هدروآرب  ار  شردارب 

تسا ». عورشمان  لام  قادصم  مکح ، رد  ةوشر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 45356 - 110
يوب هوشر ، بحاـص  تسا و  ضحم  رفک  هک  ارچ  دـیزیهرپب ؛ هوـشر  زا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 10 - ) 45357 - 111

دنکیمن ». مامشتسا  ار  تشهب 
دشکیم ». دنب  رد  ار ] ناسنا  ، ] دنهدیم ناریما  هک  ياهیده  : » دیوگ هّللادبع  نب  رباج  ( 11 - ) 45358 - 112

ناگدیزگرب نم ، يادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  نارمع  نب  یسوم  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 45359 - 113
مرن  دیوگیم و  تسار  اهاپ ؛ شوخ  اهتسد و  شوخ  دومرف : دنوادخ  دننایک ؟ تقلخ  نایم  زا  وت 
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يادخ تفگ : یـسوم  دنوشیمن . هدنک  اج  زا  نانیا  یلو  دنوشیم  هدـنک  اج  زا  اههوک  هک  دنتـسه  ياهنوگ  هب  نانیا  دوریم . هار  عضاوتم  و 

دننکیمن و شخپ  ار  نید  رارـسا  تسین ، ایند  هب  ناشمشچ  هک  یناسک  دومرف : دنوادخ  دـنیآیم ؟ وت  دزن  یکاپ  يارـس  رد  یناسک  هچ  نم ،
يارـس رد  ایند و  رد  نم  هانپ  شـشوپ و  رد  نانیا  ناشنابز ؛ رب  یتسار  هتفرگ و  اـج  ناـشياهلد  رد  قح  دـنریگیمن ؛ هوشر  تواـضق  يارب 

.« دنتسه نم  دزن  ترخآ  رد  یکاپ 

تاعاجرا

تشذگ

هب يزرورفک  نآ  تواـضق ، رد  هوشر  اـّما  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  هب  بستکیاـم  باوـبا  زا  مهد  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسوا ». ربمایپ  هب  گرزب و  دنوادخ 

. نآ دننام  مّود  تیاور  رد  و 
تسا ». لج  زع و  دنوادخ  هب  رفک  نآ  تواضق ، رد  ةوشر  اّما  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تیاور  رد  و 

. نآ دننام  متشه ، تیاور  متفه و  تیاور  مشش و  تیاور  رد  و 
تسا ». كرشم  دریگب ، هوشر  یسک  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

تسا ». تواضق  رد  ةوشر  و  دیوگ :) هک  نآ  ات   ) رادرم ياهب  مارح ، : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
تسا ». عورشمان  لام  قادصم  مکح ، رد  ةوشر  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزاود ، تیاور  رد  و 

تواضق »...  رد  ةوشر  تسا ...  زیچ  تفه  عورشمان ، لام  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزیس ، تیاور  رد  و 
تسا ». تواضق  رد  ةوشر  نآ ، دومرف : ترضح  مدیسرپ . تحس  ةرابرد  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  هدراهچ ، تیاور  رد  و 
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تسا ». تواضق  رد  ةوشر  نامه  تحس ، : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  هدزناپ ، تیاور  رد  و 
ترـضح دـنروخیم . ناوارف  مارح  لام  هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هدزناـش ، تیاور  رد  و 

دریذپیم ». ار  شاهیده  سپس  دزاسیم ، هدروآرب  ار  شردارب  تجاح  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  دومرف :
لوسر : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مرحمان ، نانز  نادرم و  ماکحا  زا  ياهراپ  باوبا  زا  کی  باـب  زا  تفه  تسیب و  تیاور  رد  و 
تنعل دهاوخیم ، هوشر  نانآ  زا  وا  و  دنیوا ) ملع  دنمزاین  ياهخـسن  رد  و   ) دنیوا عفن  دنمزاین  مدرم  هک  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

درک ».
 147 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رب نیما  درادن  قح  هیواعم  دننامه  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  کی  باب  زا  شـش  تسیب و  تیاور  رد  و 
دربب ». نیب  زا  ار  مدرم  قح  ات  دریگیم  هوشر  مکح  رد  هک  یسک  هن  و  دیامرف :) مالسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  ات  . ) دشاب ماکحا  اهنوخ و 

رذـحرب راک ، نطاب  زا  و  اـهمصخ ؛ زا  اـههفحت  نتفریذـپ  زا  زیهرپب  : » هعاـفر هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هن ، تسیب و  تیاور  رد  و 
.« شاب

یضاق دمآرد  باب 15 

زا یـضعب  نتـشاد  اب  دنوشیمن و  حالـصا  یخرب  اب  زج  نانآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  یبتارم  تاقبط و  ایاعر  هک  نادـب  و  ( 1 - ) 45360 - 114
، هقبط کی  و  یـصوصخ ؛ یمومع و  نابتاک  دنتـسه  هتـسد  نیمه  زا  ادـخ و  نایرکـشل  هقبط ، کی  میتسین : رگید  یـضعب  زا  زاـینیب  ناـنآ ،
(: دیوگ هک  نآ  ات  . ) تسا تباث  یّقح  دزاس ، حالـصا  ار  نآ  هک  ياهزادنا  هب  یلاو  رب  مادـک  ره  يارب  و  دـیوگ :) هک  نآ  ات  . ) لداع نایـضاق 
وت ششخب  ۀیاس  رد  وا  زاین  و  دزاس ، فرطرب  ار  شتالکشم  هک  هزادنا  نآ  وا  هب  ششخب  رد  نک و  یشکرس  دایز  وا  ياهتواضق  هب  سپس 

. نک یتسدهداشگ  ددرگ  مک  مدرم  هب 
رظن رد  وا  يارب  یقزر  هکنیا  زا  نتـشاد و  ریما  زا  ياهراـچ  تموکح ، رما  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45361 - 115

يزور رادباسح و  نتشاد  زا  ياهراچ  و  تسین ؛ وا  يارب  یقزر  زین  دسانـشب و  ار  مدرم  هک  یـسک  نتـشاد  زا  ياهراچ  و  تسین ؛ دوش ، هتفرگ 
ةدهع هب  یضاق  قزر  هک  تشادن  شوخ  ترضح  تسین و  وا  يارب  يايزور  نتفرگ  رظن  رد  یضاق و  نتـشاد  زا  ياهراچ  و  تسین ؛ وا  يارب 

دشاب ». لاملاتیب  زا  دیاب  نآ  دنکیم و  تواضق  ناشيارب  هک  دشاب  یناسک 
رادباسح دنک و  عیزوت  هک  یسک  یضاق و  يارب  دمآرد  یضاق و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45362 - 116

تسا ». يرورض  اهنآ ، يارب  دمآ  رد  و 
يارب هاـشداپ  زا  تسا و  يداـبآ  ود  نیب  هک  يایـضاق  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ نانـس  نب  هّللادـبع  ( 4 - ) 45363 - 117

تسا ». عورشمان  لام  نآ ، دومرف : ترضح  دش . لاوئس  دریگیم ، دمآ  رد  شتواضق 
149 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یضاق هابتشا  تراسخ  باب 16 

ةدهعرب دننکب ، عطق  ای  نوخ  رد  نایضاق  هک  ییاطخ  ره  هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ هتابن  نبغبصا  ( 1 - ) 45364 - 118
.« تسا ناناملسم  لاملاتیب 

دنگوس هنّیب و  ۀیاپ  رب  یضاق  مکح  باب 17 
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هراشا

هب تواضق  زا  ناربماـیپ  زا  یکی  هک : تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باـتک  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 45365 - 119
نایم دومرف : دنوادخ  منک ؟ یسرداد  تواضق و  هدینشن ، مشوگ  هدیدن و  ممـشچ  هک  يزیچ  ةرابرد  هنوگچ  تفگ : درک و  هوکـش  دنوادخ 

قح اراگدرورپ ، تفگ : مالـسلا  هیلع  دوواد  دومرف : ترـضح  هدب و  دنگوس  قح  مسا  اب  ار  نانآ  نک و  تواضق  لداع  دهاش  ود  اب  نامدرم ،
ادـخ دزن  مالـسلا  هیلع  دوواد  يرادـن . ار  نآ  ناوت  وت  دومرف : دـنوادخ  منک . مکح  نآ  قبط  اـت  هد  ناـشن  نم  هب  تسوت  دزن  هک  هنوگنآ  ار 

دوواد تسا . هتفرگ  ار  شلام  هتـشک و  ار  درف  نیا  ردپ  یکاش  نیا  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لج  زع و  دنوادخ  درک . يراشفاپ 
. دوب هدش  تیاکش  وا  زا  هک  داد  یسک  هب  ار  نآ  دوش و  هتفرگ  شلام  هتشک و  یکاش  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع 

تحاران تهج  نیا  زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  هب  هک  نآ  ات  دندرک  وگتفگ  مه  اب  دندش و  هدز  تفگش  مدرم  دومرف : ترـضح 
رد هک : درک  یحو  دوواد  هب  لج  زع و  دنوادخ  سپـس  درک . نینچ  مه  دـنوادخ  درادرب . وا  زا  ار  تلاح  نیا  ات  تساوخ  ادـخ  زا  اذـل  دـش ؛

دنروخب ». دنگوس  نادب  هک  نک  هارمه  نم  مان  اب  ار  نانآ  نک و  مکح  اههنّیب  اب  مدرم  نایم 
زا یضعب  منکیم و  یسرداد  اهدنگوس  اههنّیب و  قبط  امش  نایم  رد  نم  اهنت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 45366 - 120

، دـنادیم وا  هک  متخاس  ادـج  وا  يارب  ار  يزیچ  شردارب  لام  زا  نم  هک  يدرف  ره  نیارباـنب  دروآیم ؛ تجح  لـیلد و  يرگید  زا  رتهب  اـمش 
منکیم ». عطق  وا  يارب  شتآ  زا  ياهّکت  اهنت  تسین . وا  نآ  زا  نیا 
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هیلع دوواد  ترـضح  منکیم و  مکح  اههنّیب  ۀـیاپ  رب  امـش  ناـیم  رد  نم  اـهنت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45367 - 121

دنوادخ منکن . مکح  وت  ملع  تقیقح  قباطم  مکح ، نآ  رد  دیاش  هک  منکیم  یمکح  وت  ناگدـنب  نایم  رد  نم  اراگدرورپ ، تفگ : مالـسلا 
رود وت  مشچ  زا  هک  يروما  رد  ار  نانآ  نک و  مکح  اههنّیب  اهدـنگوس و  ۀـیاپ  رب  ناگدـنب  نایم  دوواد ، يا  هک : درک  یحو  وا  هب  لـج  زع و 

. منکیم مکح  نآ  دروم  رد  ترخآ  رد  ناشنایم  نم  راذگاو . نم  هب  تسا ،
، يدیسرپ وت  هک  ار  يزیچ  نآ  دوواد ، يا  هک : درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  امرف . هاگآ  ترخآ  ياهیـسرداد  رب  ارم  اراگدرورپ ، تفگ : دوواد 

يولج اهنیا  یلو  دـنک . مکح  نادـب  مناگدـنب  زا  نم  زج  یـسک  هک  تسین  مه  هتـسیاش  ماهتخاسن و  هاگآ  نآ  رب  ار  مناگدـنب  زا  يدـحا  نم 
ار يزیچ  نـم  زا  وـت  دوواد ، يا  هـک : درک  یحو  دوواد  هـب  دـنوادخ  دـنتفرگن . دــهاوخن ، ار  نـیا  ادــخ  زا  ددرگرب و  هـک  نـیا  زا  ار  دوواد 

يدحا يرادن و  ار  نآ  تقاط  وت  یلو  مزاسیم . هاگآ  نآ  رب  ار  وت  يدوزهب  یلو  تسا . هتـساوخن  وت  زا  شیپ  يربمایپ  چـیه  هک  ياهتـساوخ 
. درادن ار  نآ  تقاط  ایند  رد  مه  مناگدنب  زا 

لوا درف  نآ  تسوا و  لاـم  هک  دراد  اـعّدا  مّود  درم  نآ  هک  يواـگ  ةراـبرد  يرگید )  ) درم زا  دـمآ و  دوواد  دزن  يدرم  هک  دوـب  نآ  زا  سپ 
دنوادخ درک . تیاکش  تسا ، لّوا  درم  رایتخا  رد  لّوا و  درم  نآ  لام  واگ  نآ  هک  دناهداد  تداهـش  مه  هنّیب  هدروآ و  مه  هنّیب  تسا و  رکنم 

شرومأم هدب و  يریشمش  وا  هب  هدب و  هیلع  یعّدم  هب  ار  نآ  ریگب و  تسوا ، تسد  رد  واگ  هک  سک  نآ  زا  ار  واگ  هک : درک  یحو  دوواد  هب 
دیمهفن ار  شلیلد  یلو  داد  ماجنا  دوب ، هداد  رما  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  دوواد  دنزب . تسا ، هدش  ادیپ  وا  دزن  واگ  هک  سک  نآ  ندرگ  هک  زاس 

ار یناوج  هک  دـمآ  يدرم  ریپ  نآ ، زا  سپ  دـنتفریذپن . دوـب ، هداد  دوواد  هک  ار  یمکح  مه  لیئارـساینب  دـمآ و  نیگنـس  وا  رب  بلطم  نیا  و 
بارخ ارم  روگنا  ناتـسغاب  هدـش و  نم  غاب  لخاد  ناوج  نیا  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درمریپ  دوب . روگنا  هشوخ  کی  ناوج ، اب  دوب و  هتفرگ 

. تسا هتفرگ  غاب  نآ  زا  نم  روتسد  نودب  ار  روگنا  هشوخ  نیا  هدروخ و  نآ  زا  ماهزاجا  نودب  هدرک و 
هب دـنوادخ  نآ ، زا  سپ  تسا . هدرک  ار  يراـک  نینچ  هک  درک  رارقا  مه  ناوـج  ییوـگیم ؟ هچ  وـت  تفگ : ناوـج  هـب  مالـسلا  هـیلع  دوواد 
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ات زاس  رومام  ار  وا  هدب و  ناوج  هب  ار  درمریپ  نیا  غاب  دـنزب و  ار  درمریپ  نیا  ندرگ  ناوج  نیا  هدـب  روتـسد  هک : درک  یحو  دوواد  ترـضح 
. درادرب ار  اهنآ  ناوج  تسا ، هدرک  نفد  اجنآ  رد  ار  اهنآ  درمریپ  نیا  هک  دبایب  مهرد  رازه  اجنآ  رد  دـنکب و  ار  غاب  نیا  زا  یـصخشم  ياج 

دزن دنتفریذپن و  ار  دوواد  راک  مه  دروم  نیا  رد  دنتفگ و  نخـس  هراب  نیا  رد  لیئارـساینب  دـش و  رتدایز  شهودـنا  درک و  نینچ  مه  دوواد 
نخـس دوواد  اب  هک  دندوب  هدـش  هدامآ  هک  یلاح  رد  دـندوب ، دوواد  دزن  لیئارـساینب  دـننک . وگتفگ  هرابنیا  رد  وا  اب  ات  دـندش  عمج  دوواد 

واگ دمآ . نوریب  شاهناخ  زا  هک  دندرک  هاگن  يدرم  هب  هک  نآ  ات  دنتسیرگنیم  وا  هب  مه  مدرم  دمآیم و  وا  دمآ . يرارف  يواگ  هک  دنیوگب 
هب درک و  هکت  هکت  ار  تشوگ  دنک ، ار  شتـسوپ  تشک ، ار  واگ  دروآ و  نوریب  يدراک  دـش و  هناخ  لخاد  نآ ، زا  سپ  تسب . تفرگ و  ار 

دمآ  باتش  اب  درم  هک  دندوب  لاح  نیا  رد  مدرم  دندرکیم . هاگن  وا  هب  نانچمه  مدرم  درب و  شاهناخ 
 153 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رـس ار  نآ  صخـش  نیا  هک  تسا  نیمه  واگ  نآ  يرآ ، تفگ : وا  درذـگب ؟ اـجنیا  زا  هک  ياهدـیدن  ار  يواـگ  وت  تفگ : دارفا  زا  یکی  هب  و 
رارف متـشاد ، يواگ  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دروآ و  دوواد  دزن  تفرگ و  ار  وا  دیـسر . صخـش  نآ  دزن  اـت  تفر  تعرـس  هب  درم  نآ  دـیرب .

تسوا تسوپ  نم و  واگ  رس  نیا  دربیم و  شاهناخ  هب  درکیم و  هّکت  هّکت  ار  نآ  هدنک و  تسوپ  هتـشک و  ار  وا  هک  متفای  ار  درم  نیا  درک .
هچ وت  تفگ : دوب ، هتـشک  ار  واـگ  هک  يدرم  هب  دوواد  ترـضح  تسا . هدوـب  وا  زا  واـگ  نیا  دـنداد  تداهـش  هک  دروآ  هنّیب  نارـضاح  زا  و 

. متـشادن ملها  يارب  هناخ  رد  چـیه  مدـمآ و  نوریب  زور  کی  یلو  دـنیوگیم  هچ  نانیا  منادیمن  نم  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : وا  ییوگیم ؟
تباـث نم  رب  هچ  ره  لاـح  تفگ . درم  نیا  هـک  هنوـگ  ناـمه  مدرب ؛ ماهناـخ  هـب  ار  شتـشوگ  متـشک . ار  وا  مدرک و  ادـیپ  يرارف  واـگ  کـی 

. دینک ارجا  امش  دوشیم ،
نآ هب  دـباوخب و  هک  هد  روتـسد  دـنکیم ، بلط  ار  واـگ  هدـمآ و  هک  درم  نیا  هب  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هـب  دـنوادخ 

رایتخا رد  کلام و  بحاص و  هچ  ره  تشک و  ار  واگ  هک  هنوگ  نامه  دـشکب ؛ ار  درم  نیا  هک  هد  ناـمرف  تسا ، هتـشک  ار  واـگ  هک  صخش 
ربمایپ يا  دنتفگ : دندمآ و  دوواد  رس  رب  لیئارساینب  دیدرگ و  فعاضم  شهودنا  درک و  نینچ  مه  دوواد  هدب . رارق  درف  نیا  کلم  تسوا ،

. يداد ماجنا  ار  نآ  زا  رتگرزب  میدید  هک  میدمآ  وت  دزن  اهنآ  ةرابرد  ام  دسریم ! ام  هب  وت  زا  هک  تسا  یماکحا  هچ  نیا  ادخ ،
يارب هتـشاد ، دنوادخ  زا  هک  یتساوخرد  نایرج  تسا و  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  ماهدرکن و  نینچ  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دوواد 

ار اهنآ  ات  دزاس  فقاو  هتـشاد ، هک  یماکحا  یناـعم  رب  ار  وا  اـت  تساوخ  دـنوادخ  زا  دـمآ و  رد  بارحم  هب  نآ  زا  سپ  درک . وگ  زاـب  ناـنآ 
. دربب لیئارساینب  يارب 

هدرک تاقالم  ار  يرگید  درف  ردـپ  وا  دوب ؛ وا  تسد  رد  واگ  هک  هدام  واـگ  نآ  بحاـص  اـّما  دوواد ، يا  هک : درک  یحو  دوواد  هب  دـنوادخ 
تسنادیمن تفاین و  دهد ، تداهش  شعفن  هب  هک  يدهاش  یلو  تخانش  ار  واگ  لوتقم ، دنزرف  دوب . هتفرگ  وا  زا  ار  واگ  هتـشک و  ار  وا  دوب .

بحاص اما  مدرک و  تواضق  مملع  قبط  رب  اذل  متـسنادیم ؛ ار  نیا  نم  یلو  دشابیم  شردـپ  لتاق  تسوا ، تسد  رد  واگ  هک  سک  نآ  هک 
يرادـیرخ ار  ناتـسغاب  نامه  لام ، نآ  اب  هتفرگ و  یلام  وا  زا  هتـشک و  ار  ناوج  نآ  ردـپ  دوب ، غاـب  بحاـص  هک  درمریپ  نآ  روگنا ؛ ۀـشوخ 

نیاربانب متـسنادیم ؛ نم  یلو  دوبن  ربخ  اب  نایرج  نیا  زا  چـیه  ناوج  دوب و  هدومن  نفد  غاب  رد  ار  نآ  هک  دوب  هدـنام  لام ، زا  یغلبم  هدرک و 
. مدرک تواضق  مملع  ۀیاپ  رب 

هدش وا  بسک  راک و  یلصا  ۀیام  نآ  هک  دوب  هتفرگ  يرایسب  لام  وا  زا  هتشک و  تشک ، ار  واگ  هک  يدرم  نامه  ردپ  وا  رن ؛ واگ  بحاص  اما 
. مداد مکح  وا  عفن  هب  مملع  ۀیاپ  رب  اذل  مدوب ؛ عالطا  اب  نم  یلو  تسنادیمن  درم  نآ  دوب و 

نم هـچنآ  نتخادــنا  وـلج  نـم  زا  وـت  ماهتــشاذگ . باـسح  زور  يارب  ار  نآ  تـسا و  نـم  ترخآ  ماـکحا  ياـههنومن  زا  نـیا  دوواد ، يا  و 
نک ». تواضق  یتسه ، رومأم  هک  هنوگنآ  مناگدنب  نایم  هاوخم و  مزادنیب ، بقع  مهاوخیم 

درک و تیاکـش  شیادخ  هب  ناربمایپ  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45368 - 122
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: دومرف ترضح  منک ؟ تواضق  ماهدیدن ، ماهدوبن و  دهاش  هک  يزیچ  ةرابرد  هنوگچ  نم ، يادخ  يا  تفگ :
 155 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هدب و  ناشدنگوس  نادـب  نک و  هارمه  نم  مان  اب  ار  نانآ  مکح و  ناشنایم  نم  باتک  قبط  هک : درک  یحو  وا  هب  لج  زع و  دـنوادخ 
درادن ». هنّیب  هک  تسا  یسک  يارب  دنگوس ، نیا 

نآ زا  هک  ییاهراک  رد  هنوگچ  هک : درک  تیاکـش  شراگدرورپ  هب  ناربمایپ  زا  یکی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 5 - ) 45369 - 123
نم مان  اب  نادرگ و  زاب  نم  هب  ار  ناـنآ  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  تشاد : ناـیب  ترـضح  منک ؟ مکح  تسا ، هدـشن  ناـیب  میارب  متـسه و  ربخیب 

دنروخب ». دنگوس  نادب  هک  زاس  ناشهارمه 
نم نادـناخ  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دوشیمن  مامت  ایند  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ ناـبا  ( 6 - ) 45370 - 124

دهدیم ». ار  وا  قح  سک  ره  هب  دهاوخیمن و  دهاش  ود  دنکیم و  مکح  دووادلآ  مکح  دننام  هک  دنک  جورخ 
تفرگ و ارم  تسد  وا  مدوـب . مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هارمه  هکم  رد  يدجـسم  رد  : » دـیوگ بلغت  نـب  ناـبا  ( 7 - ) 45371 - 125

زونه نانآ  ياین  ناردپ و  دننادیم  هکم  مدرم  هک  دروآیم  ناتدجـسم  نیا  رد  ار  درم  هدزیـس  دصیـس و  دنوادخ  يدوز  هب  نابا ، يا  دومرف :
هب نآ  زا  سپ  تسا . هدش  هتـشون  شبـسن  فصو و  شردـپ و  مسا  درم و  نآ  مسا  يریـشمش  ره  دـنراد و  ریـشمش  همه  دـناهدشن . هدـیرفآ 

: دهد ادن  هک  دهدیم  روتسد  يايدانم 
دبلطیمن ». دهاش  ود  تواضق ، نآ  رب  دنکیم و  تواضق  نامیلس  دوواد و  یسرداد  دننام  هک  تسا  جع )  ) يدهم نامه  نیا 

هک يدنفسوگ  ناس  هب  درک - تلحر  ناشیا  هک  نامز  نآ  مالسلا - هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  نم  : » دیوگ ءاّذح  هدیبعوبا  ( 8 - ) 45372 - 126
: متفگ تسیک ؟ تماـما  هدـیبع ، اـبا  يا  تفگ : نم  هب  وا  میدرک . تاـقالم  هصفح  یبا  نب  ملاـس  اـب  نآ  زا  سپ  میتشگیم . درادـن ، ناـپوچ 
هک میدینشن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وت  نم و  ایآ  ياهدرک ! كاله  ار  نارگید  يدش و  كاله  وت  تفگ : وا  دنتـسه . دمحملآ  نم  ناماما 

؟ دریمیم ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتشادن  ماما  دریمب و  هک  سک  ره  دومرفیم :
! مدینش يرآ  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  متفگ : نم 

هب درک . مايزور  ار  ماما  تفرعم  دنوادخ ، مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نآ  زا  شیپ  لاس  هس  دودح  ای  لاس  هس  دیوگ : هدیبعابا 
هک نآ  ات  دریمیمن  یسک  ام  زا  هدیبعابا ، يا  دومرف : ماما  دیوگ : هدیبعوبا  تفگ . نانچ  نینچ و  نم  هب  ملاس  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، تسا هدرکیم  توعد  وا  هچنآ  هب  دـیامن و  راـتفر  وا  ةریـس  هب  دـنک و  لـمع  وا  نوچمه  هک  دزاـسیم  نیـشناج  شیوـخ  زا  سپ  ار  یـسک 
. دنک توعد 
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: دومرف سپس  دوش . هداد  مه  نامیلس  هب  هک  تسین  نآ  عنام  هدش ، هداد  دوواد  هب  هچنآ  هدیبعابا ، يا 

دبلطیمن ». هنّیب  دهدیم و  مکح  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  دنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  مئاق  هک  نامز  نآ  هدیبعابا ، يا 
دنکیم مکح  نامیلـس  دوواد و  مکح  دننام  دنک ، مایق  دمحم  لآ  مئاق  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 45373 - 127

دبلطیمن ». هنّیب  مدرم  زا  و 
ام تیب  لها  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دوشیمن  مامت  ایند  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ زیرح  ( 10 - ) 45374 - 128

دهاوخیمن ». هنّیب  مدرم  زا  دنکیم و  مکح  دوواد  لآ  مکح  هب  وا  دنک . جورخ 
مکح هب  مدرم  نایم  دنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  مئاق  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 45375 - 129

ره دـنکیم و  مکح  شیوخ  ملع  اب  وا  دـنکیم و  ماـهلا  وا  هب  دـنوادخ  درادـن . زاـین  هنّیب  هب  دـهدیم و  مکح  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح 
نیا رد  دیوگ : ناحبس  دنوادخ  دسانشیم . سّرفت  اب  شنمـشد  زا  ار  شتـسود  دهدیم و  ربخ  دنراد ، شیوخ  نطاب  رد  هچنآ  هب  ار  یهورگ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1303 

http://www.ghaemiyeh.com


تس ». اهناوراک )  ) یگشیمه هار  رس  رب  اهنآ  نیمزرس  ياههناریو  نارایشوه و  يارب  تسا  ییاههناشن  زیگناتربع ) تشذگرس  )
( جـع  ) مئاق ترـضح  ةرابرد  ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يارب  : » دـیوگ فیرظ  نب  نسح  ( 12 - ) 45376 - 130

عبر بت  يارب  ییوراد  ةراـبرد  ناـشیا  زا  هک  متـساوخیم  و  دـنکیم ؟ مکح  يزیچ  هچ  ۀـیاپ  رب  دـنکیم ، ماـیق  هک  ناـمز  نآ  هک : مدیـسرپ 
نیب شملع  اب  دـنک ، مایق  ماما  هک  نامز  نآ  ياهدیـسرپ . ماما  ةرابرد  وت  دـمآ : باوج  مدـش . لفاغ  نآ  رکذ  زا  هک  مسرپب  « 1 ( » عبرلا یمح  )
یلو یـسرپب  عبر  بت  يارب  يزیچ  هک  یتـساوخیم  وت  دـهاوخیمن و  هنّیب  مالـسلا و  هیلع  دوواد  یـسرداد  دـننام  دـنکیم ؛ یـسرداد  مدرم 

نب نسح  میهاربا . یلع  ًامالـس  ًادرب و  ینوـک  راـن  اـی  نک : نازیوآ  راد  بت  صخـش  رب  سیوـنب و  ياهگرب  رد  دـمآ . شیپ  تیارب  یـشومارف 
تفای ». يدوبهب  دش و  بوخ  متخاس ، نازیوآ  متشاد  هک  يراد  بت  رب  متشون و  ار  هیآ  نیا  دیوگ : فیرظ 

______________________________

م. دوشیم - عطق  زور  هس  ای  زور  ود  دیآیم و  زور  کی  هک  تسا  یبت  عبر - بت  ای  عبرلایمح  (. 1)
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وا شیپ  تواضق  يارب  مدرم  هک  دوب  يریجنز  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  نامز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 45377 - 131
درم هارمه  هب  درم  نآ  درب . ریجنز  شیپ  ار  وا  لّوا  درم  درک . راکنا  ار  تناما  درم  نآ  داـهن . تناـما  هب  يدرم  دزن  يرهاوج  يدرم  دـنتفریم .

ار هزین  نیا  تفگ : لّوا  درم  هب  دریگب ، ار  ریجنز  هک  تساوخ  نوچ  دوـب و  هدرک  ياهزین  رد  ار  رهاوـج  هک  یلاـح  رد  تفر  ریجنز  شیپ  لّوا 
رد ریجنز  تفرگ و  ار  نآ  درب و  تسد  دـش ، کـیدزن  ریجنز  هب  مود  درم  هاـگ  نآ  تـفرگ . ار  هزین  لوا  درم  مرادرب . ار  ریجنز  نـم  اـت  ریگب 

هارمه نم  مان  هب  ار  نانآ  نک و  مکح  اههنّیب  ۀیاپ  رب  مدرم  نایم  رد  هک  درک  یحو  دوواد  هب  لاعتم  دنوادخ  نآ  زا  سپ  تفرگ . رارق  شتسد 
.« دش هتشادرب  رگید  ریجنز ، دنروخب و  دنگوس  نم  هب  هک  زاس 

تاعاجرا

تشذگ

، ءاضق باوبا  زا  مکی  باب  رد  دراد و  تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  هعیدو ، باوبا  زا  راهچ  باب  نهر و  باوبا  زا  هدزاود  باب  تاـیاور  رد 
. باب نیا  بسانم 

: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یمیهافم  تداهش ، باوبا  تایاور  زا  يرایسب  يدعب و  باوبا  تایاور  رد 

هیلع �یعّدم  ةدهع  رب  دنگوس  یعّدم و  ةدهعرب  هنّیب  ندروآ  باب 18 

هراشا

تسا ». هیلع�یعّدم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 1 - ) 45378 - 132
رب هنّیب  قوقح ، ۀمه  رد  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 2 - ) 45379 - 133
زا يدرم  راـصنا  دوب ، ربیخ  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  نوخ ؛ رد  رگم  تسا  هیلع�یعّدـم  رب  دـنگوس  یعّدـم و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1304 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتـشک  ار  ام  رای  يدوهی  نالف  دنتفگ : راصنا  دندرک . ادیپ  هتـشک  ار  وا  نآ ، زا  سپ  دنتفاین . ار  ناشدوخ 
لماک روط  هب  ار  وا  هاگنآ  دهد ،) تداهـش  هک   ) دیروایب ناتدوخ  ریغ  زا  لداع  رفن  ود  دومرف : دندوب ، هیـضق  نیا  یپ  رد  هک  یناسک  هب  هلآ 

میاهدـیدن هک  يزیچ  رب  هک  میرادـن  شوخ  ام  تسین و  نامدوخ  ریغ  زا  دـهاش  ود  اـم  دزن  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : راـصنا  دـینک . صاـصق 
. مینک دای  دنگوس 

اب  ناناملسم  ياهنوخ  طقف  دومرف : تخادرپ و  شیوخ  دزن  زا  ار  راصنا  درم  ۀید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
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ار وا  دوش ، هتشک  نآ  ۀطساو  هب  ادابم  هک  هماسق  سرت  دید ، شیوخ  نمشد  رب  یتصرف  یقـساف  رجاف  رگا  هکنیا  ات  تسا . هدش  ظفح  هماسق 
میاهتشکن و ام  هک  دننک  دای  دنگوس  درم  هاجنپ  هماسق  ناونع  هب  دیاب  هیلع�یعّدم  هنرگو  دشکب . تسد  نتـشک  زا  وا  دراد و  زاب  وا  نتـشک  زا 
هک یناسک  هک  یتروص  رد  هتبلا  دریگیم ؛ رارق  نانآ  ةدهعرب  هید  دننک ، ادیپ  ناشنایم  رد  ار  ياهتشک  رگا  هنرگو  میـسانشیمن . ار  وا  لتاق 

دنروخن ». دنگوس  تسا ، هدش  اعّدا  نانآ  هیلع 
ناناملسم نیب  شزاس  حلص و  تسا و  هیلع�یعّدم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 45380 - 134

دزاس ». مارح  ار  یلالح  ای  لالح  ار  یمارح  هک  یشزاس  رگم  تساور 
هیلع �یعّدـم  رب  دـنگوس  یعّدـم و  رب  هنّیب  هک  تسا  نیا  يواعد  ۀـمه  رد  مکح  هک ، نادـب  و  : » مالـسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 4 - ) 45381 - 135

رد دنادرگرب ، یعّدم  هب  دـنگوس  هیلع�یعّدـم  رگا  یلو  دوشیم . تباث  یعّدـم  يارب  ّقح  دزرو ، عانتما  دـنگوس  زا  هیلع�یعّدـم  رگا  تسا و 
رگم تسین و  نآ  رد  دنگوس  هک  دودح  رد  رگم  تسین  تباث  یعّدم  رب  ّقح  دروخن ، دنگوس  یعّدم  درادن و  دهاش  ود  یعّدم  هک  یتروص 

دورن ». رده  ناملسم  درف  نوخ  هک  نآ  ات  تسا ، یعّدم  رب  دنگوس  هیلع�یعّدم و  رب  هنّیب  هک  نوخ  رد 
تسا ». رکنم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 5 - ) 45382 - 136

رب هنّیب  نوخ ، زج  قوقح  ۀمه  رد  هک  نیا  ّتلع  اهّتلع )...  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  نانس  نب  دّمحم  ( ) 6 - ) 45383 - 137
نوچ دروایب ؛ هنّیب  دنکیم ، راکنا  هچنآ  رب  دناوتیمن  تسا و  رکنم  هیلع�یعّدـم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، هیلع�یعّدـم  رب  دـنگوس  یعّدـم و 

ناناملـسم نآ  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  یطایتحا  نیا  نوچ  تسا ؛ یعّدـم  رب  دـنگوس  هیلع�یعّدـم و  رب  هنّیب  نوخ ، صوصخ  رد  تسا و  لوهجم 
تخـس وا  رب  هنّیب  ۀـماقا  نوچ  دـنک ؛ عنم  دراد و  زاب  ار  لتاق  نیا  هک  نآ  ات  ددرگن و  لطاب  ناملـسم  درم  نوخ  هک  نآ  اـت  دـندرگیم  ظـفح 

يارب تسا ، هدـش  هداد  رارق  درم  هاـجنپ  هماـسق  هک  نیا  تلع  اـّما  تسا و  مک  هدرکن ، ار  راـک  نیا  وا  دـهد  تداهـش  هک  یـسک  اریز  تـسا .
. دورن رده  ناملسم  درف  نوخ  هک  نآ  ات  تسا  ظفحت  طایتحا و  تیاعر  نداد و  جرخ  هب  تدش  يریگتخس و 
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رد هچنآ  فـالخرب  هداد  یمکح  ناـتياهنوخ  صوصخ  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 45384 - 138

. تسا هیلع�یعّدم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  هک  هدرک  مکح  ناتلاوما  رد  تسا . هداد  مکح  ناتلاوما 
ددرگن ». رده  ناملسم  درف  نوخ  ات  تسا  یعّدم  رب  دنگوس  هیلع�یعّدم و  رب  هنّیب  هک  هدرک  مکح  ناتياهنوخ  رد  یلو 
تسا ». هیلع�یعّدم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  لاوما  رد  هنّیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 8 - ) 45385 - 139

، هدش وا  هیلع  هک  ییاعّدا  زا  ار  وا  هک  نآ  ات  دنکیم  راکنا  هک  تسا  یـسک  رب  اهنوخ  صوصخ  رد  هنّیب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تسا ». یعّدم  رب  دنگوس  دزاس و  كاپ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  ناشعازن  ینیمز  ةرابرد  ترـضح  زا  يدرم  سیقلاءرما و  : » دیوگ ّيدع  نبّيدع  ردپ  ( 9 - ) 45386 - 140
! دنگوس ادخ  هب  تفگ : سیقلاءرما  دروخب . دنگوس  وا  سپ  دومرف : ترضح  هن . تفگ : يراد ؟ هنّیب  ایآ  دومرف : ترـضح  دندرب . هلآ  هیلع و 

دنوادـخ هک  دوشیم  یناسک  زا  دربب ، ار  تنیمز  شدـنگوس  اب  وا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دربیم . ار  منیمز  تروص  نیا  رد 
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هب ار  نیمز  نآ  دیـسرت و  درم  دیوگ : يوار  تسا . یکاندرد  باذـع  وا  يارب  دزاسیمن و  كاپ  ار  وا  دـنکیمن و  هاگن  وا  هب  تمایق  زور  رد 
دنادرگرب ». وا 
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مدرم نایم  یسرداد  دنوادخ  هک  درکیم  اعد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 45387 - 141

نم یلو  دـننکیمن  لـمحت  ار  نیا  مدرم  دوواد ، يا  هک : درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ  دزوماـیب . وا  هب  تسا  ّقـح  دـنوادخ  دزن  هک  هنوـگنآ  ار 
. داد مهاوخ  ماجنا  يدوزهب 

هیلع هک  یسک  هب  داد  روتـسد  دوواد  ترـضح  تساوخ . کمک  مالـسلا  هیلع  دوواد  زا  يرگید  رب  یکی  دنتفر و  وا  دزن  رفن  ود  نآ ، زا  سپ 
ار نآ  لیئارساینب  درک . نینچ  مه ، وا  دنزب . دوب ، هتـساوخ  کمک  هک  ار  سک  نآ  ندرگ  دزیخرب و  دوب ، هدش  هتـساوخ  کمک  دوواد  زا  وا 
! دنزب ار  مولظم )  ) ندرگ هک  دهدیم  روتسد  ملاظ  هب  دوواد  دنکیم ، تیاکش  يدرم  متس  ملظ و  زا  هدمآ  يدرم  دنتفگ : دندرمش و  گرزب 

ترـضح هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هد . تاجن  تکاله  نیا  زا  ارم  نم ! راـگدرورپ  تفگ : مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح 
. مزومایب تسا ، ّقح  نم  دزن  هک  هنوگنآ  مناگدنب  نیب  ار  مایـسرداد  هک  یتساوخ  نم  زا  وت  دوواد ، يا  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد 
هب شندرگ  مداد  روتسد  مه  نم  تسا ، هتـشک  تسا ، هتـساوخ  کمک  وا  هیلع  هک  ار  یـسک  نآ  ردپ  تساوخ ، کمک  وت  زا  هک  یـسک  نیا 
وا ناوخب ، شمان  اب  ار  وا  ورب و  تسا . نوفدم  ینانچ  تخرد  ریز  ینانچ  ناتـسغاب  رد  ردپ ، نآ  دـش و  هدز  شردـپ  ربارب  رد  صاصق  ناونع 

. دهدیم باوج  وت  هب 
نوریب دوب ، هدشن  داش  شدننام  هب  هک  دوب  هدش  داش  تدش  هب  هک  یلاح  رد  دوواد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سرپب . وا  زا  نآ  زا  سپ 

وا ینالف ! يا  دز : دایرف  دندیسر . تخرد  هب  ات  وا  هارمه  هب  مه  مدرم  درک و  تکرح  وا  داد . شیاشگ  دنوادخ  تفگ : لیئارساینب  هب  دمآ و 
مه ام  ادخ ، ربمایپ  يا  دنتفگ : لیئارساینب  سک . نالف  تفگ : وا  تسا ؟ هتشک  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ : دوواد  ادخ ! ربمایپ  يا  کیبل  تفگ :

ناگدـنب دوواد ، يا  هک : درک  یحو  دوواد  هب  لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  مییوگیم . وا  نوچ  مه  ام  نیارباـنب  دـیوگیم ؛ هک  میدینـش  وا  زا 
.« زاس هارمه  نم  مان  اب  ار  هیلع�یعّدم  هاوخب و  هنّیب  یعّدم ، زا  سپ ، دنرادن . تسا ، نم  دزن  هک  هنوگنآ  هب  ار  مکح  تقاط 

تاعاجرا

تشذگ

. دراد تلالد  نیا  رب  هک  يزیچ  نیشیپ ، باب  رد 

: دیآیم

جنپ و تسیب و  باب  راهچ و  تسیب و  باب  هس و  تسیب و  باب  ود و  تسیب و  باب  کی و  تسیب و  باب  نآ و  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
. دافم نیا  بسانم  یس ، باب 

تسا ». یعّدم  رب  هنّیب  اهنت  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  باب ، نیمه  زا  مشش  تیاور  رد  و 
رد و  منکیم » تواضق  اهدـنگوس  هنّیب و  اب  ناتنایم  اهنت  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  هس ، یـس و  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

تسا ». رکنم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  لهچ ، باب  زا  جنپ  تیاور 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  لتق ، يوعد  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 
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یضاق طسوت  دوهش  ییاسانش  باب 19 

هراشا

هللا یلص  ادخ  لوسر  شیپ  یّقح  دروم  رد  ار  ناشعازن  رفن  ود  رگا  : » مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  ( 1 - ) 45388 - 142
، تخانـشیم دیدنـسپیم و  ار  وا  هک  دروآیم  ياهنّیب  رگا  سپ  يراد ؟ هنّیب  وت  دومرفیم : یعّدم  هب  هتـسویپ  ناشیا  دـندروآیم ، هلآ  هیلع و 

ةدهعرب دنکیم ، اعّدا  یعّدم  هچنآ  هک  دادیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  هیلع�یعّدم  تشادن ، هنّیب  رگا  یلو  درکیم  يراج  هیلع�یعّدم  رب  ار  مکح 
نادـهاش هب  تخانـشیم ، يدـب  هب  هـن  یبوـخ و  هـب  هـن  ار  ناـنآ  هـک  دروآیم  ینادـهاش  یعّدـم  رگا  نآ و  زا  یخرب  یتـح  هـن  تـسین و  وا 

؟ تساجک ناتلزنم  دندرکیم ؛ صخشم  نانآ  تساجک ؟ ناترازاب  دندرکیم ؛ نایب  نانآ  تساجک ؟ امش  ياههلیبق  دومرفیم :
. دنتفگیم ار  نآ  تایصوصخ 

هتشون نادهاش  هیلع�یعّدم و  یعّدم و  ياهمان  دادیم  روتسد  سپس  تخاسیم . رـضاح  شربارب  رد  ار  نادهاش  ریگرد و  دارفا  نآ ، زا  سپ 
درم هب  ار  ناـمه  هباـشم  نآ  زا  سپ  دادیم . لـیوحت  شیوخ  ناراـی  زا  يدرم  هب  ار  نآ  سپـس  درکیم . صخـشم  ار  تداهـش  دروم  دوش و 

ناـنآ و ياـههلیبق  يوس  هب  دـمهفن  يرگید  هک  ياهنوگ  هب  رفن  ود  امـش  زا  مادـک  ره  دومرفیم : سپـس  دادیم . شیوـخ  ناراـی  زا  يرگید 
. دندیـسرپیم دنتفریم و  مه  ود  نآ  دنک . قیقحت  ود  نیا  ةرابرد  دورب و  دننکیم ، یگدـنز  هک  یّلحم  ناشياههاگیاج و  ناشياهرازاب و 

ربخ نادـب  ار  وا  دـندمآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ود  نآ  دـندرکیم ، رکذ  یتلیـضف  دـنتفگیم و  یبوخ  مدرم ، رگا  سپ 
، دندوب هتفگ  حدم  ود  نیا  رب  هک  هورگ  نآ  هب  تخاسیم و  رـضاح  نادهاش  هارمه  دوب ، هدرک  حدـم  هک  ار  یهورگ  ترـضح  دـندادیم و 

؟ دیسانشیم ار  ود  نیا  اهامش  ایآ  تسا . نالف  دنزرف  نالف ، نیا  تسا و  ینالف  دنزرف  ینالف ، نیا  دومرفیم :
ياهتـسیاش فیرعت  کین و  ربخ  دـهاش  ود  نیا  ةرابرد  امـش  زا  نم  يارب  نالف ، نالف و  دومرفیم : ترـضح  هاگنآ  يرآ . دـنتفگیم : نانآ 
هیلع�یعّدم هیلع  ود ، نآ  تداهش  ۀیاپ  رب  ماگنه  نیا  رد  ترضح  يرآ ، دنتفگیم  رگا  دناهتفگ ؟ ود  نیا  هک  تسا  هنوگنامه  ایآ  دناهدرک .

هب تساوخیم و  ار  نانآ  ترـضح  دندروآیم ، ار  یتشز  دـب و  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةداتـسرف   ) رفن ود  نآ  رگا  دادیم و  مکح 
. دنوش رضاح  ود  نآ  ات  دینیشنب  دومرفیم : ترضح  يرآ . دنتفگیم : نانآ  دیسانشیم ؟ ار  نالف  نالف و  ایآ  تفگیم : نانآ 
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نوچ يرآ و  دنتفگیم : نانآ  دناهنوگ ؟ نیا  ود ، نیا  ایآ  تفگیم : هورگ  نآ  هب  درکیم و  رـضاح  ار  ود  نآ  ترـضح  دنتـسشنیم و  سپ 

هب ار  ریگرد  فارطا  یلو  درکیمن  خیبوت  ار  نانآ  تفگیمن و  نانآ  بیع  درکیمن و  يردهدرپ  اهدهاش  زا  دشیم ، تباث  ترضح  دزن  نیا 
یـشوپهدرپ نانآ  رب  دـنوشن و  اوسر  نادـهاش  هک  نآ  ات  دـننک  شزاس  مه  اب  هک  نآ  ات  درکیم  رارـصا  ناـنچمه  درکیم و  توعد  شزاـس 

دـندوب و نابیرغ  تسد و  نییاپ  نادرم  زا  نادـهاش  رگا  دوب و  نابرهم  شیوخ  تّما  رب  تفوطع و  تمحر و  تفأر ، اـب  ترـضح  درکیم و 
؟ ییوگیم هچ  ود  نیا  ةرابرد  وت  تفگیم : درکیم و  هّجوت  هیلع�یعّدم  هب  ترضح  دنتشادن ، هناخ  رازاب و  دنتـشادن ، هلیبق  دندوبن ، هتخانش 
. درکیم ذیفنت  وا  هیلع  ار  ود  نآ  تداهـش  دناهدرک ، هابتـشا  نم  هیلع  تداهـش  رد  ود  نیا  اهنت  منادیمن و  یبوخ  زج  نم  هک  تفگیم  رگا 

دادیم دنگوس  ار  هیلع�یعّدم  درکیم و  رارقرب  شزاس  مصخ  ود  نایم  ترـضح  تفگیم ، ناشبیع  درکیم و  تّمذم  ار  ود  نآ  رگا  یلو 
دیشخبیم ». نایاپ  ار  ناشنایم  عازن  و 

ياهنّیب ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  هدرک  تیاور  شیوخ  نادرم  یخرب  زا  نامحرلادـبع  نب  سنوی  ( 2 - ) 45389 - 143
بوخ ار  نانآ  هک  یتروص  رد  دهد ، قیقحت  نودب  مکح  هنّیب ، ۀـتفگ  قبط  دـناوتیم  یـضاق  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا ، هدـش  هماقا  ّقح  رب  هک 
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، اهيرب ثرا  جاودزا ، تایالو ، دـننک : لـمع  مکح  رهاـظ  هب  اـهزیچ  نآ  رد  دـیاب  مدرم  هک  تسا  زیچ  جـنپ  دومرف : ترـضح  دسانـشیمن ؟
.« ددرگیمن قیقحت  وا  نطاب  زا  تسا و  ذفان  شتداهش  دشاب ، ینیما  رهاظ  درم  رهاظ  رگا  نیاربانب  تاداهش ، اههحیبذ و 

تاعاجرا

: دیآیم

تسا ». زیاج  شتداهش  دشاب ، لداع  هدرب  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهش ، باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  مّود  تیاور  رد 
درادن ». یبیع  دشاب ، لداع  رگا  هدرب  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّوس ، تیاور  رد  و 
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دهاش تداهش  رییغت  باب 20 

هراشا

نامه هب  ام  دهد ، رییغت  ار  شتداهـش  سپـس  دـهدب و  ام  دزن  یتداهـش  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 1 - ) 45390 - 144
مینکیم ». اهر  ار  ریخا  تداهش  میریگیم و  لّوا  تداهش 

تداهش هب  ار  وا  ام  : » هک تسا  نآ  رد  اهنت  تسا ؛ هدش  تیاور  یلبق  تیاور  هباشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ( 2 - ) 45391 - 145
.« مینکیم حرط  ار  مّود  تداهش  میریگیم و  یلّوا 

تاعاجرا

تشذگ

هجوت نآ ، رخآ  هن  نخـس  لّوا  هب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهن ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« درکیم

: دیآیم

. يدعب تداهش  حرط  یلّوا و  تداهش  هب  ذخا  رب  دراد  تلالد  هک  يزیچ  تداهش ، باوبا  زا  هدزاود  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 

 ... تسین و وا  رب  دنگوس  دنک ، هماقا  هنّیب  یعّدم  باب 21 

هراشا

تسوا رب  ایآ  دنکیم ، شیوخ  ّقح  رب  هنّیب  ۀماقا  درم  هک  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45392 - 146
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هن ». دومرف : ترضح  مدیسرپ . دروخب ، دنگوس  هک 
رب ایآ  دنکیم ، شیوخ  ّقح  رب  هنّیب  ۀـماقا  درم  هک  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دّـمحم  ( 2 - ) 45393 - 147

هن ». دومرف : ترضح  دروخب ؟ دنگوس  هک  تسوا 
هنّیب ۀـماقا  رگا  یلو  تسین  دـنگوس  وا  رب  دـنکب ، شیوخ  ّقح  رب  هنّیب  ۀـماقا  درم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45394 - 148

تسین ». وا  يارب  یّقح  دنک ، عانتما  دروخب  دنگوس  هکنیا  زا  رگا  تروص  نیا  رد  دنادرگ ، زاب  وا  هب  ار  دنگوس  هیلع�یعّدم  دنکن و 
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هک دوشیم  مکح  وا  عـفن  هب  درادـن و  هنّیب  یلو  دـنکیم  ّقـح  ياـعّدا  درم  هک  نیا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 45395 - 149
تباث هتفگ  هک  هنوگنآ  شّقح  هک  دنک  دای  دنگوس  هک  دـنادرگیم  زاب  یّعدـم  رب  ار  نآ  هیلع�یعّدـم  دروخب و  دـنگوس  دـیاب  هیلع�یّعدـم 

. تسا هدروخ  دنگوس  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دهدب  وا  هب  هیلع  یعّدم  ات  تسا 
. درادن یّقح  دزرو ، عانتما  دنگوس  زا  یعّدم  رگا  تسوا و  ّقح  نیا  : » دومرف

تسا یعّدم  يارب  هک  ّقح  نیا  دروخب - دنگوس  یعّدم  هک  دهاوخب  وا  تسا و  رکنم  وا  هک  یلاح  رد  دوش - تباث  هنّیب  اب  درم  رب  ّقح  رگا  و 
، تسوا ندرگ  رب  ّقح  هک  سک  نآ  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  طـقاس  یهاـگ  قوقح  نوچ  تسوا ؛ يارب  نیا  دوشیمن . طـقاس  هیلع�یّعدـم  زا 
ار دنگوس  رگا  سپ  دزاس . هاگآ  تسا ، بجاو  وا  رب  هچنآ  زا  ار  وا  دیاب  مکاح  دسانـشن ، تسا  بجاو  وا  رب  هچنآ  هک  سک  ره  دمهفیمن و 

دنگوس شیارب  وا  دـهد و  دـنگوس  ار  وا  دـیامن و  راـکنا  صخـش  نآ  دـنک و  ییاـعّدا  درم  رگا  تسوا و  يارب  ّقـح  نیا  درک ، تساوـخرد 
.« دوشیم هتفریذپ  شاهنّیب  دروایب ، هنّیب  دوخ  ياعّدا  يارب  یعّدم  سپس  دروخب 

تاعاجرا

تشذگ

نیا هک  ارچ  دراد ؛ هنّیب  هکنیا  اب  یعّدـم  هب  دـنگوس  ندـنادرگ  رب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشـش ، باب  زا  هدزناپ  تیاور  رد 
تسا ». رتراوتسا  تواضق  رد  دربیم و  نیب  زا  ار  ییانیبان 

. دینک هعجارم  تفرگ ؛ هرهب  نآ  زا  ار  دافم  نیمه  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  هدجه ، باب  تایاور  رد  و 

یعّدم طسوت  رکنم  نداد  دنگوس  ّقح  باب 22 

هراشا

، درادـن هنّیب  یلو  دـنکیم  اعّدا  درم  هکنیا  ةرابرد  مالـسلا  مهیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ای  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ( 1 - ) 45396 - 150
، دروخن دنگوس  وا  دنادرگرب و  ّقح  بحاص  هب  ار  دنگوس  رکنم ، رگا  سپ  دهدیم  دنگوس  ار  وا  دومرف : ترضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور 

تسین ». وا  يارب  یّقح 
بحاص : » دومرف درادـن ، هنّیب  ّقح  بحاص  دوشیم و  اعّدا  وا  هیلع  یّقح  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 45397 - 151

زاب وت  رب  ار  دنگوس  نم  هک  دیوگب  ّقح  بحاص  هب  دنک و  عانتما  دروخب  دـنگوس  هک  نیا  زا  وا  رگا  دـهدیم . دـنگوس  ار  هیلع�یعّدـم  ّقح ،
دریگب ». ار  شلام  دروخب و  دنگوس  هک  تسا  بجاو  ّقح  بحاص  رب  منادرگیم ،
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یعّدـم : » دومرف تسین ، یعّدـم  يارب  ياهنّیب  دوشیم و  اعّدا  وا  هیلع  یّقح  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45398 - 152

تسین ». وا  يارب  یّقح  دروخن ، دنگوس  ّقح  بحاص  رگا  دنادرگیمرب و  ّقح  بحاص  رب  ار  دنگوس  هک  نیا  ای  دنهدیم  دنگوس  ار  هیلع 
دوشیم ». هدنادرگرب  یعّدم  رب  دنگوس  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45399 - 153

ود رگا  لداع و  درم  ود  تداهـش  تسا : هنوگ  راـهچ  قوقح  قاـقحا  دومرف :  » هک تسا  هدرک  تیاور  یـسک  زا  سنوی  ( 5 - ) 45400 - 154
رب دـنگوس  سپ  دوـبن ، يدـهاش  رگا  یعّدـم و  دـنگوس  درم و  کـی  دوـبن ، مـه  نز  ود  رگا  نز و  ود  درم و  کـی  سپ  دـشابن ، لداـع  رفن 

ار شّقح  دروخب و  دنگوس  هک  تسا  بجاو  وا  رب  نیاربانب  دنادرگزاب ، یعّدم  رب  ار  دـنگوس  دروخن و  دـنگوس  رگا  سپ  تسا  هیلع�یعّدـم 
تسین ». وت  رب  يزیچ  سپ  دروخب ، دنگوس  هک  نیا  زا  دنک  عانتما  رگا  دریگب و 

نآ دنکن و  هماقا  هنّیب  رگا  تسین و  وا  رب  دنگوس  رگید  دنک ، هنّیب  ۀـماقا  یعّدـم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 45401 - 155
تسین ». وا  يارب  یّقح  رگید  دزرو ، عانتما  دنگوس  زا  وا  دنادرگزاب و  وا  هب  ار  دنگوس  هیلع�یعّدم ]  ] هدش اعّدا  وا  هیلع  هک  سک 

وا يارب  یّقح  دروخن ، مه  دنگوس  دشاب و  هتـشادن  دهاش  ود  یعّدم  دنادرگرب و  یعّدم  رب  ار  دنگوس  هیلع�یعّدم  رگا  ( 7 - ) 45402 - 156
. تسین

تاعاجرا

تشذگ

، نیـشیپ باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  دراد و  تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  هس ، تسیب و  باب  کی و  تسیب و  باب  هدجه و  باب  تایاور  رد 
ار دنگوس  هیلع�یعّدم  دروخب و  دنگوس  هیلع�یعّدم  هک  دوش  مکح  درادـن و  ياهنّیب  دراد و  ّقح  ياعّدا  هک  يدرم  ةرابرد  وا  : » هک هتفگ  نیا 
وا هب  هدروخ  دنگوس  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  ات  تسا  هتفگ  هک  هنوگنآ  تسا  تباث  وا  ّقح  دروخب ،] دنگوس  هنوگنیا   ] هک دـنک  ّدر  یعّدـم  رب 

تسین »...  وا  يارب  یّقح  دزرو ، عانتما  دنگوس  زا  یعّدم  رگا  تسوا و  ّقح  نیا  دومرف : ترضح  دهدب .
177 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تّیم رکنم و  هیلع  ّقح  توبث  باب 23 

هراشا

اعّدا هک  يدرم  ةرابرد  متفگ  تسا ] مالسلا  هیلع  ماما  روظنم   ] مالسلا هیلع  خیش  هب  : » دیوگ هّللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 45403 - 157
. دیهد ربخ  نم  هب  درادن ، دوخ  يارب  ياهنّیب  دراد و  بلط  ار  یّقح  يدرم  زا  هک  دراد 

تسا و تباث  ّقح  وا  رب  دروخن ، دنگوس  رگا  یلو  درادن . یقح  یعّدم  دروخ ، دـنگوس  رگا  دروخب . دـنگوس  هیلع�یعّدـم  دومرف : ترـضح 
دای دنگوس  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـیاب  یعّدـم  تسا ، هدـش  هماقا  وا  رب  هنّیب  هدرم و  دوشیم  بلط  ّقح  وا  زا  هک  یـسک  رگا 

؛ تسین وا  يارب  یّقح  هنرگو  دوشیم .] تباـث  شّقح   ] دروخ دـنگوس  رگا  تسا ، تباـث  وا  رب  نم  ّقح  هک  یلاـح  رد  هدرم  ینـالف  هک  دـنک 
یعّدم تهج  نیمه  هب  هداد و  گرم  زا  شیپ  هنّیب  نودب  ای  مینادیمن  ار  هنّیب  ياج  ام  هک  هداد  ياهنّیب  اب  ار  وا  ّقح  دـیاش  مینادیمن ، ام  نوچ 

تسین و هدنز  هیلع�یعّدم  نوچ  تسین ؛ وا  يارب  یّقح  دشاب ، هتـشادن  ياهنّیب  دنک و  اعّدا  رگا  سپ  دروخب . مه  دـنگوس  هنّیب ، رب  هوالع  دـیاب 
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تباث یعّدـم  ّقح  تهج  نیمه  هب  دـنادرگیمرب ، یعّدـم  هب  ار  دـنگوس  هک  نیا  ای  قحهب  مزلم  اـی  دـشیم  دـنگوس  هب  مزلم  دوب ، هدـنز  رگا 
.« دوشیمن

تاعاجرا

تشذگ

، دـنک رارقا  تسوا  دزن  هک  يزیچ  هب  هک  نامز  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نهر ، باوبا  زا  مهدزیـس  باب  زا  مود  تیاور  رد 
هنّیب هک  نامز  ره  دوشیم و  هداد  لـماک  روط  هب  وا  ّقح  دـنگوس ، زا  سپ  دوشیم و  شايوعد  رب  هنّیب  ۀـبلاطم  وا  زا  ددرگیم و  ذـخا  نادـب 

هک دنروخب  دنگوس  ادخ  هب  دیاب  نانآ  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ، نانآ  ملع  هب  دنگوس  ناثراو  هیلع  �یعّدم ، يارب  دننک ، راکنا  ناثراو  درواین و 
تسا ». هتشاد  یّقح  نانآ  ةدرم  رب  يو  هک  دننادیمن 

دنگوس ندروخ  زا  رگا  سپ  تسا . هیلع�یعّدـم  رب  دـنگوس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدـجه ، باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
ددرگیم ». تباث  وا  رب  ّقح  دنک ، يراددوخ 

179 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنگوس زا  سپ  يوعد  مکح  باب 24 

هراشا

ار وا  دوش و  یـضار  تسا  رکنم  ار  شّقح  هک  یـسک  دـنگوس  هب  ّقح  بحاص  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 45404 - 158
ییاعّدا رگید  نیاربانب  دربیم ؛ نیب  زا  ار  یعّدم  ّقح  دنگوس ، نیا  تسین ، وا  رب  یعّدـم  يارب  یّقح  هک  دروخب  دـنگوس  وا  دـهد و  دـنگوس 

؟ دشاب لداع  ۀنّیب  وا  هیلع  هچرگ  متفگ : ماما  هب  درادن .
ره دنگوس  تسین و  وا  يارب  یّقح  دنک ، هماقا  هماسق  هاجنپ  تسا ، هداد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  هچرگ  يرآ ، دومرف : ترـضح 

دزاسیم ». لطاب  تسا ، هداد  دنگوس  نآ  رب  ار  صخش  نآ  دراد و  صخش  نآ  رب  هک  ار  ییاعّدا 
دینک قیدصت  ار  وا  دروخ ، دنگوس  ادخ  هب  یّقح  رب  امش  يارب  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 45405 - 159
رگید ییاعّدا  دربیم و  نیب  زا  ار  یعّدم  ياعّدا  دـنگوس ، دـیهدب . وا  هب  داد  ناتدـنگوس  ادـخ  هب  تساوخ و  يزیچ  امـش  زا  هک  سک  ره  و 

تسین ». وا  يارب 
قیدصت دروخ ، دنگوس  ادخ  هب  هک  سک  ره  دـیروخم و  دـنگوس  ادـخ  هب  زج  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 3 - ) 45406 - 160

دزن یـشزرا  دریذپن ، دـنروخ و  دـنگوس  ادـخ  هب  شیارب  هک  سک  ره  دریذـپب و  دـنروخ ، دـنگوس  ادـخ  هب  شیارب  هک  سک  ره  دوشیم و 
درادن ». لج  زع و  دنوادخ 

یلاو دزن  ار  وا  درک . تنایخ  نم  هب  مهرد  رازه  وا  دوب . ياهلماعم  دوهی ، زا  يدرم  نم و  نایم  : » دـیوگ حاّضو  هّللادـبع  ( 4 - ) 45407 - 161
اهدوس نم  دزن  وا  يارب  ارجام ، نآ  زا  سپ  تسا . هدروخ  غورد  دنگوس  وا  هک  متـسنادیم  نم  یلو  دروخ  دنگوس  مداد ، شدـنگوس  مدرب .

ماـما هب  منک . صاـقت  دروـخ ، دـنگوس  اـهنآ  رب  متـشاد و  وا  دزن  هک  ار  یمهرد  رازه  هـک  متـساوخ  نـم  تـفرگ . رارق  رایـسب  ياـهمهرد  و 
دزن رد  یلام  وا  زا  نالا  یلو  دروخ  دنگوس  وا  مداد . دـنگوس  ار  يدوهی  نآ  نم  هک : متفگ  ناشیا  هب  متـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا 
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. درک مهاوخ  نینچ  مرادرب ، هدروخ  دنگوس  نآ  رب  هک  ار  یمهرد  رازه  وا  زا  هک  دیهد  روتسد  نم  هب  امش  رگا  تسا . نم 
 181 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وا یتفریذپ و  ار  وا  دنگوس  دوخ  وت  هک  دوبن  رگا  نکم و  متس  وا  هب  وت  هدرک ، متس  وت  هب  وا  رگا  ریگم . يزیچ  وا  زا  دومرف : موقرم  ترـضح 
يداد و نت  وا  دـنگوس  هب  وـت  یلو  يرادرب . تسه ، تدوـخ  دزن  هچنآ  زا  ار  اـهنآ  وـت  هک  مدادیم  روتـسد  وـت  هـب  نـم  يداد ، دـنگوس  ار 

مداد ». نت  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  ۀموقرم  هب  متفرگنرب و  يزیچ  وا  زا  مه  نم  دربیم . نیب  زا  تسا ، نآ  رد  هچنآ  دنگوس 
، دـنکیم راکنا  ار  لام  نآ  درم  نآ  دـشابیم و  يدرم  رب  یلاـم  وا  يارب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 5 - ) 45408 - 162

شدـنگوس دزاـس و  اـهر  ار  وا  رگا  دریگب و  وا  زا  يزیچ  هک  درادـن  ّقح  وا - ندروخ  دـنگوس  زا  سپ  دـهدب - دـنگوس  ار  وا  رگا  : » دوـمرف
.« دوب دهاوخ  دوخ  ّقح  رب  وا  دهدن ،

تاعاجرا

تشذگ

دنگوس ود ، نآ  درک . مازلا  ار  دنگوس  یمذ  رفن  ود  نآ  رب  ادـخ  لوسر  : » هک هتفگ  نیا  ّتیـصو ، باوبا  زا  مهدزناپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دندمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  میمت  يایلوا  دش . ادیپ  دنبندرگ  فرظ و  نآ  سپس  درک . دازآ  ار  نانآ  ادخ  لوسر  دندروخ .
[: دـیوگ هک  نآ  ات  . ] تشگ راکـشآ  میتشاد ، اعّدا  نانآ  هیلع  ام  هک  ناـمه  هیراـم  یبا  نبا  يدـیب و  نبا  تسد  رد  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ :
نآ هب  ار  نانآ  صخـش  نآ  هچنآ  رب  دـننک  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  داد  روتـسد  يرادمیمت »  » ياـیلوا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. تسا هداد  روتسد 
يایلوا هب  ار  ود  نآ  تفرگ و  هیرام  یبا  نبا  يدیب و  نبا  زا  ار  فرظ  دنبندرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروخ و  دـنگوس  نانآ 

دنادرگ ». زاب  يراد » میمت  »
. باب نیا  بسانم  اهدنگوس ، باوبا  زا  موس  باب  رد  و 

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  مکی ، لهچ و  باب  تایاور  رد  و 
صخـش نآ  دـنک و  ییاعّدا  يدرم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

تسا ». هتفریذپ  وا  ۀنّیب  دروایب ، شیوخ  ياعّدا  رب  هنّیب  سپس  دروخب  دنگوس  شیارب  دهد و  دنگوس  ار  وا  دنک و  راکنا 
. دینک هظحالم  ار  نآ  دراد ؛ تلالد  نیا  رب  هک  يزیچ  نیشیپ ، باب  رد  و 

183 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دودح رد  رکنم  رب  دنگوس  مدع  باب 25 

هراشا

هیلع نینمؤـملاریما  دزن  يدرم  هیلع  يدرم  : » هک دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 45409 - 163
ماجنا هک  ار  هچنآ  ياهداد  ماجنا  ایآ  دومرف : درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هتسب  ارتفا  نم  رب  وا  تفگ : درک و  تیاکش  مالـسلا 

؟ ياهداد
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ترـضح دیهد . دنگوس  میارب  ار  وا  مرادن ، ياهنّیب  نم  تفگ : وا  يراد ؟ ياهنّیب  وت  ایآ  تفگ : یکاش  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  هن . تفگ : وا 
تسین ». دنگوس  وا  رب  دومرف :

فذـق ارم  درف  نیا  دومرف : دروآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  يدرم ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 45410 - 164
. هد دنگوس  ار  وا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  تسا . هتشادن  ياهنّیب  یلو  هدرک  انز ] لثم  هانگ  هب  مهتم  ]

تسین ». ناوختسا  رد  صاصق  ّدح و  رد  دنگوس  دومرف : ترضح 
هتسب ارتفا  وا  رب  هک  درک  اعّدا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  رد  يدرم  هیلع  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45411 - 165

تسین دنگوس  ّدح  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هد . دنگوس  ار  وا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  تشادن . مه  دهاش  تسا و 
تسین ». صاصق  مه  ناوختسا  رد  و 

تسا هدرک  فذق  ار  وا  درف  نآ  هک  درک  اعّدا  يدرم  هیلع  ترضح  دزن  يدرم  : » هک تسا  هدش  تیاور  نینمؤملاریما  زا  ( 4 - ) 45412 - 166
تسین ». دنگوس  ّدح  رد  دومرف : ترضح  دیهد . دنگوس  نم  يارب  ار  وا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تشادن و  ياهنّیب  یلو 

دوشیمن ». هداد  دنگوس  دوشیم ، هدز  یماهتا  وا  هب  هک  یتقو  ّدح  بحاص  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 45413 - 167
دومرف ». یهن  دودح ، رد  اهدنگوس  زا  ترضح  : » هک تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ( 6 - ) 45414 - 168

. تسا هدز  ارتفا  نم  رب  صخش  نیا  نینمؤملاریما ، يا  : » تفگ دروآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  يدرم ، ( 7 - ) 45415 - 169
.« هدب دنگوس  ار  وا  سپ  دومرف : ترضح  هن . تفگ : يراد ؟ دهاش ) ود   ) هنّیب ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تاعاجرا

: دیآیم

: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسین ». دنگوس  ّدح ، رد  »

دوشیمن ». هداد  دنگوس  ّدح ، بحاص  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  انز ، باوبا  زا  هدفه  باب  زا  هدزاود  تیاور  رد  و 
185 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... هسینک و اسیلک و  رد  دوهی  اراصن و  دنگوس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  دنگوس  مدع  باب 26 

هراشا

: دندومرف ماما  ود  نیا  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ود  ره  هرارز ، ملـسم و  نب  دمحم  ( 1 - ) 45416 - 170
.« دنهدیمن دنگوس  دشاب ، بجاو  عطق  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  رتمک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  دزن  ار  یسک 

تاعاجرا

تشذگ
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نایدوهی و هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اهدـنگوس ، باوبا  زا  مهن  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد 
دادیم ». دنگوس  ناشياههدکشتآ  رد  ار  سوجم  دادیم و  دنگوس  ناشياهدبعم )  ) ناشياههسینک رد  ار  نایحیسم 

ناـشياههسینک و  اـهاسیلک ]  ] عَِـیب رد  ار  ناـیدوهی  نایحیـسم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هتـسویپ  : » هک هتفگ  نیا  مهدزیـس ، تیاور  رد  و 
.« دیریگب تخس  ناناملسم ، رب  تشادهاگن  رطاخ  هب  نانآ  رب  دومرفیم : ناشياههدکشتآ و  رد  ار  سوجم  دادیم و  دنگوس 

ادخ مان  ریغ  هب  دنگوس  زاوج  مدع  باب 27 

تاعاجرا

تشذگ

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  اهدنگوس ، باوبا  زا  متفه  باب  تایاور  رد 
 ...« ادخ هب  زج  دیروخن  دنگوس  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مّوس  تیاور  رد  و 

لال دنگوس  یگنوگچ  باب 28 

هراشا

راکنا وا  دش و  اعّدا  وا  هیلع  یْنید  رگا  هک : مدیـسرپ  لال  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 45417 - 171
؟ دوشیم هداد  دنگوس  هنوگچ  تشادن ، هنّیب  مه  یعّدم  درک و 
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. تشادن ياهنّیب  مه  یعّدم  تشاد و  راکنا  وا  دوب و  هدش  اعّدا  وا  رب  یْنید  دندروآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یلال  دومرف : ترضح 

نایب دراد ، زاین  نادب  هچنآ  ۀمه  تما  يارب  هک  نآ  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسا  يدـنوادخ  ةژیو  شیاتـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک درک  هراشا  تشادرب و  نامـسآ  هب  ار  شرـس  وا  تسیچ ؟ نیا  دومرف : لال  درف  هب  هاگ  نآ  دـیروایب . میارب  ار  ینآرق  دومرف  سپـس  مدرک .

. تسا لج  زع و  دنوادخ  باتک  نآ 
: دومرف سپس  دناشن . شرانک  رد  ار  وا  ترضح  دندروآ . ترضح  شیپ  ار  وا  ردارب  سپ  دیروایب . نم  دزن  ار  وا  ِّیلو  دومرف : ترضح  سپس 

. دندروآ ترضح  يارب  ار  ود  نیا  روایب . میارب  باتک  تاود و  کی  ربنق ، يا 
. تفگ وا  هب  ار  نیا  وا  تسوا . وت و  نیب  نیا  هک  وگب  تردارب  هب  دومرف : لال  درف  ردارب  هب  ترضح  سپس 

، تسا تداهـش  بیغ و  زا  هاگآ  هک  وا  مه  دنگوس ، تسین  وا  زج  ییادخ  هک  يدنوادخ  هب  دومرف : موقرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
ناهن و هک  وا  مه  تسا . هدـنروآ  تسد  هب  نک و  كـاله  تسا ، ناـسر  دوس  ناـسر و  ناـیز  زوریپ ، هدـننک ، بلط  تسا ، میحر  ناـمحر و 
هب تسین  یبلط  ّقح و  چـیه  لال ، درف  ینعی  ینالف  دـنزرف  ینالف  دزن  رد  وا  يارب  یعدـم  ینعی  ینالف  دـنزرف  ینالف  هک  دـنادیم  ار  راکـشآ 
درک عانتما  درم  نآ  سپس  دشونب  ار  نآ  هک  داد  روتسد  لال  هب  تسشب و  بوتکم ]  ] ار نآ  ترضح  نآ ، زا  سپ  ببس . چیهیب  هنوگچیه و 

دومن ». مَزُلم  نید  هب  ار  وا  ترضح  و 
. تسا هدمآ  كردتسم  رد  تیاور  نیمه  نیع 
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تاعاجرا

تشذگ

. نآ بسانم  مّود ، تسیب و  باب  تایاور  رد 
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هیلع �یعّدم  طسوت  یعّدم  قیدصت  بابحتسا  باب 29 

افص و یعس  لحم   ] یعسم تشاد ، یعسم  رد  هک  ياهناخ  رد  یسیع  نبیـسوم  هک  یلاح  رد  : » دیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 1 - ) 45418 - 172
وا هب  هک  نادمه  زا  يدرم  جایه  نبا  هب  دـیآیم . يرتسا  رب  راوس  هورم  هوک  تمـس  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دـید  هک  درک  هاگن  ار  هورم ]
درک اعّدا  تفرگ و  ار  رتسا  ماجل  دمآ و  ماما  دزن  وا  تسوا . نآ  زا  رتسا  هک  دنک  اعّدا  دبسچب و  ترضح  رتسا  هب  ات  داد  روتسد  دوب ، هتـسباو 

وا هب  ار  رتسا  دـیرادرب و  ار  شنیز  دومرف : شیوخ  نامالغ  هب  دـمآ و  نییاـپ  رتسا  زا  درک و  مخ  ار  شیاـپ  ترـضح  تسوا . ِنآ  زا  رتسا  هک 
ار رتسا  یلو  تسا  یلع  نب  دمحم  نیز  نیز ، هک  میراد  هنّیب  ام  ییوگیم . غورد  دومرف : ترضح  تسا . نم  لام  مه  نیز  تفگ : وا  دیهدب .

.« ییوگیم ار  هچنآ  ینادیم ، رتهب  دوخ  وت  میاهدیرخ و  یگزات  هب 

هنّیب ود  ضراعت  مکح  باب 30 

هراشا

دراد ار  ياهناخ  ياعّدا  دیآیم و  یموق  دزن  هک : مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 45419 - 173
ۀقباس هک  دـنادیمن  وا  هدرب و  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  هناخ  هک  دروآیم  هنّیب  تسوا ، تسد  رد  هناخ  هک  سک  نآ  تساـهنآ و  تسد  رد  هک 

. ددرگیم لیوحت  وا  هب  هناخ  دوشیم و  هداد  دنگوس  دراد ، هنّیب  رتشیب  هک  مادک  ره  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ هناخ 
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تداهش هورگ  کی  عفن  هب  هنّیب  دنتـشاد . همـصاخم  يرتسا  ةرابرد  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  یموق  هک : دش  روآدای  ماما 
هک درک  هماقا  هنّیب  رگید ، هورگ  دناهدیـشخبن و  یـسک  هب  هتخورفن و  ار  وا  هدروآ و  ایند  هب  ناـشدوخ  ۀـلیوط  رد  ار  رتسا  نیا  ناـنآ  هک  هداد 
ِنآ زا  رتـسا  هک  داد  مکح  ترـضح  نآ  دناهدیـشخبن . یـسک  هب  هتخورفن و  ار  وا  هدروآ و  اـیند  هب  ناـشدوخ  ۀـلیوط  رد  ار  رتـسا  نیا  ناـنیا 

. داد دنگوس  ار  هورگ  نآ  دراد و  يرتشیب  ۀنّیب  هک  تسا  یهورگ 
دیوگب دراد  ار  هناخ  ياعّدا  هک  سک  نآ  رگا  تسیچ  امش  رظن  متفگ : مدیسرپ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : ریصبوبا 

زج درواین  ياهنّیب  تسا ، هناخ  رد  هک  سک  نآ  هتفرگ و  دـهدب  یلوپ  هک  نیا  نودـب  ار  هناخ  تسا ، هناـخ  رد  نونکامه  هک  يدرف  نیا  ردـپ 
اعّدا ار  نآ  هک  تسا  یسک  يارب  هناخ  نیا  دشاب ، هنوگ  نیا  هناخ  نایرج  رگا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرب  ثرا  شردپ  زا  ار  هناخ  هک  نیا 

تسا ». هدروآ  شیاعّدا  رب  هنّیب  دنکیم و 
جنپ يرگید  دهاش و  ود  اهنآ  زا  یکی  دنتشاد و  ار  يرتسا  ياعّدا  هک  رفن  ود  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45420 - 174
تسا ». مهس  ود  هدرک ، هماقا  دهاش  ود  هک  نآ  يارب  مهس و  جنپ  هدرک ، هماقا  دهاش  جنپ  هک  نآ  يارب  : » دومرف ترضح  درک ، هماقا  دهاش 
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رد هک  ییاـپراهچ  صوـصخ  رد  رفن  ود  : » هک تـسا  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  راّـمع  نـب  قاحـسا  ( 3 - ) 45421 - 175
. دـندمآ همـصاخم  هب  نینمؤـملاریما  دزن  تسا ، هدـمآ  اـیند  هب  وا  دزن  اـپراهچ  نـیا  هـک  دـندروآ  هـنّیب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دوـب و  ناـشتسد 
. درک يراددوخ  دروخب ، دـنگوس  هک  نیا  زا  يرگید  دروخ و  دـنگوس  ود ، نآ  زا  یکی  داد . دـنگوس  ار  ود  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

. تسا هدروخ  دنگوس  هک  تسا  سک  نآ  يارب  هناخ  هک  داد  مکح  ترضح 
ره دیهد . دنگوس  ار  ود  ره  دومرف : ترـضح  دننک ؟ هنّیب  ۀماقا  ود ، ره  دشابن و  ود  نیا  زا  مادکچیه  تسد  رد  هناخ  رگا  دـش : هتفگ  ماما  هب 

ار هناخ  دندروخ ، دنگوس  ود  ره  رگا  هدروخ و  دنگوس  هک  هد  رارق  سک  نآ  يارب  ار  هناخ  وت  دروخن ، يرگید  دروخ و  دنگوس  هک  مادک 
. امن فصن  ود  نآ  نیب 

 193 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ يارب  هناـخ  هک  مهدیم  مکح  نم  دومرف : ترـضح  دـننک ؟ هماـقا  هنّیب  ود  ره  دـشاب و  ود  نیا  زا  یکی  تسد  رد  هناـخ  رگا  دـش : لاوئس 

تسوا ». تسد  رد  هناخ  هدروخ و  دنگوس  هک  تسا  سک 
: هک هدمآ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  ۀخسن  رد  و   ) دنتخانش ار  يرتش  رفن  ود  : » دیوگ هفرط  نب  میمت  ( 4 - ) 45422 - 176

(. تساهنآ لام  رتش  هک  دندرک  اعّدا  ینعی  ایعدا 
داد ».) نآ  هب  ار  یمین  نیا و  هب  ار  یمین  ینعی   ) داد رارق  ود  نآ  نایم  ار  رتش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندروآ . هنّیب  ود  نآ  زا  مادک  ره  و 

دزن ییاـپراهچ  صوـصخ  رد  رفن  ود  : » هـک تـسا  هدرک  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  مـیهاربا  نـب  ثاــیغ  ( 5 - ) 45423 - 177
يارب اپراهچ  هک  داد  مکح  ترـضح  تسا . هدمآ  ایند  هب  وا  دزن  اپراهچ  هک  دندرک  هنّیب  ۀماقا  ود  ره  همـصاخم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يارب یمین  نیا و  يارب  یمین   ) مدرکیم فـصن  رفن  ود  ناـیم  ار  نآ  دوـبن ، وا  تسد  رد  رگا  دوـمرف : تسوا و  تـسد  رد  هـک  تـسا  یـسک 

نآ ».)
داد مکح  دننک ، فالتخا  دـننکیم  اعّدا  ار  نآ  رفن  ود  هک  زیچ  کی  رد  هک  هنّیب  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 45424 - 178

تسد رد  زیچ  نآ  دنشاب و  لداع  ود ، نآ  زا  مادک  ره  ۀنّیب  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم ؛ هدز  هعرق  زیچ  نآ  صوصخ  رد  ود  نآ  نایم  : » هک
دنگوس زا  ای  دنروخب  دنگوس  ود  ره  دنهد و  دنگوس  ار  ود  نآ  هک  نآ  زا  سپ  زیچ  نآ  دشاب ، ود  ره  تسد  رد  رگا  اّما  دـشابن . مادـکچیه 

، ود نیا  زا  هک  تسا  یسک  يارب  زیچ  نآ  دروخن ، يرگید  دروخب و  دنگوس  یکی  رگا  یلو  دوشیم . مین  ود  ناشنایم  دنتـسیا ، زاب  ندروخ 
دای نیا  زا  لبق  دـنکیم و  اـعّدا  هک  تسا  یـسک  رب  نآ ، رد  هنّیب  اـهنت  تسود ، نیا  زا  یکی  تسد  رد  زیچ  نآ  رگا  تسا و  هدروخ  دـنگوس 

تسا ». هیلع�یعّدم  رب  دنگوس  یعّدم و  رب  هنّیب  هک  میدرک 
ناشتلادـع هک  ینادـهاش  اب  هارمه  رفن  ود  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 7 - ) 45425 - 179

. دتفایم ود  نیا  زا  کی  نیمادک  هب  دنگوس  هک  دیشکیم  هعرق  نانآ  نایم  ترضح  دندمآیم ، ناشیا  دزن  دوب  ناسکی  ناشدادعت  ناسکی و 
ّقح هک  مادـک  ره  هناگتفه ، نیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تشاد  نایب  ماما 

دروخیم ». دنگوس  رگا  هتبلا  داتفایم ؛ وا  هب  دنگوس  هک  دادیم  رارق  سک  نآ  يارب  ار  ّقح  سپس  هدب . ار  ّقح  وا  هب  تسوا ، يارب 
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دندمآ رگید  رفن  ود  دنداد و  تداهش  یعوضوم  رب  هک  دهاش  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناحرس  نبدوواد  ( 8 - ) 45426 - 180
: هک تسا  هدرک  تیاور  دندرک ، فالتخا  دنداد و  تداهش  لّوا  رفن  ود  تداهش  فالخرب  و 

تسا رتراوازس  مکح  هب  وا  دروخب و  دنگوس  هک  تسوا  رب  دمآ ، رد  وا  ۀعرق  هک  مادک  ره  دوشیم و  هدز  هعرق  اهنآ  نایم  دومرف : ترضح  »
دوش ».) مکح  وا  عفن  هب  هک  نیا  هب  )

تسا سک  نالف  رسمه  نز  نیا  هک  دروآ  ینادهاش  يدرم  دراد و  يرسمه  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 45427 - 181
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تلادـع هب  موکحم  ینعی   ) دـندش لیدـعت  همه  دـندوب و  ربارب  دوهـش  تسا و  سک  نـالف  رـسمه  هک  دـنداد  تداهـش  دـندمآ و  نارگید  و 
تسا ». رتراوازس  نز  نیا  هب  وا  تسا و  ّقح  رب  وا  دمآ ، رد  وا  مهس  هک  مادک  ره  دوشیم و  هتخادنا  هعرق  نادهاش  نیب  : » دومرف دندوب ،)

دزن مهرد  هاجنپ  هک  دناهداد  تداهش  وا  يارب  رفن  ود  هک  تسا  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 10 - ) 45428 - 182
ار تداهـش  نیا  اج  کی  رد  یگمه  دراد و  مهرد  دـص  سک  نامه  دزن  وا  هک  دـنداد  تداهـش  دـندمآ و  رگید  رفن  ود  دراد و  سک  نالف 
ّقح هک  دنروخب  دنگوس  هک  دنهاوخیم  هدمآ ، رد  ناشمان  هب  هعرق  هک  نانآ  زا  سپس  دوشیم  هدز  هعرق  ناشنایم  دومرف : ترـضح  دنداد .

دنیوگیم ».
تفگیم ود  نآ  زا  مادکره  دندرک و  عازن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ییاپراهچ  ةرابرد  رفن  ود  : » دیوگ هعامـس  ( 11 - ) 45429 - 183

نآ نایم  ترضح  دندرک . هماقا  دندوب ، ناسکی  دادعت  رد  هک  ياهنّیب  ود ، نآ  زا  مادک  ره  تسا و  هدمآ  ایند  هب  وا  ۀلیوط  رد  اپراهچ  نآ  هک :
نامـسآ و تفه  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ، تفگ : سپـس  تشاذگ . تمالع  کی  ار  مهـس  ود  زا  مادک  ره  تخادنا و  هعرق  مهـس  ود  هب  ود ،

نآ هب  رتراوازـس  اپراهچ و  نیا  بحاص  هک  مادـک  ره  میحر ، نمحر و  راکـشآ ، بیغ و  هب  هاـگآ  گرزب ، شرع  راـگدرورپ  نیمز و  تفه 
يارب اـپراهچ  هک  داد  مکح  ترـضح  دـمآ و  نوریب  یکی  مهـس  سپ  دـیآ . نوریب  وا  مهـس  وا و  ماـن  هب  هعرق  هک  مهاوـخیم  وـت  زا  تـسا ،

تسوا ».
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دزن ییاـپراهچ  ةراـبرد  رفن  ود  دوـمرفیم : هـک  مدینـش  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نانــس  نـب  هّللادـبع  ( 12 - ) 45430 - 184
مادک ره  تسا و  هدمآ  ایند  هب  شاهلیوط  رد  وا  دزن  اپراهچ  نیا  هک  تفگیم  ود  نآ  زا  مادک  ره  دـندرک و  عازن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ار مهـس  ود  زا  مادـک  ره  تخادـنا و  هعرق  مهـس  ود  ود ، نآ  نایم  ترـضح  دـندوب . ناسکی  دادـعت  رظن  زا  هک  دـندرک  هماقا  هنّیب  ود  نآ  زا 
. تشاذگ تمالع 

بیغ و زا  هاگآ  گرزب ، شرع  راـگدرورپ  هناـگتفه ، نیمز  راـگدرورپ  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  راـگدرورپ  ادـنوادخ ، دومرف : نآ  زا  سپ 
نوریب وا  مان  هب  ار  هعرق  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسا ، رتراوازـس  نآ  هب  اپراهچ و  بحاـص  هک  ود  نیا  زا  مادـک  ره  میحر ، نمحر و  راکـشآ ،

. تسوا يارب  اپراهچ  هک  داد  مکح  ترضح  دمآ و  نوریب  یکی  مسا  هاگ  نآ  يروآ .
هب ار  نآ  هک  تفگیم  يرگید  هدـیرخ و  ار  نآ  هک  تفگیم  ود  نآ  زا  یکی  دـندرکیم و  عازن  يزینک  ةرابرد  رفن  ود  رگا  ترـضح  زاب  و 

هدمآ ایند  هب  وا  دزن  هک  تسا  یسک  يارب  زینک  نیا  هک  دادیم  مکح  ترـضح  دندرکیم ، هماقا  هنّیب  مه  اب  ود  نیا  نوچ  تسا و  هدروآ  ایند 
تسا ».

نیا تسا  تایاور  نیا  نیب  عمج  رد  نم ، دامتعا  دروم  هچنآ  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هرـس - سدق  یـسوط -] خیـش   ] نسحلا نب  دمحم 
ود نیا  زا  یکی  اب  ای  تسه  دنک  فّرصت  هک  یتسد  ود  نیا  زا  یکی  اب  ای  هک  تسین  جراخ  نیا  زا  دنریگ ، رارق  مه  ربارب  رد  رگا  هنّیب  ود  هک ،

دروم ای  دـنکیم  فرّـصت  نآ  رد  هک  تسا  یکی  تسد  رد  فـالتخا  دروم  اـی  ینعی  [ ؛ تسا ینوریب  تسد  ود  ره  تسین و  فرـصتم  تسد 
يرگید دوش و  مکح  دنرتلداع  شنادهاش  هک  سک  نآ  عفن  هب  هک  تسا  هتسیاش  تروص  نیا  رد  تسا .] نوریب  ود  نیا  تسد  زا  فالتخا 

تیاور هک  تسا  ناـمه  نیا  دروخب و  دـنگوس  دراد ، رتشیب  نادـهاش  هک  سک  نآ  دـندوب ، ناـسکی  تلادـع  رد  ود  ره  رگا  ددرگ و  لـطاب 
، درک میسقت  نادهاش  دادعت  ۀیاپرب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تشاد  ینوکس  هک  یتیاور  اما  تشادرب . رد  ار  نآ  ریـصبوبا  نیـشیپ 

هعرق ناشنایم  دوب ، يواسم  نادـهاش  دادـعت  رگا  تسا و  هدوبن  عقاو  مکح  ۀـیاپرب  تسود و  نآ  نایم  يرگهطـساو  شزاس و  تهج  هب  نیا 
. تسوا ّقح  ّقح ، هک  دروخیم  دنگوس  دیآ ، رد  وا  مهس  هک  سک  ره  دوشیم و  هتخادنا 

اهنت وا  عفن  هب  هنّیب  رگا  سپ  دشاب ، دنکیم ) فّرصت  نآ  رد  دراد و  رایتخا  رد  ار  زیچ  نآ  هک  یتسد   ) فّرصتم ِدی  هنّیب ، ود  زا  یکی  اب  رگا  و 
تسد هب  دوشیم و  هتفرگ  وا  تسد  زا  تروص  نیا  رد  دهدیمن ، تداهش  ار  کلم  ببـس  یلو  دهدیم  تداهـش  تسوا ، کلم  هک  نیا  رب 
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ای هدیرخ  هک  نیا  هب  دهد  تداهش  زین  تیکلم  ببـس  هب  وا  ۀنّیب  رگا  یلو  درادن .) یفّرـصت  يوعد  دروم  رب  هک  یتسد   ) دوشیم هداد  ینوریب 
، تسا فّرـصتم  ِدـی  هارمه  هک  ياهنّیب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، نآ  دـننام  مه  رگید  ۀـنّیب  نآ و  ریغ  ای  تساپراهچ  رگا  تسا ، هدـمآ  اـیند  هب 

. تسا رتراوازس 
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هک مادـک  ره  دـنهدیم و  دـنگوس  ار  مادـک  ره  تفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  هنّیب  ود  رگا  هک  راـمع  نب  قاحـسا  تیاور  صوـصخ  رد  اـّما  و 
هک ددرگیم  قیبطت  يدروم  اب  تیاور  نیا  ددرگیم ، میسقت  ود  نآ  نایم  ّقح  دندروخ  دنگوس  ود  ره  رگا  تسوا و  اب  ّقح  دروخ ، دنگوس 
هک دوشیم  بجوم  ار  ریگرد  فرط  ود  زا  یکی  حیجرت  يزیچ  هچ  هک  میاهداد  حیـضوت  ام  نوچ  دـننک ؛ شزاس  فیـصنت  نیا  رب  فرط  ود 
رب دـنگوس  هک  تسین  يزیچ  اجنیا  رد  یلو  تسا . هعرق  اـب  نادـهاش  ترثک  نآ ، دنـشاب و  يواـسم  هنّیب  ود  هک  یتروص  رد  دروخب  دـنگوس 
هک دنریذپب  ود  نآ  زا  مادک  ره  دوشن و  رایتخا  هعرق  هک  نیا  هب  دشاب  هعرق  ياج  هب  دـنگوس  هک  تسا  نکمم  دوش و  تباث  ود  نیا  زا  یکی 

تایاور ۀمه  رب  هویش  نیا  هعرق و  هب  لمع  نیب  لمع و  هنوگ  نیا  نیب  تسا  ّریخم  تروص ، نیا  رد  دنیبب . ّقح  ار  نیا  ماما  دنروخب و  دنگوس 
هچنآ ۀیاپ  رب  ار  همه  ینک ، يرکف  تایاور  رد  رگا  وت  دنامیم و  ملاس  تایاور  ۀـمه  دـیآیم و  تسار  ددرگ ، حرط  یتیاور  هک  نیا  نودـب 

یلاعت ». هللا  ءاشنا  یباییم - متفگ  تیارب 
دندمآ و رگید  رفن  ود  دـنداد و  تداهـش  یعوضوم  رب  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یبلح  ( 13 - ) 45431 - 185

هعرق هک  مادک  ره  دوشیم و  هتخادنا  هعرق  ناشنایم  دومرف : ترـضح  دش . لاوئـس  دندرک ، فالتخا  مه  اب  دنداد و  تداهـش  نآ  فالخرب 
تسا ». رتراوازس  ّقح  هب  وا  دنگوس و  تسوا  رب  دروخ ، وا  هب 

اعّدا ار  نآ  دیآیم و  يدرم  تسا . يدنفسوگ  شتسد  رد  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روصنم  ( 14 - ) 45432 - 186
. تسا هتخورفن  هدیشخبن و  ار  نآ  وا  هدمآ و  ایند  هب  وا  دزن  دنفسوگ  نیا  هک  دنکیم  هماقا  لداع  ۀنّیب  دنکیم و 

هتخورفن و هدـمآ و  ایند  هب  وا  دزن  دنفـسوگ  نیا  هک  دروآیم  لودـع  ياهنّیب  اهنآ  دـننام  مه  وا  تسوا ، تسد  رد  دنفـسوگ  هک  سک  نآ  و 
ارچ مریذپیمن ؛ هنّیب  تسا ، شتسد  رد  دنفسوگ  هک  یسک  زا  تسا و  یعّدم  يارب  هنّیب  ّقح  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدیشخبن 

، تشادـن رگا  و  دوـشیم ] مکح  شعفن  هب  هک   ] دوـش بلط  هنّیب  تشاد ، هنّیب  رگا  یعّدـم  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  لـج  زع و  دـنوادخ  هک 
تسا ». هداد  روتسد  لج  زع و  دنوادخ  هنوگ  نیا  دسریم .]  ] تسوا تسد  رد  دنفسوگ  هک  سک  نآ  دنگوس  هب ] تبون  ]

تسا و هلاس  تفه  هدشن و  غلاب  زونه  هک  مدیـسرپ  يرتخد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ نیعا  نب  نارمح  ( 15 - ) 45433 - 187
هیلع نینمؤملاریما  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسوا ، رتخد  دـنکیم  اعّدا  نز  تسوا و  زینک  نیا  دـنکیم  اعّدا  درم  هک  تسا  ینز  درم و  اب 

. تسا هدرک  مکح  دروم  نیا  رد  مالسلا 
مدرم دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : ترضح  دناهداد ؟ یمکح  هچ  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدیـسرپ :

ار وا  ياعّدا  هک  یـسک  رب  دنک  هماقا  هنّیب  هک  سک  ره  دنک و  یگدنب  هب  رارقا  تسا ، غلاب  هک  یلاح  رد  دوخ  هک  سک  نآ  زج  دـندازآ  همه 
. دوشیم وا  ةدرب  ددرگیم و  لیوحت  وا  هب  زینک - هچ  مالغ و  هچ  دراد -
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. مهاوخب هنّیب  شیاعّدا  رب  تسوا ، ةدرب  رتخد ، هک  دراد  اعّدا  هک  نآ  زا  هک  تسا  نیا  مرظن  دومرف : ترـضح  دییوگیم ؟ هچ  امـش  مدیـسرپ :

نیا رد  دشاب ، هدیـشخب  ای  هتخورف  ار  وا  هک  دـننادیمن  تسوا و  ةدرب  رتخد  نیا  هک  دـنهد  تداهـش  هک  تخاس  رـضاح  ینادـهاش  رگا  سپ 
دننامه تسوا و  دنزرف  رتخد  نیا  دهد  تداهـش  شیارب  هک  دنک  هماقا  ار  یـسک  نز ، هک  نامز  نآ  ات  ددرگیم  لیوحت  وا  هب  رتخد  تروص 

. دوشیم هدروآ  نوریب  درم  گنچ  زا  لیوحت و  وا  هب  رتخد  تروص  نیا  رد  هک  تسا ؛ دازآ  وا 
هنّیب نز  رگا  سپ  دوشیم . هدروآ  نوریب  وا  تسد  زا  رتخد  نیا  دومرف : ترضح  تسوا ؟ ةدرب  رتخد  نیا  هک  دنکن  هماقا  هنّیب  درم  رگا  متفگ :
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هنّیب شیاعّدـم  رب  زین  نز  درکن و  هماـقا  شیوـخ  ياعّدـم  رب  هنّیب  درم ، هک  یتروـص  رد  ددرگیم و  لـیوحت  وا  هب  تـسوا  دـنزرف  هـک  دروآ 
دوریم ». دهاوخب ، هک  اج  ره  ددرگیم و  دازآ  كرتخد  درواین ،

كرتخد دـیوگیم  درم  دـنراد و  عازن  نآ  رـس  رب  ینز  درم و  هک  هلاس  تفه  رتخد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ( 16 - ) 45434 - 188
. دش لاوئس  تسوا ، دنزرف  كرتخد  دیوگیم  نز  تسوا و  زینک 

؟ تسا هداد  یمکح  هچ  دش  لاوئس  تسا . هداد  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  نیا  رد  : » دومرف ترضح 
ای دیامن  رارقا  شیوخ  یگدرب  هب  دشاب و  غلاب  هک  سک  نآ  رگم  دندازآ  همه  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترـضح 

دننادیمن تسوا و  زینک  رتخد  نآ  دهد  تداهـش  هک  دروایب  لداع  ياهنّیب  درم  رگا  نیاربانب ، دـهد . تداهـش  یگدرب  هب  وا  هیلع  هنّیب  هک  نآ 
دنزرف رتخد  نیا  هک  دنک  هماقا  هنّیب  نز ، هک  نیا  رگم  دریگیم  یگدرب ] هب   ] ار رتخد  نآ  دـشاب ، هدرک  دازآ  ای  هدیـشخب  ای  هتخورف  ار  وا  هک 

تسا ». هتخاس  دازآ  ار  وا  ًادعب  هک  نآ  ات  هدوب  يرگید  ای  درم  نیا  ةدرب  هک  نآ  ای  تسا  هدییاز  دازآ  ار  وا  تسوا و 
ّیلو و ةزاجا  اب  ار  وا  هدرک  اعّدا  ینز  رب  هک  يدرم  ةرابرد  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ باّهولادبع  ( 17 - ) 45435 - 189

هدروآ هنّیب  درم  نیا  هیلع  نز  نیا  رهاوخ  هجیتن  رد  دنکیم و  راکنا  ار  درم  ياعّدا  نز  اما  تسا  هدروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  نادـهاش  روضح 
صخـشم جاودزا  يارب  ار  ینامز  يو  دهاش  ود  اما  تسا  هدروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  نادهاش  روضح  ّیلو و  ةزاجا  اب  ار  رهاوخ  درم  نیا  هک 

نز نیا  رهاوخ  تسا و  نز  نیا  اـب  شزیمآ  ّقحتـسم  رهوش  نوچ  تسین ؛ هتفریذـپ  نز  ۀـنّیب  تسا و  رهوـش  ۀـنّیب  هنّیب ، دوـمرفیم : دـناهدرکن ،
جاودزا نامز  زا  شیپ  ینامز  رد  رگم  تسین  هتفریذپ  شاهنّیب  دوشیمن و  قیدـصت  وا  هجیتن ، رد  دزاس . لطاب  ار  جاودزا  نیا  هک  دـهاوخیم 

نآ ». اب  شزیمآ  ای  نز  نآ  اب 
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يوعد دروم  هک  سک  نآ  دزاس و  هماقا  هنّیب  نآ ، رب  دـنک و  نآ  ریغ  ای  ناویح  ای  نیمز  ياعّدا  يدرم  هیلع  يدرم  رگا  ( 18 - ) 45436 - 190
دور نوریب  شکلام  تسد  زا  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  رد  مکح  دنشاب ، ربارب  تلادع  رد  نادهاش  دروایب و  دهاش  ود  تسا ، يو  تسد  رد 
اعّدا مه  اب  کلم  دروم  رد  ریگرد  فرط  ود  تسین و  یـسک  تسد  رد  کلم  رگا  یلو  تسا . یعّدـم  رب  هنّیب  اریز  دوش ؛ هدرپس  یعّدـم  هب  و 

نیا رد  دننک ، هماقا  دهاش  ود  ود ، نآ  زا  مادـک  ره  رگا  تسا و  نآ  هب  رتراوازـس  وا  دـننک ، هماقا  نآ  رب  دـهاش  ود  هک  سک  ره  سپ  دـننک ،
رد نادهاش  رگا  و  دنشاب ] تلادع  هب  موکحم  دنـشاب ، لداع   ] دنوش لیدعت  شنادهاش  هک  تسا  نامه  یعّدم  ود  نیا  نیرتراوازـس  تروص 

نینچ نیا  .« ) دوشیم هداد  لیوحت  وا  هب  زیچ  نآ  دـنکیم و  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  وا  دراد ، يرتشیب  نادـهاش  هک  نآ  سپ  دـنربارب ، تلادـع 
(. عنقم تسا ؛ هدرک  رکذ  هتشون ، نم  يارب  هک  ياهلاسر  رد  مردپ 

ره دـندرک و  عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  يرتش  ای  اپراهچ  ةراـبرد  رفن  ود  هک  هدـش  تیاور  رباـج  زا  ( 19 - ) 45437 - 191
داد مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  تسا . هدروآ  ایند  هب  ار  رتش  ای  اپراهچ  نیا  وا  هک  درک  هماقا  هنّیب  ود ، نآ  زا  مادـک 

. تسوا تسد  رد  هک  تسا  یسک  يارب  ناویح  نیا  هک 

تاعاجرا

تشذگ

وگتسار و رب  رتوگتسار  لداع و  رب  رتلداع  ۀتفگ  میدقت  نآ  زا  هک  تسا  یتیاور  نآ  رد  هک  ارچ  تامّدقم ؛ باوبا  زا  مشـش  باب  هب  دیرگنب 
. مشش مجنپ و  مود و  مکی و  تیاور  دننام  دوشیم ؛ هدافتسا  دمتعم ، رب  رتدمتعم  عرو و  اب  رب  رتعرو  اب 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1319 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیآیم

. دینک هظحالم  تسا ؛ مکح  نیرتتلادع  اب  یلوهجم  ره  رد  هعرق  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يزیچ  نآ ، نایاپ  يدعب و  باب  رد 

هعرق مکح  باب 31 

هراشا

دنوش رادهدهع  ار  میرم  یتسرپرس  تلافک و  کی  مادک  ات  دندنکفایم  بآ  هب  یـشکهعرق ) يارب   ) ار دوخ  ياهملق  هک  ماگنه  نآ  رد  وت  و 
اهنآ ۀمه  و   ) یتشادن روضح  دنتشاد ، شکمشک  مه  اب  وا ) یتسرپرس  راختفا  بسک  يارب  لیئارـساینب  نادنمـشناد   ) هک یماگنه  هب  زین )  ) و

(. دش هتفگ  وت  هب  یحو  هار  زا 
«2 . » دش بولغم  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق   ) دنکفا و هعرق  اهنآ  اب  و  « 1»

______________________________

.44 نارمع 3 / لآ  (. 1)

.141 تافاص 37 / (. 2)
 205 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ره دومرف : نم  هب  ترـضح  مدیـسرپ . يزیچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نبیـسوم  ماـما  زا  : » دـیوگ میکح  نب  دّـمحم  ( 1 - ) 45438 - 192
. دروخیم عقاو  هب  تسرد  مه  دنکیم و  اطخ  مه  هعرق  متفگ : تسا . هعرق  نآ  رد  یلوهجم 

دنکیمن ». اطخ  دنک ، مکح  نادب  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  دومرف : ترضح 
تسا هدش  تیاور  هدومرف  نیا  مالسلا  مهیلع  ناشیا  نادنزرف  ناردپ و  رگید  زا  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  ( 2 - ) 45439 - 193

. دنکیم تباصا  عقاو  هب  مه  دنکیم و  اطخ  مه  هعرق  متفگ : ماما  هب  تسا . هعرق  نآ  رد  یلوهجم  ره  : » هک
دنکیمن ». اطخ  دنک ، مکح  نادب  دنوادخ  هک  یمکح  ره  دومرف : ترضح 

: دومرف وا  هب  ترضح  دیسرپ . ياهلأسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامنارای  زا  یکی  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 3 - ) 45440 - 194
راذـگاو لج  زع و  دـنوادخ  هب  راـک  رگا  هتبلا  تسا ، هعرق  زا  رتلداـع  ياهّیـضق  هچ  دوزفا : ترـضح  سپـس  ددرگیم . مولعم  هعرق  رد  نیا 

دش ». بولغم  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق   ) دنکفا و هعرق  اهنآ  اب  و  دیامرفیمن : یلاعت - كرابت و  دنوادخ - ایآ  ددرگ ؟
نیا رگم  دنیامن  راذگاو  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  ناشراک  هک  یهورگ  دنشکیمن  هعرق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45441 - 195

دنوادخ ایآ  ددرگ ؟ راذگاو  دنوادخ  هب  راک  رگا  تسا  هعرق  زا  رتلداع  مکح  مادـک  دومرف : ترـضح  دـیآیم و  نوریب  راد  ّقح  مهـس  هک 
دش ». بولغم  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق   ) دنکفا و هعرق  اهنآ  اب  و  دیامرفیمن : یلاعت 

نـشور  ) تسا لکـشم  هک  يدروم  رد  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  نینمؤملاریما و  زا  ( 5 - ) 45442 - 196
دناهدرک ». بجاو  ار  هعرق  هب  مکح  تسین ،)

ةدومرف نامه  نآ  تسا و  نارمع  رتخد  میرم  دـش ، هدز  وا  رب  هعرق  هک  یـسک  نیتسخن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 6 - ) 45443 - 197
تلافک و کی  مادـک  اـت  دـندنکفایم  بآ  هب  یـشک ) هعرق  يارب   ) ار دوخ  ياـهملق  هک  ماـگنه  نآ  رد  وت  و  هک : تسا  لـج  زع و  دـنوادخ 

 ... دنوش رادهدهع  ار  میرم  یتسرپرس 
. یتشادن روضح 
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دندیشک و هعرق  داتفا ، جاوما  رد  یتشک  دش و  راوس  هورگ  نآ  اب  نوچ  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  ةرابرد  سپـس  تساتشـش . اهمهـس  و 
. داتفا سنوی  هب  راب  هس  هعرق  دندیشک ، هعرق  نوچ 

، سنوی دروم  زا  سپ  درک . ترپ  ار  شدوخ  سنوی  دوب . هدرک  زاب  ار  شناهد  یهام  نآ  تفر . یتشک  لوا  ولج و  هب  سنوی  دوزفا : ترضح 
یمهد  دنزرف  رد  تشگ و  دلوتم  شیارب  رسپ  هن  هک  تسا  بلطملادبع 

 207 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یلاح رد  دنک - حبذ  ار  وا  تسناوتیمن  بلطملادبع  دمآ ، ایند  هب  هّللادبع  نوچ  دنک . حبذ  ار  وا  دهد ، رسپ  وا  هب  دنوادخ  رگا  هک  درک  رذن 

. دمآ رد  هّللادبع  مان  هب  هعرق  دیشک . هّللادبع  رتش و  هد  نیب  هعرق  دروآ و  رتش  هد  اذل  دوب ؛ وا  بلص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 
هک نآ  ات  دوزفایم  اهرتش  رب  بلطملادبع  دمآیم و  رد  هّللادبع  مان  هب  هعرق  نانچمه  دوزفا ، رگید  رتش  هد  بلطملادبع  ترضح  نآ  زا  سپ 

. داتفا رتش  رب  هعرق  تشاذگ ، رتش  دص  بلطملادبع 
نآ زا  سپ  دـمآ . رد  رتش  مان  هب  درک و  رارکت  راب  هس  ار  یـشکهعرق  اذـل  ماهدرکن ؛ تیاعر  ار  فاـصنا  میادـخ  اـب  نم  تفگ : بلطملادـبع 

درک ». ینابرق  ار  اهرتش  نآ ، زا  سپ  تسا . یضار  میادخ  هک  مدیمهف  نالا  دومرف :
- دنوادخ هب  ندومن  راذگاو  هعرق  ایآ  تسا ؟ رتراوتسا  هعرق  زا  هبتشم  رد  یمکح  هچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 45444 - 198

؟ تسین هرکذ - ّزع 
دنکفا و هعرق  اهنآ  اب  و  هک : تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نآ  دش و  روآدای  ار  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  ناتـساد  ترـضح ، هاگنآ 

ياهملق هک  ماگنه  نآ  رد  هک : ار  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ار و  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  ناتـساد  دش و  بولغم  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق  )
. یتشادن روضح  دنوش ...  رادهدهع  ار  میرم  یتسرپرس  تلافک و  کی  مادک  ات  دندنکفایم  بآ  هب  یشکهعرق ) يارب   ) ار دوخ 

لوسر ردپ  ددرگیم و  دلوتم  شیارب  هک  ار  يدنزرف  حبذ  درک  رذن  هک  نامز  نآ  مالسلا  هیلع  ّبلطملادبع  ناتـساد  زا  درک  دای  ترـضح  و 
رب ار  هعرق  بلطملادبع ، اذـل  دـنکفا ؛ بلطملادـبع  رب  ار  هّللادـبع  تبحم  دـنوادخ  دـمآ . ایند  هب  شیارب  هّللادـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تشاذـگ و دـنک ، حـبذ  ار  هّللادـبع  هک  نیا  ياـج  هب  دـیوج  برقت  دـنوادخ  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  دـنک و  یناـبرق  ار  نآ  هـک  يرتـش  هّللادـبع و 
. داـتفا نارتـش  رب  هـعرق  اـجنیا  رد  دیـسر و  رتـش  دـص  هـب  اـت  درکیم  داـیز  ار  اـهرتش  بلطملادـبع  داـتفایم و  هّللادـبع  رب  هـعرق  روـطنیمه 

تسا هدش  یضار  مراگدرورپ  هک  مدیمهف  نالا  دومرف : نآ  زا  سپ  داتفایم . نارتش  مان  هب  هعرق  درک و  رارکت  ار  هعرق  راب  دنچ  بلطملادبع 
نینمؤملاریما هک  تسا  هدش  لقن  تسا و  هدومرف  لقن  ینالوط  ینخس  رد  ار  ناتساد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومن و  ینابرق  ار  اهرتش  و 

تسا ». هداد  هعرق  هب  مکح  لکشم ، ياثنخ  رد  مالسلا  هیلع 
. دوش هتفرگ  راک  هب  هعرق  هک  تسا  نیا  نآ  رد  ّقح  دیاین ، مهارف  نآ  رب  ندروآ  دهاش  هک  يدروم  ره  و  ( 8 - ) 45445 - 199

راذـگاو دـنوادخ  هب  راک  رگا  تسا  هعرق  زا  رتهنالداع  یمکح  هچ  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
اب ود  ره  دنرخب و  ار  يزینک  رفن  ود  رگا  دش و  بولغم  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق   ) دنکفا و هعرق  اهنآ  اب  و  دـیامرف : لاعتم  دـنوادخ  نوچ  ددرگ ؟
وا ماـن  هب  هعرق  هک  سک  ره  دوش و  هدیـشک  هعرق  ناـشنایم  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  مکح  درواـیب ، يدـنزرف  زینک  دـننک و  شزیمآ  يو 

. دوب دهاوخ  دح  زا  یمین  ود ، نیا  زا  مادک  ره  رب  تسا و  نماض  شقیفر  هب  ار  زینک  ياهب  زا  یمین  ددرگ و  قحلم  وا  هب  دنزرف  دمآرد ،
 209 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شزیمآ وا  اب  دیرخ و  یلوا  هک  نآ  زا  دعب  دـننک ، شزیمآ  ادـج  ادـج  زینک  اب  دنـشاب و  رفن  هس  دـناهدرک  يرادـیرخ  ار  زینک  هک  نانآ  رگا  و 
دریگ و رارق  رهط ]  ] یکاپ کی  رد  اهنیا  ۀمه  دنک و  شزیمآ  وا  اب  درخب و  یموس  نآ  زا  سپ  دنک و  شزیمآ  وا  اب  درخب و  ار  وا  یمّود  درک ،

یلـص ادـخ  لوسر  نوچ  ددرگ ، قحلم  تسوا ، دزن  رد  نونکامه ]  ] زینک هک  سک  نآ  هب  دـنزرف  هک  تسا  نآ  ّقح  دروایب ، دـنزرف  زینک  نیا 
. تسا گنس  راکانز  يارب  تسا و  رتسب  يارب  دنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
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تسین ». ندش  میلست  زج  نآ  رد  ددرگن و  نشور  هّیضق  یسررب ، قیقحت و  اب  هک  تسا  يدروم  رد  نیا 
ةرابرد نامنارای  زا  یضعب  هک  یشسرپ  هب  خساپ  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 9 - ) 45446 - 200

تسا هعرق  زا  رتهنالداع  یمکح  مادک  و  دوزفا : ترضح  سپـس  دوشیم . نشور  هعرق  اب  نیا  دومرف : دندرک ، مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ياهلاسم 
بولغم داتفا ) وا  مان  هب  هعرق  . ) دنکفا هعرق  اهنآ  اب  و  هک : دیامرفیمن  لج  زع و  دنوادخ  ایآ  ددرگ ؟ راذگاو  لج  زع و  دـنوادخ  هب  راک  رگا 

دش ».
: تفگ هرارز  تسین ؟ ّقح  ایآ  ییوگیم ؛ هچ  هعرق  ةرابرد  وت  دیوگ : هرارز  هب  راّیط  : » دیوگ لیمج  ( 10 - ) 45447 - 201

سپ تفگ : راّیط  يرآ . تفگ : هرارز  دیآیم ؟ نوریب  راد  ّقح  مهـس  هعرق ) زا   ) هک دـناهدرکن  تیاور  ایآ  تفگ : راّیط  تسا . ّقح  هعرق  هلب ،
هنوگنیا تیاور  اهنت  تفگ : وا  هب  هرارز  تسا ؟ نینچ  ایآ  هک  مینیبب  میشک و  هعرق  نآ  رب  نآ  زا  سپ  مینک ، ار  يزیچ  ياعّدا  وت  نم و  ات  ایب 

هب اّما  دیآیم و  نوریب  راد  ّقح  مهـس  هک  نیا  رگم  دنـشک  هعرق  نآ  زا  سپ  دنراذگاو و  ادخ  هب  ار  ناشراک  هک  دنتـسین  یهورگ  هک  هدـمآ 
. تسین شیامزآ  يارب  هعرق  یشیامزآ ، لکش 

ود نیا  زا  یکی  مهـس  اجک  زا  دـننک ؟ اعّدا  تسین ، ناشيارب  هک  ار  يزیچ  ود  ره  دنـشاب و  یعّدـم  ود  ره  رگا  تسیچ  وت  رظن  تفگ : راـّیط 
؟ دیآیم نوریب 

هک دـننک  ار  يزیچ  ياـعّدا  ود  نـیا  رگا  دوـشیم و  هتـشاذگ  دازآ  مهـس  کـی  هـعرق  هارمه  دـشاب ، نـینچ  هـک  یتروـص  رد  دـیوگ : هرارز 
دیآیم ». نوریب  دازآ  مهس  نآ  تسین ، ناشيارب 

وا يارب  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ میحرلادـبع  ( 11 - ) 45448 - 202
هعرق ینعی  درکیم ؛ مجر  دروـم  نآ  رد  ترـضح  دوـب ، هدـماین  شاهراـبرد  زین  ّتنـس  هدـماین و  شاهراـبرد  نآرق  هک  دـمآیم  شیپ  يزیچ 

تسا ». تالکشم  زا  نیا  میحرلادبع ، يا  دومرف : ترضح  سپس  دیسریم . عقاو  هب  تخادنایم و 
ره دوب و  هدروآ  يدنزرف  زینک  دـندوب و  هدرک  شزیمآ  رهط  کی  رد  يزینک  اب  هک  ار  رفن  هس  : » دـیوگ مقرا  نب  دـیز  ( 12 - ) 45449 - 203

. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  تسوا ، نآ  زا  دنزرف  هک  دنتشاد  اعّدا  مادک 
؟ دشاب یکی  نیا  يارب  ات  يرذگیم  هاوخلد  هب  دنزرف  نیا  زا  دومرف : ناشرفن  کی  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. هن تفگ : وا  دشاب ؟ یکی  نیا  يارب  دنزرف  نیا  هک  دهاوخیم  تلد  وت  ایآ  دومرف : يرگید  هب  هن . تفگ : وا 
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منیبیم یناکیرش  ار  اهامـش  نم  دومرف : ترـضح  هن . تفگ  وا  دشاب ؟ یکی  نیا  يارب  دنزرف  هک  يراد  تسود  دومرف : يرگید  هب  ترـضح 
مراذگیم وا  ةدهعرب  ار  زینک ] ي   ] اهب موس  ود  دروخ ، شمان  هب  هعرق  هک  مادک  ره  مشکیم و  هعرق  ناتنایم  نم  دییآیمن . رانک  مه  اب  هک 

زج دروم  نیا  رد  مه  نم  دومرف : ترضح  دندرک . رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ار  مکح  نیا  نانآ  مهدیم . وا  هب  ار  دنزرف  و 
مباییمن ». تسا ، هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هچنآ 

هدرب هس  نآ  زا  سپ  تسا و  دازآ  موش ، کلام  هک  ياهدرب  نیتسخن  تفگ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 45450 - 204
، هعرق و  دوزفا : ترـضح  دوشیم . دازآ  دـیآ ، رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  ناـنآ  زا  مادـک  ره  دـشکیم و  هعرق  ناـنآ  ناـیم  : » دومرف درب ، ثرا  ار 

تسا ». ّتنس 
: دومرف دـنکیم ، ّتیـصو  نانآ  موس  کی  يدازآ  هب  دراد و  یناـگدرب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 14 - ) 45451 - 205

دیشکیم ». هعرق  ناشنایم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  »
ییوگیم هچ  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  دیسر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفینحوبا  : » دیوگ راتخم  نب  نیـسح  ( 15 - ) 45452 - 206

هدرب زا  دازآ  یلو  یکی ، نآ  ةدرب  يرگید  دازآ و  یکی  هدنام ؛ ياج  هب  نانآ  زا  دنزرف  ود  هدش و  بارخ  یهورگ  رس  رب  هک  ياهناخ  ةرابرد 
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. دوشیم میسقت  ود  نیا  نایم  لاوما  ددرگیم و  دازآ  نآ  زا  یمین  نیا و  زا  یمین  تفگ : هفینحوبا  تسین ؟ صخشم 
تسا و دازآ  دروخ ، شمان  هب  هعرق  هک  مادـک  ره  دوشیم . هتخادـنا  هعرق  ناشنایم  یلو  تسین  نینچ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دریگیم ». رارق  یلوا  رایتخا  رد  وا  یتسرپرس  تیالو و  دوشیم و  دازآ  زین  يرگید  نآ 
دش و بارخ  ناشرـس  رب  هناخ  هک  یهورگ  ةرابرد  نمی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 16 - ) 45453 - 207

یکی مان  هب  هعرق  دیـشک و  هعرق  ناشنایم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داد . مکح  دوب ، هدرب  يرگید  دازآ و  ود  نآ  زا  یکی  دندنام ، هچب  ود 
درک ». دازآ  ار  يرگید  داد و  رارق  وا  يارب  ار  لام  دمآ و  رد  ود  نآ  زا 
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ار دوخ  ناماد  هک  نارمع  رتخد  میرم  هب  نینچمه  و  هک : لاـعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 17 - ) 45454 - 208

تسا »...  نارمع  رتخد  میرم  دش ، هدیشک  هعرق  وا  رب  هک  یسک  نیتسخن  : » دومرف ترضح  دیوگ ) هک  نآ  ات  : ) دیوگ تشاد ، هگن  كاپ 
دجسم يارب  دازآ  دشاب و  دازآ  شمکـش  رد  نینج  هک  درک  رذن  نوچ  نارمع  رـسمه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 18 - ) 45455 - 209

میرم نارمع ، رسمه  نوچ  دمآیمن و  نوریب  دجسم  زا  زگره  دمآیم و  رد  دجسم  هب  وا  درکیم ، لمح  عضو  ار  وا  ردام  هک  یتقو  دشیم ،
رتخد  ) تسین رتخد  دننامه  رـسپ  دوب - رتهاگآ  دوب  هدروآ  ایند  هب  وا  هچنآ  زا  ادخ  یلو  مدروآ - رتخد  ار  وا  نم  ادنوادخ ، تفگ : دـییاز ، ار 
ناطیش ياههسوسو )  ) زا ار  شنادنزرف  وا و  مدراذگ و  مان  میرم  ار  وا  نم  دهد ) ماجنا  رـسپ  دننامه  ار  دبعم  يرازگتمدخ  ۀفیظو  دناوتیمن 
رهاوخ رهوش  ایرکز  دـمآ و  رد  ایرکز  مان  هب  هعرق  دندیـشک و  هعرق  میرم  يارب  ناربمایپ  نآ ، زا  سپ  مهدیم . رارق  وت  هانپ  رد  هدـش  هدـنار 

. دوب نارمع  رسمه 
غلاب  ] دش ضیح  ینعی  دنـسریم ؛ نانز  هک  دیـسر  ییاجنآ  هب  میرم  درک و  دراو  دجـسم  هب  ار  وا  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  میرم  تلافک  ایرکز 

لـصف رد  دشیم و  دراو  وا  رب  ایرکز  تخاسیم و  نشور  ار  بارحم  شرون  اب  دناوخیم و  زامن  میرم  دوب ، نانز  نیرتابیز  زا  میرم  و  دـش ]
يوس زا  نیا  تفگ : ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  تفگ : وا  دیدیم . ار  ناتسبات  ةویم  ناتسمز ، لصف  رد  ار و  ناتـسمز  ةویم  میرم  دزن  ناتـسبات 

ناگتسب زا  نم  و  درک : ضرع  دناوخ و  ار  شیوخ  راگدرورپ  میرم ، رد  یگتـسیاش  همه  نآ  ةدهاشم  اب  ، ) ایرکز هک  دوب  اجنآ  رد  تسادخ .
تسا ». هدروآ  ییحی  ایرکز و  ۀصق  ةرابرد  دنوادخ  هچنآ  ات  مکانمیب . مدوخ  زا  دعب 

هعرق نانآ  اب  سنوی  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  سنوی  ناـیرج  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یلاـمث  ( 19 - ) 45456 - 210
زا سپ  دـنکیمن . اطخ  هعرق  دـتفیب ، یـسک  مان  هب  هعرق  راب  هس  رگا  هک  تشگ  يراج  هعرق  هب  ّتنـس  داتفا و  سنوی  مان  هب  هعرق  تخادـنا و 

دیعلب »...  ار  وا  یهام  درک و  ترپ  ار  شدوخ  سنوی  نآ ،
ات تفر  نوریب  نانآ  نایم  زا  نیگمـشخ  دید ، ار  شموق  ياهتیـصعم  نوچ  سنوی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 20 - ) 45457 - 211

. دندیـشک هعرق  راب  هس  نانآ  دزاس . قرغ  ار  ناـنآ  اـت  دـمآ  رد  ناـشربارب  رد  یهاـم  نآ  دـش . راوس  اـیرد  رد  يایتشک  رد  یموق  اـب  هک  نآ 
دیزادنیب »...  ارم  دهاوخیم . ارم  یهام )  ) وا دومرف : سنوی  ترضح 

- اهنع هّللایضر  هملسّما - دزن  تفرگ ، ار  هرصب  هب  تکرح  میمـصت  هشیاع  نوچ  : » دیوگ نامور  نب  دیزی  هسیکوبا و  ( 21 - ) 45458 - 212
يرفس دصق  هک  نامز  ره  دیشکیم ؟ هعرق  شنانز  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يروآیم  دای  هب  ایآ  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) دمآ

داتفا »... ] وت  نم و  مان  هب  هعرق   ] دمآرد وت  مهس  نم و  مهس  دیشک و  ياهعرق  ترضح  دیشکیم  هعرق  ناشنایم  تشاد ،
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زا دیشک . هعرق  شیرق  اب  ادخ  ۀناخ  نتخاس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 22 - ) 45459 - 213
زا هک : تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهـس  دوسالارجح ، ای  ینامی  نکر  نایم  فصن  ات  هبعک  رد 

دش ». مشاهینب  مهس  یماش ، نکر  ات  دوسالارجح 
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تسا ». ماما  يارب  اهنت  هعرق  : » دومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 23 - ) 45460 - 214
هتـشون : » هک تسا  هدرک  تیاور  ندز  هعرق  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  زا  مادـقملا  یبا  نبورمع  ( 24 - ) 45461 - 215

ناـیم وـت  میحر ، ناـمحر و  راکـشآ ، بیغ و  هب  هاـگآ  نیمز ، اهنامـسآ و  ةدـنروآ  دـیدپ  يا  ایادـخ ، میحرلا . نـمحرلا  هـّللامسب  دوـشیم 
. ینکیم مکح  دننکیم ، فالتخا  نآ  رد  هک  يدراوم  رد  تناگدنب 

مترخآ و ایند و  رد  منید و  رد  مهس  ود  زا  هچنآ  میارب  یتسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دّمحم  لآ  دمحم و  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا 
. تسین وت  زج  یتّوق  دـهاوخب . ادـخ  هچ  نآ  ییاناوت . يزیچ  ره  رب  وت  دـیآ . نوریب  تسا ، رتهب  هدـنیآ  روما  ملاـح و  روما  رد  مراـک  تبقاـع 
[. لطاب  ] دـشاب تمالعیب  موس  ذـغاک  یهاوخیم و  ذـغاک  ود  رد  هچنآ  سیونب  سپـس  تسرفب . دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ ،

شیارب دنک ، تفلاخم  هک  سک  ره  ینکیمن و  تفلاخم  ینکیم و  لمع  نآ  قبط  دمآ ، نوریب  هک  مادک  ره  ینادرگیم . ار  اهمهس  سپس 
ینکیم ». ترپ  ار  نآ  دمآ ، رد  تمالعیب  هگرب  رگا  دوشیمن و  بوخ 

هعرق تیفیک  ةرابرد  میارب  لاـسرا  هب  ناـمنارای  زا  یـضعب  : » دـیوگ باوبالاحـتف  باـتک  رد  سوواـط  نب  یلع  دیـس  ( 25 - ) 45462 - 216
: دیوگیم سپس  دوشیم . هدناوخ  انلزنا » ّانا   » راب هدزای  و  دمح »  » راب کی  هک : دندرک  تیاور 

وت هب  دوریم  میب  دـیما و  هچنآ  رد  نوچ  مبلطیم ؛ یهاوخریخ  وت  زا  یهاگآ و  روما  تبقاـع  زا  وت  نوچ  مهاوخیم ؛ ریخ  وت  زا  نم  ایادـخ ،
. مراد نظنسح 

يریخ هدـش ، هدـیچیپ  تمارک  اب  شیاهبش  اهزور و  تسا و  تکرب  هب  هتـسب  شزاغآ  شتیاهن و  هک  تساهنآ  زا  نم  راک  نیا  رگا  ایادـخ ،
. دزاس رورس  زا  رپ  ار  شیاهزور  راومه و  ار  راک  نیا  یشومچ  هک  راد  رّرقم  میارب  نآ  رد 

. منکیم يرود  نآ  زا  هک  تسا  یهن  ای  لمع  نادب  نم  هک  تسا  رما  ای  ادخ ، يا 
نامز ره  هک  دراد  میمـصت  شبلق  اب  دنـشکیم و  هعرق  يرگید  وا و  سپـس  تیفاع . اب  هارمه  يریخ  هاوخب ؛ میارب  ار  ریخ  تتمحر  هب  ایادـخ 

صالخا وا و  لّکوت  اب  هارمه  اهنیا  هک  دـنکیم  لمع  نادـب  دـهدیم و  ماجنا  دراد ، تین  رد  هک  يدـصق  قبط  دـتفیب ، وا  قیفر  ای  وا  رب  هعرق 
تسوا ». تین 
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تسا هدرک  تیاور  هناگادج  تایاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لصتم  ياهدنـس  اب  مالـس  نب  مساق  دیبع  وبا  ( 26 - ) 45463 - 217
ربمایپ دزن  رفن  ود  و  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) دومرف یهن  هشوخ ، رب  امرخ  شورف  هشوخ و  رد  مدـنگ  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » هک

زا یـضعب  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  دندرک . عازن  دوب ، هدـش  هنهک  هک  ییاهزیچ  ثرا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شتآ زا  ياهعطق  انامه  مدرک ، مکح  وا  يارب  شردارب  ّقح  زا  يزیچ  هب  نم  هک  سک  ره  سپ  دنک . نایب  ار  شلالدتسا  يرگید  زا  رتهب  امش 

. دشاب مقیفر  يارب  مّقح  نیا  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رفن  ود  زا  مادک  ره  نآ ، زا  سپ  ماهدرک . ادـج  وا  يارب 
. دزاس لالح  ار  شقیفر  امش  زا  مادک  ره  سپس  دیشکب . هعرق  دیشاب و  ّقح  یپ  رد  دیورب و  ود  ره  یلو  دومرف : ترضح 

رتهب ار  شیوخ  لالدتـسا  هک  تسا  نیا  روظنم  دشاب ؛ شیوخ  لالدتـسا  هب  ْنَْحلأ  یخرب  زا  امـش  زا  یخرب  دـیاش  ترـضح ، ةدومرف  نیاربانب 
. تساطخ نامه  ءاح ) مزج  اب   ) نحل تسا و  یکریز  مهف و  نامه  ءاح ) حتف  هب   ) نحل تسا و  رتیلدج  دمهفیم و 

ترضح ةدومرف  تسا و  هتفریذپ  ماکحا  رد  ار  هعرق  هک  تسا  یسک  لیلد  تیاور  نیا  دیشکب و  هعرق  ینعی  امهتسا ؛ هک : ترضح  ةدومرف  و 
.« تسا هدرک  توعد  شزاس  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ایوگ  دیشاب و  ّقح  یپ  رد  دیامرفیم : ترضح  ایّخوت ، ابهذا و  هک 

تاعاجرا
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تشذگ

يزیچ هچ  هک  دـننادب  متّما  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ناذا ، باوبا  زا  مّود  باـب  زا  هدراـهچ  تیاور  رد 
تعامج ».]  ] لّوا فص  هعمج و  زور  حبص  ناذا و  دننزیم : هعرق  نآ  يارب  تساهنآ ، رد  نانآ  يارب 

هک نیا  زج  دنباین  سپـس  تسا ، لوا  فص  ناذا و  رد  هچنآ  دننادب  مدرم  رگا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  هدزناپ ، تیاور  رد  و 
درک ». دنهاوخ  نینچ  دنشکب ، هعرق  نآ  رب 

. دشاب باب  نیا  اب  بسانم  تسا  نکمم  هک  يزیچ  هراختسا ، باوبا  زا  متفه  باب  رد  و 
زا ات  هد  ات ، هد  ار  تنارای  یـسوم ، يا  : » هک لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ترـشع ، باوبا  زا  هس  یـس و  دص و  باب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد  و 

سپس تساهنآ . نایم  رد  نیچنخـس ]  ] ماّمن صخـش  هک  دتفایم  ییاتهد  هب  مهـس  هک  ارچ  شکب ؛ هعرق  ناشنایم  نآ  زا  سپ  زاس . ادج  مه 
دتفایم »...  ماّمن  رب  مهس  هک  ارچ  شکبهعرق ؛ ناشنایم  زاس و  ادج  ات ] هد  زا  رتمک  ياههورگ  رد   ] ار نانآ 
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. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  قتع ، باوبا  زا  مهن  تسیب و  باب  ّتیصو و  باوبا  زا  مکی  یس و  باب  تایاور  رد  و 

. تسا باب  بسانم  هک  تسا  یتیاور  رذن ، باوبا  زا  مهدفه  باب  تایاور  رد  و 
کی رد  هک  رفن  هس  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  ناگدرب ، حاکن  باوبا  زا  مود  لهچ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

دیـشک و هعرق  ناشنایم  ترـضح  تفرگ ، تروص  دـنک  روهظ  مالـسا  هکنآ  زا  شیپ  تیلهاج  رد  راک  نیا  دـندرک و  شزیمآ  ینز  اب  رهط 
. داد رارق  رگید  رفن  ود  يارب  ار  هید  مّوس  ود  سک ، نآ  رب  دمآرد و  وا  مان  هب  هعرق  هک  دادرارق  سکنآ  يارب  ار  دنزرف 

هدرک يرادـیرخ  مه  اب  ار  زینک  کی  هک  دـندمآ  مدزن  یهورگ  ادـخ ، لوسر  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّود ، تیاور  رد  و 
. دندروآ لیلد  دنتشاد و  اعّدا  دنزرف  دروم  رد  نانآ  ۀمه  دروآ و  يرسپ  زینک  دندرک و  شزیمآ  وا  اب  رهط  کی  رد  دندوب و 

لوسر متـشاذگ . وا  ةدهع  هب  ار  نانآ  بیـصن  دـمآ و  رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  مداد  رارق  یـسک  يارب  ار  دـنزرف  مدیـشک و  هعرق  ناشنایم  نم 
نوریب راد  ّقح  هگرب  هک  نیا  رگم  دننک  راذگاو  ادخ  هب  دوخ  راک  سپـس  دننکیمن و  عازن  یهورگ  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

دیآ ».
دنزرف زینک  نآ  دـننک و  شزیمآ  رهط  کی  رد  يزینک  اب  درم  هس  ای  درم  ود  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مّوس ، تیاور  رد  و 

ِنآ زا  دنزرف  دمآ ، رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  سک  ره  دشکیم و  هعرق  ناشنایم  یلاو  تسوا ، نآ  زا  دنزرف  هک  دـننک  اعّدا  مادـک  ره  دروایب و 
دهدیم ». زینک  بحاص  هب  ار  دنزرف  ياهب  تسوا و 

دـمآ و رد  ود  نیا  زا  یکی  مان  هب  هعرق  دز و  هعرق  رـسپ  ود  نآ  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  سپ  : » هک هتفگ  نیا  مراـهچ ، تیاور  رد  و 
دوب ». شکیرش  ةدرب  هک  یتروص  رد  دومن ، نآ  ياهب  فصن  هب  مزلم  ار  وا  درک و  قحلم  وا  هب  ار  رسپ  ترضح ،

هب شقیفر  يارب  ار  زینک  ياـهب  زا  یمین  ددرگیم و  قـحلم  وا  هب  دـنزرف  دروـخب ، وا  هب  هعرق  سک  ره  : » هک هتفگ  نیا  مـجنپ ، تـیاور  رد  و 
تسا ». ّدح  زا  یمین  ود ، نیا  زا  مادک  ره  رب  دریگیم و  هدهع 

ياعّدا همه  دننک و  شزیمآ  ینز  اب  رهط  کی  رد  یکرـشم  هدرب و  دازآ و  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشـش ، تیاور  رد  و 
دوشیم »...  هدیشک  هعرق  ناشنایم  دننک ، ار  دنزرف 

ینز اـب  رهط  کـی  رد  یحیـسم  يدوهی و  ناملـسم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مّوـس ، لـهچ و  باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 
دروخب ». وا  مان  هب  هعرق  هک  تسا  سک  نآ  يارب  دنزرف  دوشیم و  هدیشک  هعرق  ناشنایم  دننک ، شزیمآ 

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  ثاریم ، باوبا  زا  تشه  داتفه و  باب  رد  و 
. تسا باب  نیا  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ  نیشیپ ؛ باب  هب  رگنب  و 
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. میدرک اهر  ار  رگید  دراوم  راصتخا ، يارب  اهنت  ام  تسه . دیدرگ ، رکذ  هچنآ  زا  شیب  هعرق  دراوم  هک  تسا  نشور  و 
221 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

�يوعد ود  لخادت  رد  هیلع  �یعّدم  یعّدم و 
�

فالتخا  باب 32 

ات . ) دیـسرپ یلئاسم  ةرابرد  ماما  زا  همان  نآ  رد  تشاگن و  ياهمان  جع )  ) نامزلا بحاص  هب  يریمح  هّللادبع  نب  دّـمحم  ( 1 - ) 45464 - 218
کچ رد  مهرد  دصناپ  وا  رب  زین  درک و  هماقا  نآ  رب  لداع  ۀـنّیب  تشاد و  مهرد  رازه  ياعّدا  يدرم  رب  هک  يدرم  ةرابرد  و  (: » دـیوگ هک  نآ 
کچ رد  مهرد  تسیود  تشاد و  رگید  کچ  رد  مهرد  دصیـس  ياعّدا  وا  رب  زاب  تشاد و  لداع  ۀنّیب  مه  نیا  رب  زاب  تشاد و  اعّدا  يرگید 

یعّدـم تسا و  مهرد  رازه  کچ  نامه  لخاد  همه  اهکچ  نیا  تفگیم : هیلع�یعّدـم  یلو  تشاد  لداع  ۀـنّیب  اهنیا  ۀـمه  يارب  وا  رگید و 
رب هنّیب  هک  هزادنا  ره  ای  تسا  تباث  وا  رب  مهرد  رازه  راب  کی  ایآ  هک : مدیـسرپ  دیوگیم . هیلع�یعّدـم  هک  دـشاب  هنوگنآ  هک  تشاد  راکنا 

ار شدوخ  رابتعا  یکچ  ره  ینعی  [ ؟ دشاب دیاب  هک  هنوگنآ  تسا  ییاهکچ  اهنآ  اهنت  تسین و  ءانثتـسا  اهکچ  رد  تسا و  هدرک  هماقا  نآ 
[. دراد

، یقاب رازه  ةرابرد  تسین و  نآ  رد  یکـش  هک  تسا  نامه  نیا  دـنریگیم و  مهرد  رازه  راـب  کـی  هیلع�یعّدـم  زا  هک : داد  خـساپ  ترـضح 
. درادن یقح  دروخن ، دنگوس  درک و  لوکن  رگا  سپ  دوشیم  هدنادرگرب  یعّدم  هب  دنگوس 

دوشیم ادج  یعّدم  يارب  یضاق ، مکح  هب  هیلع  ٌموکحم  زا  هک  یلام  مکح  باب 33 

هراشا

اهدنگوس اههنّیب و  اب  ناتنایم  نم  اهنت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45465 - 219
اهنت منک ، ادـج  ار  يزیچ  شردارب  لاـم  زا  وا  يارب  نم  هک  يدرم  ره  سپ  دروآیم . لـیلد  رتهب  یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  منکیم و  مکح 

ماهدرک ». ادج  ار  شتآ  زا  ياهعطق  نآ ، اب  وا  يارب 
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: دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شریسفت  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ( 2 - ) 45466 - 220
يا دومرف : ترـضح  دـش . دایز  اهمتـس  اهتساوخداد و  دادیم . مکح  اهاعّدا ، رد  اهدـنگوس  اههنّیب و  اب  مدرم  ناـیم  ادـخ  لوسر  هتـسویپ  »

وا زا  هک  هنوگنآ  ۀیاپ  رب  نم  اهنت  دیوگب و  ار  شلالدتسا  رتهب  یضعب  زا  امش  زا  یضعب  دیاش  دینکیم و  عازن  مه  اب  امش  مرشب و  نم  مدرم ،
زا ياهعطق  نم  اـهنت  هک  دریگن  ار  نآ  مدرک ، مکح  وا  يارب  يزیچ  شردارب  ّقـح  زا  نم  هـک  سک  ره  نیارباـنب  مـهدیم ؛ مـکح  مونـشیم ،

ماهدرک ». ادج  وا  يارب  شتآ 
امش زا  یضعب  دیاش  دینکیم و  عازن  نم  دزن  امش  میامـش و  نوچ  يرـشب  نم  اهنت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 3 - ) 45467 - 221

زا يزیچ  نم  هک  سک  ره  نیارباـنب  منکیم ؛ مکح  ماهدینـش ، وا  زا  هچنآ  ۀـیاپ  رب  وا  عفن  هب  مه  نم  درواـیب . ار  دوـخ  لـیلد  یـضعب  زا  رتـهب 
مزاسیم ». ادج  وا  يارب  شتآ  زا  ياهعطق  نم  اهنت  هک  ارچ  دریگن ؛ ار  نآ  مداد  مکح  وا  يارب  ار  شردارب 

دنگوس  ] ربص دـنگوس  رب  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 4 - ) 45468 - 222
ار یناملـسم  درم  لام  شدنگوس  اب  دروخب و  دنگوس  دروخب ] دنگوس  صخـش  ات  ددرگیم  فقوتم  نآ  رب  مکح  هک  تسا  يدـنگوس  ربص 

تسا ». هدیرب  ار  ياهتخادگ  شتآ  ةراپ  اهنت  دزاسادج ،
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. مدید ترضح  ّطخ  اب  ار  نآ  مدناوخ و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دسالاوبا  ۀمان  رد  : » دیوگ لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 5 - ) 45469 - 223
شیوخ ّطخ  اب  ترـضح  تسیچ ؟ دیروخن ، لطاب  هب  ناتدوخ  نایم  ار  دوخ  لاوما  هک : لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ریـسفت  دوب : هدیـسرپ  ماما  زا 

. دننایضاق نامه  نامکاح  زا  روظنم  دوب : هتشاگن  شیارب 
عفن هب  یـضاق  یلو  تسا  رگمتـس  هک  دنادیم  درم  هک  تسا  نیا  نآ  دوب : هتـشون  نآ  ریز  ماما  نآ ، زا  سپ  دیوگ : لاّضف  نب  یلع  نب  نسح 

.« تسین روذعم  تسا  رگمتس  هک  دنادب  رگا  تسا ، هدش  هداد  مکح  وا  عفن  هب  هچنآ  نتفرگ  رد  درف  نیا  دهدیم . مکح  وا 

تاعاجرا

تشذگ

. دوش لالدتسا  بلطم  نیا  رب  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  یتیاور  بصغ ، باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
لام شدنگوس  اب  هک  تسین  يدرم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  اهدنگوس ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  راهچ  یـس و  تیاور  رد  و 

هچرگ ادخ ، لوسر  يا  دش : لاوئس  دزاس . بجاو  وا  رب  ار  خزود  مارح و  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دزاس  ادج  ار  یناملـسم  درم 
دشاب ». كارا  بوچ  زا  یکاوسم  هچرگ  دومرف : ترضح  دشاب ؟ یمک  زیچ 

 225 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
اب ناملـسم  ردارب  لاـم  ندرک  ادـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مجنپ ، یـس و  تیاور  رد 

دومرف ». یهن  غورد  دنگوس 
وا يارب  شردارب  لام  زا  نم  هک  يدرم  ره  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  ءاـضق ، باوبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  مّود  تیاور  رد  و 

منکیم ». ادج  شیارب  شتآ  زا  ياهعطق  انامه  منک ، ادج  تسین  وا  يارب  دنادیم  هک  ار  يزیچ 
یناـسک زا  وا  دربـب ، وت  نیمز  زا  شدـنگوس  اـب  رگا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ةدوـمرف  مهدـجیه ، باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

دیـسرت و درم  دیوگ : يوار  تسا . كاندرد  یباذع  وا  يارب  دزاسیمن و  كاپ  ار  وا  درگنیمن و  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دوشیم 
دنادرگرب ». وا  هب  ار  نآ 

. راهچ تسیب و  باب  هب  رگنب  و 
شلیلد رتهب  یضعب  زا  امش  زا  یضعب  دیاش  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  کی ، یس و  باب  زا  شـش  تسیب و  تیاور  رد  و 

.« مزاسیم ادج  شیارب  شتآ  زا  ياهعطق  نم  اهنت  مداد ، مکح  شردارب  ّقح  زا  يزیچ  هب  وا  يارب  نم  هک  سک  ره  نیاربانب  دروایب ؛ ار 

دنکیم ار  نآ  تیکلام  ياعّدا  رفن  کی  هدش و  ادیپ  یتعامج  نیب  هک  ياهسیک  مکح  باب 34 

دناهتـسشن و رفن  هد  مدیـسرپ : : » دـیوگ روـصنم  تسا . هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مزاـح  نـب  روـصنم  ( 1 - ) 45470 - 224
زا یکی  یلو  هن . دنتفگ : همه  تسامـش ؟ يارب  هسیک  نیا  ایآ  هک : دندیـسرپ  یخرب  زا  یخرب  تسا . مهرد  رازه  نآ  رد  ياهسیک و  ناشنایم 

؟ تسیک يارب  هسیک  تسا . نم  يارب  هسیک  نآ  تفگ : نانآ 
دنکیم ». اعّدا  ار  هسیک  هک  تسا  یسک  يارب  دومرف : ترضح 

نم يارب  هک  دـیوگب  ناـنآ  زا  یکی  تسین و  اـم  يارب  هک  دـنیوگب  همه  دوش و  ادـیپ  یعمج  ناـیم  رد  ياهسیک  رگا  و  ( 2 - ) 45471 - 225
. تسوا يارب  هسیک  نآ  تسا ،
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تسا هداد  ار  ییالاک  هدش ، توف  نز  هب  هک  نیا  هب  وا  ریغ  ای  ردپ  ۀنّیب  نودب  ياعّدا  مکح  باب 35 

هک دراد  اعّدا  شردپ  دریمیم . ینز  مدرگ ! تیادف  متـشون : همان  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  : » دـیوگ یـسیع  نبرفعج  ( 1 - ) 45472 - 226
زج هک  نآ  ای  ددرگیم  هتفریذپ  هنّیب  نودب  ردپ  ياعّدا  ایآ  تسا . هدوب  هداد  هیراع  وا  هب  تسا  نز  دزن  هک  یناراکتمدخ  لیاسو و  زا  یضعب 

. تسا ذفان  شیاعّدا  هنّیب  نودب  هک : دنتشون  ترضح  دریگیمن ؟ رارق  شریذپ  دروم  هنّیب ، اب 
نز لیاسو  دروم  رد  نز  رهوش  ردام  ای  نز  نآ  رهوشردپ  ای  هدرم  نز  رهوش  رگا  مدرگ ! تیادف  متشون : ماما  يارب  دیوگ : یـسیع  نب  رفعج 
رد نانآ  ایآ  تسا ، هداد  هیراع  وا  هب  ار  ناراکتمدخ  ای  لیاسو  زا  یـضعب  هک  تشاد  اعّدا  نزردپ  هک  دننک  اعّدا  ار  نامه  نز  ناراکتمدخ  ای 

؟ دنتسه ردپ  ناس  هب  اعّدا  نیا 
.« هن تشون : ترضح 

ردپ اب  دنزرف  ۀعفارم  زاوج  باب 36 

هراشا

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

227 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

: مدیسرپ هدم . ردپ  هب  ار  نآ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  فوقو ، باوبا  زا  مّوس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
ربم ». وا  يادص  زا  رتالاب  ار  تیادص  یلو  نک  همصاخم  وا  اب  دومرف : ترضح  درک . دهاوخ  همصاخم  نم  اب  ردپ  تروص  نیا  رد 

229 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک اعّدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیلع  غورد ، هب  هک  یسک  لتق  بوجو  باب 37 

هراشا

هب هک  يرتش  ياهب  مهرد  داتفه  هک  درک  اعّدا  ترضح  نآ  رب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  برع  ینیشنهیداب  ( 1 - ) 45473 - 227

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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. دهاوخیم تسا ، هتخورف  ترضح 
. دـمآ شیرق  زا  يدرم  هد . رارق  مکح  ناونع  هب  تدوخ  نم و  ناـیم  ار  يدرف  تفگ : وا  ماهداد . لـماک  روط  هب  ار  لوپ  نم  دومرف : ترـضح 
؟ يراد ادخ  لوسر  رب  ییاعّدا  هچ  تفگ : برع  نیشنهیداب  هب  یشیرق  نآ  نک . یسرداد  ام  نایم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
؟ دـییوگیم هچ  امـش  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : یـشیرق  نآ  ماهتخورف . ترـضح  هب  هک  يرتش  ياـهب  مهرد  داـتفه  تفگ : نیـشنهیداب  برع 

: دومرف ترضح 
ادخ لوسر  هب  یشیرق  تسا . هدادن  نم  هب  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : نیـشنهیداب  برع  هب  یـشیرق  نآ  ماهداد . وا  هب  لماک  روط  هب 

ار تّقح  وت  هک  يروخیم  دـنگوس  ایآ  تفگ : نیـشنهیداب  برع  هب  وا  هن . دومرف  ترـضح  دـیاهداد ؟ وا  هب  هک  دـیراد  هنّیب  امـش  ایآ  تفگ :
. يرآ تفگ : وا  ياهدرکن ؟ افیتسا  ياهتفرگن و 

مکح لج  زع و  دـنوادخ  مکح  هب  ام  نایم  هک  موریم  یـسک  دزن  یـسرداد  يارب  درف  نیا  اـب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تسیچ تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دمآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  یبارعا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  دنک .

. نک یسرداد  یبارعا  نیا  نم و  نایم  وت  نسحلاوبا ، يا  دومرف : ترضح  ادخ ؟ لوسر  يا  ار  امش 
. ماهتخورف وا  هب  هک  يرتش  ياهب  مهرد  داتفه  تفگ : وا  يراد ؟ ادخ  لوسر  رب  ییاعّدا  هچ  وت  یبارعا ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. ماهدرک تخادرپ  لـماک  روـط  هب  ار  رتـش  ياـهب  نم  دوـمرف : ترـضح  ادـخ ؟ لوـسر  يا  دـییامرفیم  هچ  امـش  تشاد : ناـیب  نینمؤـملاریما 
؛ هن تفگ : یبارعا  دـیوگیم ؟ تسرد  دومرف ، هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  یبارعا ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار راک  نیا  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر  دز . ار  یبارعا  ندرگ  دیشک و  نوریب  ار  شریشمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هدادن  نم  هب  يزیچ 
باقع و باوث و  خزود ، تشهب و  وا ، یهن  ادخ و  رما  اب  طابترا  رد  ار  وت  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : نینمؤملاریما  یلع ؟ يا  يداد ، ماجنا 

؟ مینکن قیدصت  یبارعا  نیا  رتش  ياهب  تخادرپ  رد  یلو  مینکیم  قیدصت  لج  زع و  دنوادخ  یحو 
، هن تفگ : وا  دـیوگیم ، تسار  تفگ ، هچنآ  رد  ادـخ  لوسر  اـیآ  متفگ : وا  هب  هک  یتـقو  درک . بیذـکت  ار  وـت  وا  نوـچ  متـشک ، ار  وا  نم 
زا سپ  نکم . رارکت  ار  شهباشم  یلو  يدرک  لـمع  تسرد  یلع ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . هدادـن  نم  هب  يزیچ 

يدرک ». مکح  نادب  وت  هچنآ  هن  تسادخ ؛ مکح  نیا  دومرف : درک و  دوب  ربمایپ  لابند  هک  یشیرق  صخش  هب  یهاگن  ترضح  نآ ،
تیاور ظفل  رد  ینوزف  اب  توافت و  رـصتخم  اب  ار  نیـشیپ  تیاور  هباشم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  همقلع  ( 2 - ) 45474 - 228

. تسا هدرک 
 231 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يولج رتش  کی  اب  هارمه  يایبارعا  دمآ . نوریب  هشیاع  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دـیوگ سابع  نبا  ( 3 - ) 45475 - 229
يا یشورفیم  ردقچ  يرآ ؛ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرخیم ؟ ار  رتش  نیا  دّمحم ، يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. مهرد تسیود  تفگ : یبارعا  یبارعا ؟
ياهب هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ : سابع  نبا  دزرایم .] رتشیب   ] تسا نیا  زا  رتهب  وت  رتش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هب ار  اـهمهرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  دـیوگ : ساـبع  نبا  دـیرخ . ار  نآ  مهرد  دـصراهچ  هب  هک  نآ  اـت  دومرفیم  رتشیب  ار  رتـش 
هنّیب دراد ، يزیچ  دّمحم  رگا  تسا . نم  ياهمهرد  مه  اهمهرد  تسا و  نم  رتش  رتش ، تفگ : دز و  رتش  راسفا  هب  تسد  یبارعا  داد ، یبارعا 

: تفگ وا  یتسه ؟ یـضار  دیآیم ، هک  يدرم  ریپ  هب  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر . هار  زا  يدرم  دـیوگ : سابع  نبا  دروایب .
لوسر وگب . نخس  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : وا  نک . یسرداد  یبارعا  نیا  نم و  نیب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دّمحم . يا  يرآ ،

رگا تسا . نم  ياـهمهرد  مه  اـهمهرد  نم و  رتش  رتش ، تفگ : یبارعا  تسا . یبارعا  ياـهمهرد  اـهمهرد ، نم و  رتـش  رتـش ، دومرف : ادـخ 
یلـص ربمایپ  دبلطیم . هنّیب  یبارعا  نوچ  تسا ؛ نشور  یـسرداد  مکح و  دروم  نیا  رد  تفگ : درم  نآ  دنک . هماقا  هنّیب  دراد ، يزیچ  دّـمحم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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نیا ایآ  یبارعا ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ . يرگید  درم  نآ  زا  سپ  تسـشن . وا  نیـشنب . دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
نم و نایم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگ ، کیدزن  نوچ  دّمحم . يا  يرآ ، تفگ : وا  يراد ؟ لوبق  دیآیم ، هک  ار  يدرمریپ 

ياـهمهرد اـهمهرد ، نم و  رتش  رتـش ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وگب . نخـس  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : وا  نک . مکح  یبارعا  نیا 
هماـقا هنّیب  دراد ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رگا  تسا . نم  رتش  مه  رتش  نم و  ياـهمهرد  اـهمهرد ، تفگ : یبارعا  تسا . یبارعا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـهاوخیم . هنّیب  یبارعا  نوـچ  ادـخ ، لوـسر  يا  تسا . نشور  مکح  يدروـم  نینچ  رد  تفگ : درم  نآ  دـنک .
. نیشنب دومرف :

وا يریذـپیم ؟ دـیآیم ، هک  ار  يدرمریپ  نیا  یبارعا ، يا  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـمآ . رگید  يدرم  نآ  زا  سپ  تسـشن . وا 
يا تفگ : وا  نک . مکح  یبارعا  نیا  نم و  نیب  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـشگ ، کـیدزن  وا  نوـچ  دّـمحم . يا  يرآ ، تـفگ :

. تسا یبارعا  ياهمهرد  اهمهرد ، نم و  رتش  رتش ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وگب . نخس  ادخ ، لوسر 
: تفگ درم  نآ  دروایب . هنّیب  دراد ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رگا  تسا . نم  ياهمهرد  مه  اهمهرد  نم و  رتش  رتش ، تفگ : یبارعا 

. دبلطیم هنّیب  یبارعا  هک  ارچ  تسا ؛ نشور  دروم  نیا  رد  یسرداد  ادخ ، لوسر  يا 
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نب یلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  دـنک . یـسرداد  یبارعا  نیا  نم و  ناـیم  ّقـح  هب  هک  درواـیب  ار  یـسک  دـنوادخ  اـت  نیـشنب  دوـمرف : ربماـیپ 
نوچ يرآ . تفگ : وا  يریذـپیم ؟ دـیآیم ، هک  ار  یناوج  نیا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر . هار  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

، ادخ لوسر  يا  تفگ : وا  نک . یـسرداد  یبارعا ، نیا  نم و  نیب  نسحلاوبا ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش ، کیدزن  ترـضح 
رتش رتش ، هن ؛ تفگ : یبارعا  تسا . یبارعا  ياهمهرد  اهمهرد ، تسا و  نم  رتش  رتش ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـییامرفب . نخس 

. دروایب دراد ، يزیچ  دّمحم  رگا  تسا . نم  ياهمهرد  مه  اهمهرد  تسا و  نم 
ات منکیمن  ار  يراک  نینچ  نم  تفگ : یبارعا  راذگب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رایتخا  رد  ار  رتش  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. دروایب هنّیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ 
لوسر رایتخا  رد  ار  رتش  دومرف : دمآ و  سپس  تفرگ و  ار  شریشمش  ۀتـسد  تفر و  شلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : سابع  نبا 

یلع نینمؤملاریما  دـیوگ : سابع  نبا  دروایب . هنّیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  رگم  منکیمن  نینچ  نم  تفگ : یبارعا  راذـگب . ادـخ 
ادج ار  یبارعا  زا  يوضع  دنیوگ  اهیقارع  زا  یـضعب  درک و  ترپ  ار  شرـس  دنیوگیم  همه  هنیدـم  لها  هک  دز  یتبرـض  وا  هب  مالـسلا  هیلع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  درک .
قیدـصت نامـسآ  زا  یحو  رب  ار  وت  اـم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاداو ؟ راـک  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  یلع ، يا 

مینکیمن »! قیدصت  مهرددصراهچ  رب  ار  وت  یلو  مینکیم 
زا ار  یبسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّـمع  نب  قاحـسا  ( 4 - ) 45476 - 230

یبارعا زا  هک  یبسا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هب  هک  ناقفانم  زا  ییاههتـسد  دـمآ . شـشوخ  بسا  نآ  زا  دـیرخ و  یبارعا  کی 
تمیق نیا  ربارب  دنچ  هب  ار  نآ  يدوب ، هدناسر  رازاب  هب  ار  بسا  رگا  دـنتفگ : یبارعا  هب  دـندرک و  تکرح  دـندیزرو و  تداسح  دوب ، هتفرگ 

حلاص يدرف  ربمایپ  یلو  هن ، دنتفگ : ناقفانم  منک .] هلاقا   ] منزب مهب  ار  هلماعم  مدرگن و  رب  ایآ  تفگ : تفرگ و  ار  یبارعا  عمط ، یتخورفیم .
. دنادرگیم زاب  وت  هب  ار  بسا  ترضح  تروص  نیا  رد  مدوب . هتخورفن  وت  هب  تمیق  نیا  هب  نم  وگب  دروآ ، ار  تلوپ  هک  یماگنه  تسا .

هللا یلـص  ربمایپ  مدوب . هتخورفن  وت  هب  تمیق  نیا  هب  نم  تفگ : یبارعا  داد . یبارعا  هب  ار  بسا  لوپ  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
. یتخورف نم  هب  تمیق  نیمه  اب  وت  تخیگنارب ، ّقح  هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و 

وا هب  دومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتمیق  نیمه  اب  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  یبارعا ، يا  تفگ : تساـخرب و  تباـث  نب  همیزخ 
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: دومرف همیزخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـبن . اـم  اـب  سک  چـیه  متخورف ، ربماـیپ  هب  ار  بسا  هک  نم  تفگ : یبارعا  یتـخورف .
ام هب  ینامـسآ  ياهربخ  ادـخ و  ةرابرد  امـش  داـب ! تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : وا  یهدیم ؟ ار  تداهـش  نیا  هنوگچ 

! مینکیمن قیدصت  بسا  نیا  تمیق  ةرابرد  ار  وت  یلو  مینکیم  قیدصت  ار  وت  ام  یهدیم ، شرازگ 
تسا ». نیتداهشلاوذ  همیزخ ، نیاربانب  درک ؛ باسح  رفن  ود  تداهش  ار  همیزخ  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 235 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ادـخ لوسر  نامز  رد  دوشیم ، هدرازگ  زامن  اههزانج  رب  نونکامه ]  ] هک اـج  ناـمه  طـالب  : » دـیوگ بهو  نب  ۀـیواعم  ( 5 - ) 45477 - 231

دوب و هدروآ  تشاد ، هک  ار  یبسا  يایبارعا  دـشیم و  هتخورف  نغور  ریـش و  رازاب  نآ  رد  ءاحطب . ماـن  هب  دوب  يرازاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دیرخ یبارعا  زا  ار  بسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . هتسب  شورف ] يارب   ] ار نآ 

. هزادـنا نیا  تفگ : وا  یتخورف ؟ دـنچ  هب  ار  تبـسا  دـنتفگ : دنتـساخرب و  ناقفانم  زا  یمدرم  دروایب . ار  بسا  ياهب  ات  دـمآرد  هناخ  هب  سپ 
یلو دـمآ  نوریب  شوخلد  بسا  لـماک  ياـهب  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب . نیا  زا  شیب  وت  بسا  ياـهب  یتخورف ؛ دـب  دـنتفگ :

. ماهتخورفن وت  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یبارعا 
. تفرگ الاب  ادص  رس و  یتخورف و  نم  هب  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  هّللاناحبس ! دومرف : بجعت  يور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ربمایپ باحـصا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دندمآ . درگ  يدایز  مدرم  دنکیم و  وگم  وگب  یبارعا  کی  اب  ادـخ  لوسر  دـنتفگ : مدرم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ات  دز ] يرانک   ] درک زاب  تسد  اب  ار  مدرم  دمآ . يراصنا  تباث  نبۀمیزخ  هک  دندوب  وا  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک نیا  اب  وت  ایآ  تفگ : یبارعا  يدرک . يرادیرخ  یبارعا  زا  ار  بسا  نیا  وت  هک  مهدیم  تداهش  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دیـسر و  هلآ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  همیزخ  يدوب ؟ ام  اب  وت  ایآ  تفگ : همیزخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  یهدیم ؟ تداهش  ياهدوبن ، ام  اب 
یلو منکیم  قیدصت  يروآیم ، ادخ  دزن  زا  هچنآ  رد  ار  امـش  نم  ایآ  دیاهدیرخ . امـش  هک  منادیم  نم  یلو  هن ، ادخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ 

! منکیمن قیدصت  دیلپ  یبارعا  نیا  ربارب  رد  ار  امش 
، همیزخ يا  دومرف : دمآ و  شـشوخ  دـش و  هدزتفگـش  همیزخ  راک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسا ». رفن  ود  تداهش  ربارب ] سپ  نیا  زا  ، ] وت تداهش 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  هک  شیومع  هک  تفگ  میارب  تباث  نبۀمیزخ  نبةرامع  : » دیوگ یلهذ  دمحا  نب  هّللادبع  ( 6 - ) 45478 - 232

باتـش اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . يرادـیرخ  ار  یبسا  یبارعا ، کی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا : هتفگ  وا  هب  تسا ، هلآ  و 
ةرابرد وا  اب  دندمآرد و  یبارعا  ربارب  رد  ینادرم  درک . تکرح  هتـسهآ  مه  یبارعا  دـهد و  لیوحت  وا  هب  دروایب و  ار  وا  بسا  ياهب  ات  تفر 

زا یـضعب  هک  ییاج  ات  تسا . هدـیرخ  ار  بسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسنادیمن  هک  یلاح  رد  دـندرک ، شکمـشک  بسا  ياهب 
رخب ار  وا  وت  مشورفب ، یـسک  هب  ار  بسا  نیا  رگا  تفگ : یبارعا  دنتـساوخ . دوـب ، هدـیرخ  تمیق  نادـب  ربماـیپ  هک  یتـمیق  زا  شیب  هب  مدرم 

. مشورفیم ار  نآ  هنرگو 
رود مدرم  ماهدیرخن ؟ ار  بسا  نیا  وت  زا  نم  ایآ  تفگ : تساخرب و  دینش ، ار  نخس  نیا  یبارعا  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تداهـش ات  روایب  يدـهاش  تفگ : یبارعا  دـندرکیم . هرجاشم  مه  اب  یبارعا  ربمایپ و  دـندش و  عمج  یبارعا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یبارعا  هب  دندوب  هدمآ  هک  یناناملسم  ماهتخورف . وت  هب  نم  هک  دهد 
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زا سپ  داد . شوگ  ار  یبارعا  ربمایپ و  شکمشک  دمآ و  تباث  نبۀمیزخ  هک  نآ  ات  دیوگیمن . ّقح  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ :

یلیلد هچ  هب  دوـمرف : درک و  همیزخ  هب  یهجوـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياهتخورف . ربماـیپ  هب  وـت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : نآ 
. میاهدرک قیدصت  ار  وت  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  تفگ  همیزخ  يدوبن !] هک  وت  [ ؟ یهدیم تداهش 
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.« دیمان تداهش ] ود  بحاص   ] نیتداهشلاوذ ار  وا  داد و  رارق  تداهش  ود  ار  تباث  نب  ۀمیزخ  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تاعاجرا

: تشذگ

: دومرف دنوادخ  تسا . هدینـشن  مشوگ  هدیدن و  ممـشچ  هک  مهد  يزیچ  هب  مکح  هنوگچ  : » هک هتفگ  نیا  مهدـفه ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 
: تفگ مالـسلا  هیلع  دوواد  هک : دومرف  ترـضح  دـنروخب و  دـنگوس  نادـب  ات  زاس  هارمه  ممان  اب  ار  ناـنآ  نک و  مکح  اـههنّیب  اـب  ناـشنایم 
هب دوواد  يرادـن . ار  نیا  تقاـط  وت  دومرف : دـنوادخ  منک . مکح  نادـب  اـت  ناـیامنب  تسوت ، دزن  هک  هنوگنآ  نم  هب  ار  ّقح  نم ، راـگدرورپ 

: تفگ دمآ و  دوواد  دزن  تشاد ، تیاکش  يدرم  زا  هک  يدرم  نآ  زا  سپ  داد . ماجنا  ار  وا  ۀتساوخ  دنوادخ  هک  نآ  ات  درک  رارصا  دنوادخ 
ار شلام  هتـشک و  ار  صخـش  نیا  ردـپ  یکاـش ، نیا  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  تسا . هتفرگ  ارم  لاـم  نیا 

. تسا هتفرگ 
هدش تیاکش  وا  زا  هک  یصخش  هب  دوواد  ار  نآ  دنتفرگ و  ار  شلام  دنتـشک و  ار  وا  دنـشکب . ار  یکاش  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  دوواد 

هک يزیچ  تباب  نیا  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  دوواد  شوگ  هب  اـت  دـندز  اـهفرح  دـندش و  هدز  تفگـش  مدرم  دـیوگ : ترـضح  داد . دوب ،
زع دنوادخ  سپـس  درک . نینچ  دنوادخ  دنک و  فرطرب  وا  زا  ار  تلاح  نیا  ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  تشگ . دراو  وا  رب  تشادن ، شوخ 

دننک ». دای  دنگوس  نادب  ات  زاس  هارمه  ممان  اب  ار  نانآ  نک و  مکح  اههنّیب  اب  ناشنایم  هک : درک  یحو  دوواد  هب  لج  و 
باتک موس  تیاور  رد  منکیم و  مکح  اههنّیب  اب  ناتنایم  اـهنت  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدومرف  مئاـعد ، باـتک  مّود  تیاور  رد  و 

نم زا  وت  دوواد ، يا  : » هک لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  منکیم و  مکح  اـههنّیب  اـب  ناـتنایم  اـهنت  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  مئاـعد 
يدحا يرادـن و  ار  نآ  بات  وت  یلو  مزاسیم  هاگآ  نآ  رب  ار  وت  يدوزهب  تسا و  هتـساوخن  ار  نآ  وت  زا  شیپ  يربمایپ  هک  یتساوخ  يزیچ 

واگ هک  تشاد  اعّدا  تشاد و  يدرم  زا  تیاکـش  يواگ  ةرابرد  هک  دـمآ  دوواد  دزن  يدرم  نآ ، زا  سپ  درادـن . ار  نآ  بات  مه  نم  قلخ  زا 
. تسوا تسد  رد  وا و  يارب  واـگ  هک  دوب  هداد  تداهـش  هنّیب  دوـب و  هدروآ  مه  هنّیب  یعّدـم ، دوـب و  هدرک  راـکنا  درم  نآ  یلو  تسوا  يارب 

يریـشمش ار  وا  هدب و  لیوحت  هیلع�یعّدـم  هب  ریگب و  تسوا ، تسد  رد  واگ  هک  سک  نآ  زا  ار  واگ  نیا  هک : درک  یحو  دوواد  هب  دـنوادخ 
تلع یلو  داد  ماجنا  دوب ، هداد  روتـسد  دنوادخ  هچ  ره  دوواد  دـنزب . هدـش ، تفای  وا  دزن  واگ  هک  ار  سک  نآ  ندرگ  ات  هد  شروتـسد  هد و 

دوب هتفرگ  ار  یناوج  هک  دمآ  يدرمریپ  سپس  دنتفریذپیمن . ار  وا  مکح  مه  لیئارساینب  دمآ و  نیگنس  وا  رب  راک  نیا  تسنادیمن و  ار  نآ 
تسا ». ینالوط  هک  دینک  هظحالم  ار  تیاور  یقاب  ... 

مکح دوواد  لآ  مکح  هب  روهظ و  نم  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوشیمن  مامت  ایند  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مشـش ، تیاور  رد  و 
دهدب ». ار  سک  ره  ّقح  دهاوخن و  هنّیب  دنک و 

دوواد و مکح  هب  يدـهم  نیا  دـهد  ادـن  هک  دـهدیم  روتـسد  يدانم  هب  سپـس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 
دهاوخیمن ». هنّیب  مکح ، نیا  رب  دهدیم و  مکح  نامیلس 
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نامیلس دوواد و  مکح  لثم  دنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متشه ، تیاور  رد  و 

دبلطیمن ». هنّیب  دهدیم و  مکح 
. نآ دننام  مهن ، تیاور  رد  و 

لآ مکح  هب  وا  دـنک . جورخ  اـم  تیب  لـها  زا  يدرم  هک  نآ  اـت  دوریمن  اـیند  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مهد ، تیاور  رد  و 
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دهاوخیمن ». هنّیب  دنکیم و  مکح  دوواد 
مکح هب  مدرم  نایم  دـنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاـی ، تیاور  رد  و 

دهدیم ». مکح  دوخ  ملع  هب  وا  دنکیم و  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  دهاوخیمن . هنّیب  دنکیم و  مکح  مالسلا  هیلع  دوواد 
. ار باب  تایاور  ریاس  دینک  هظحالم  و 

و مهدیم ». مکح  اهدنگوس  اههنّیب و  ۀیاپ  رب  نم  اهنت  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  مّوس ، یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
مکح اهدنگوس  هنّیب و  ۀـیاپ  رب  دـیاب  یـضاق  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتیاور  نآ  رد  هک  ارچ  دـینک ؛ هظحالم  ار  باب  تایاور  ریاس 

. دهد
ییاج رد  دزاس  دنتـسم  شملع  هب  ار  مکح  دهد و  مکح  شملع  هب  دناوتیمن  یـضاق  هک  دیآ  تسدب  تایاور  نیا  زا  هک  دیامنیمن  دیعب  و 

. دهد مکح  دنگوس  هنّیب و  ۀیاپرب  هک  تسا  رومأم  یضاق  هک  ارچ  تسا ؛ مئاق  یضاق  ملع  فالخرب  لداع  ۀنّیب  هک 
هکلب دـندرکن  ناشملع  هب  دنتـسم  ار  شیوخ  مکح  یلو  دنتـشاد  عقاو  هب  ملع  هک  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  ناـماما و  هک  نیا  يارب  زین  و 

. ددرگ راکشآ  ّقح  ات  دننک  هدافتسا  ددعتم  ياههار  زا  نآ  يزاسراکشآ  ّقح و  راهظا  رد  دنناوتیم  نانآ 

یضاق طسوت  دوهش  يزاسادج  زاوج  باب 38 

ۀصق دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هداد ، انز  دنداد  تداهش  هک  ار  يرتخد  : » دیوگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45479 - 233
درم نآ  رسمه  دش . گرزب  میتی ، كرتخد  نیا  دشیم . رود  شاهداوناخ  زا  رایسب  درم  نآ  دوب و  يدرم  دزن  یمیتی  رتخد  هک : دوب  نیا  رتخد 

درب و ار  رتخد  تراکب  شتـشگنا  اب  نز  نآ  دنریگب و  ار  رتخد  ات  درک  توعد  ار  ینانز  اذل  دنک ؛ جاودزا  رتخد  نیا  اب  شرهوش  هک  دیـسرت 
نیا تخاس . ياهنّیب  دـندوب ، هداد  يرای  راک  نیا  رد  ار  وا  هک  شاهیاـسمه  ناـنز  زا  درک و  اـنز  هب  مهّتم  ار  میتی  رتخد  دـمآ ، شرهوش  نوچ 

مالسلا و هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تمدخ  ورب  تفگ : درم  هب  سپس  دنک ! مکح  هنوگچ  ارجام  نیا  رد  هک  دیمهفن  وا  تفر . رمع  شیپ  نایرج 
. دندرک وگزاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  نایرج  دندمآ و  همه  ربب . وا  دزن  هب  مه  ار  ام 
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نیا هیلع  میوگیم  هچنآ  هب  مناگیاسمه  نیا  مراد . ینادـهاش  نم  تفگ : تسا ؟ یلیلد  اـی  هنّیب  وت  يارب  اـیآ  تفگ : درم  رـسمه  هب  ترـضح 

. تخاس رضاح  ار  نانآ  دنهدیم و  تداهش  رتخد 
رد ار  نانز  نیا  زا  مادک  ره  هک  داد  روتـسد  دنکفا و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  نآ  دیـشک و  شفالغ  زا  ار  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

عانتما دریگ ، هرانک  شاهتفگ  زا  هک  نیا  زا  وا  یلو  دـناچیپ  یلکـش  ره  هب  ار  وا  تساوخ . ار  درم  رـسمه  نآ ، زا  سپ  دـننک . لخاد  ياهناـخ 
سپـس تسـشن . زیخمین  دوخ  يوناز  ود  رب  تساوخ و  ار  نادـهاش  زا  یکی  دـنادرگزاب و  دوب ، نآ  رد  هک  ياهناـخ  هب  ار  وا  ترـضح  درک .

ّقح هب  تفگ و  تفگیم ، دیاب  هچنآ  تفگ ، درم  رسمه  تسا و  نم  ریـشمش  نیا  متـسه و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  یـسانشیم . ارم  وت  دومرف :
رمع هب  یهاگن  نز  نآ  اجنیا  رد  مزاسیم . انـشآ  وت  ندب  نت و  اب  ار  مریـشمش  ینکن ، قیدصت  ارم  وت  رگا  مداد و  ناما  وا  هب  نم  تشگزاب و 

: دومرف وا  هب  نینمؤملاریما  مراد ؟ ناما  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : درک و 
داسف هب  رتخد  نیا  اب  شرهوش  هک  دیـسرت  دید ، ار  رتخد  نیا  تماق  ییابیز و  درم ، نآ  رـسمه  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : وا  وگب . ار  شتـسار 

. درک هراپ  ار  رتخد  تراکب  شتشگنا  اب  وا  میتشاد و  هاگن  ار  رتخد  ام  دیبلط . ار  ام  دناشون  بارش  رتخد  هب  دتفا .
ییادج نادهاش  نایم  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  لایناد  يانثتـسا  هب  ربکا ! هّللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. ماهتخادنا
دصراهچ ار  رتخد  رهم  تشاذگ و  نانز  نآ  ۀمه  رب  ار  رتخد  رهم  تسناد و  مزال  ار  هدننک  فذق  ّدح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ 
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، درم يوس  زا  دروآرد و  درم  دقع  هب  ار  رتخد  دهد و  قالط  ار  وا  شرهوش  دوش و  ادج  شدرم  زا  نز  نآ  هک  داد  روتسد  داد و  رارق  مهرد 
. داد ار  رهم 

. دوب میتی  لایناد  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وگب . ناميارب  ار  لایناد  نایرج  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع 
. درک گرزب  تفرگ و  شیوخ  راـنک  رد  ار  وا  دوب ، لاـسنهک  ینزریپ  هک  لیئارـساینب  زا  ینز  تشادـن و  ار  مادـکچیه  ردـپ ، هن  رداـم و  هن 

يرـسمه تسود ، نآ  دوب و  یحلاص  درم  تسود ، نآ  دنتـشاد و  یتسود  ود ، نآ  تشاد و  یـضاق  ود  لیئارـساینب  ناهاشداپ  زا  یهاـشداپ 
شیاـهراک زا  یـضعب  يارب  ار  يدرم  هک  درک  ادـیپ  يزاـین  هاـشداپ  نآ  دـمآیم ، هاـشداپ  دزن  حـلاص  درم  نآ  تشاد و  اـبیز  امیـسشوخ و 

: دنتفگ ود  نآ  متسرفب . میاهراک  زا  یضعب  يارب  ار  وا  نم  هک  دینک  باختنا  ار  يدرم  یضاق ، رفن  ود  امش  تفگ : یضاق  ود  نآ  هب  دتسرفب .
ناشتسود هک  يدرم  نیا  ۀناخ  رد  یضاق  ود  نیا  تفر و  نوریب  درم  نآ  داتـسرف . ار  درم  نآ  هاشداپ  دندرب .] ار  درم  نآ  مان  و   ] سک نالف 

! دنگوس ادخ  هب  دنتفگ : نز  هب  یـضاق  ود  نآ  تفریذپن . وا  یلو  دندرک  تبحـص  وا  اب  دندش . وا  رـسمه  هاوخرطاخ  هک  نآ  ات  دـندمآ  دوب ،
. مینکیم تراسگنس  سپس  ياهداد و  انز  هک  میهدیم  تداهش  هاشداپ  دزن  وت  هیلع  ام  یهدن  ماجنا  رگا 
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هداد انز  نز  نیا  هک  دنداد  تداهـش  شدزن  دنداد و  ربخ  وا  هب  دنتفر ، هاشداپ  دزن  یـضاق  ود  نآ  دینکب . دیهاوخیم ، هچ  ره  تفگ : نز  نآ 
. دیدرگ نیگمغ  ًادیدش  تشادیم ، تسود  ار  وا  رایسب  هک  نز  نیا  اب  طابترا  رد  دش و  دراو  یگرزب  ۀصغ  هاشداپ  رب  هّیضق  نیا  زا  تسا .

نآ رد  هاشداپ  هک  يرهش  رد  دینک و  راسگنس  زور  هس  زا  سپ  ار  وا  یلو  تسا  هتفریذپ  رفن  ود  امـش  ۀتفگ  تفگ : یـضاق  ود  هب  نآ  زا  سپ 
مدرم دناهداد . تداهش  وا  هیلع  یضاق  ود  تسا و  هداد  انز  وا  هک  ارچ  دیوش ؛ رضاح  هدباع  نز  نالف  نتـشک  يارب  هک  درک  مالعا  دوب ، رهش 

؟ ینکیم عوضوم  نیا  رد  ياهراچ  هچ  تفگ : شریزو  هب  هاشداپ  دندش و  دایز  هّیضق  نیا  رطاخ  هب 
! منادیمن يزیچ  هراب  نیا  رد  تفگ : وا 

دوب و لایناد  ناشنایم  هک  دننکیم  يزاب  هنهرب  ینارـسپ  هک  دید  دمآ و  نوریب  دوب ، نز  تلهم  زور  نیرخآ  هک  موس  زور  رد  ریزو  هاگ  نآ 
. تخانشیمن ار  لایناد  ریزو ،

سپـس دناهدوب . نز  رب  دهاش  هک  یـضاق  ود  يرگید  یکی و  نآ  هدباع و  نز  نآ  وت  موشب و  هاشداپ  نم  ات  دـییایب  اههچب ، يا  تفگ : لایناد 
ار نیا  تسد  دیربب و  ناکم  نالف  هب  ار  وا  دـیریگب و  ار  نیا  تسد  تفگ : اههچب  هب  درک و  تسرد  ین  زا  يریـشمش  درک و  عمج  ار  یکاخ 
ار وت  ییوگن ، رگا  وگب ؛ ار  ّقح  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  رفن  ود  نیا  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دـیربب . ناکم  نالف  يوس  هب  مه  ار  وا  دـیریگب و 

. دینشیم ار  لایناد  نخس  درکیم و  هاگن  هداتسیا ، مه  ریزو  یهدیم ؟ تداهش  يزیچ  هچ  هب  مشکیم .
. زور نالف  تفگ : وا  تقو ؟ هچ  دیسرپ  لایناد  تسا . هداد  انز  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : رسپ  نآ 

هب تفگ : وا  هب  لایناد  دندروآ . ار  مود  درف  دندنادرگزاب و  شیاج  هب  ار  وا  دیروایب . ار  يرگید  دـینادرگرب و  شیاج  هب  ار  وا  تفگ : لایناد 
: تفگ لایناد  مهدیم . تداهش  نم  تفگ : وا  یهدیم ؟ تداهش  يزیچ  هچ 

: تفگ وا  اجک ؟ تفگ : لایناد  ینالف . دنزرف  نالف  اب  تفگ : وا  یک ؟ اب  تفگ : لایناد  زور . نالف  تفگ : وا  یک ؟
رد ینالف ، يا  دـنداد . تداهـش  ّقحان  هب  ود  نیا  ربکا ! هّللا  تفگ : لایناد  اجنیا  رد  تفگ . شقیفر  فـالخرب  اـهنیا  زا  یکی  اـج و  نـالف  رد 

. دیوش رضاح  ود  نیا  نتشک  يارب  امش  دناهداد ، تداهش  نز  نآ  رب  ّقحانهب  ود  نیا  هک  نک  مالعا  مدرم  نایم 
. دنتفگ فلتخم  رسپ ، ود  نآ  دننام  هب  ود  نآ  داتسرف . یـضاق  ود  يوس  مه  هاشداپ  داد . وا  هب  ار  ربخ  نیا  تفر و  هاشداپ  دزن  باتـش  اب  ریزو 

دومن ». رداص  ار  یضاق  ود  نآ  لتق  روتسد  درک و  مالعا  مدرم  نایم  رد  هاشداپ 
رب دـنک  اـعّدا  هک  داد  روتـسد  یفقث  لـباو  نبریمع  هب  نایفـس  یبا  نبۀـلظنح  : » هک دـناهتفگ  يربط  قاحـسا  يدـقاو و  ( 2 - ) 45480 - 234

هدرک رارف  هکم  زا  ترضح  هدوب و  هداهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دزن  تناما  هب  الط  لاقثم  داتشه  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1334 

http://www.ghaemiyeh.com


، راک نیا  يارب  وا  هب  میهدیم و  تداهـش  وا  هیلع  شیرق  هورگ  اـم  تساوخ ، دـهاش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  یتسه و  وا  لـیکو  وت  و 
. دوب دنه  دنبندرگ  لاقثم  هد  اهنآ ، نایم  زا  هک  دنداد  الط  لاقثم  دص 
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ار نابحاص  ياهمان  درک و  یسررب  ار  اهتناما  ۀمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک . هبلاطم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دمآ و  یفقث  لباو  نب  ریمع 

نم تفگ : ریمع  یلو  درک  تحیـصن  رایـسب  ار  ریمع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوبن . يربخ  تفگیم ، ریمع  هچنآ  زا  یلو  دید  اهتناما  رب 
. دنتسه هلظنح  نایفسوبا و  طیعمیبا ، نب  ۀبقع  همرکع ، لهجوبا ، نانآ  دنهدیم و  تداهش  عوضوم  نیا  هب  هک  مراد  ار  یناسک 

نادهاش هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  ددرگیم . زاب  نآ  ةدنزادرپ  هب  هک  تسا  يرکم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زور تفگ : يداد ؟ ادـخ  لوسر  هب  ار  تناما  نیا  یناـمز  هچ  هک  وگب  میارب  نـالا  یفقث ، ردارب  يا  دومرف : ریمع  هب  سپـس  دننیـشن . هبعک  رد 

. داد شاهدرب  هب  تفرگ و  ار  نآ  دّمحم  ترضح  دوب . هدمآرب 
نایفـسوبا نآ  زا  سپ  مهد . خساپ  لاوئـس  نیا  هب  هک  تسین  مزال  تفگ : وا  دومن . ار  لاوئـس  نیمه  زین  وا  زا  دیبلط و  ار  لهجوبا  نآ  زا  سپ 

شیوخ نیتسآ  رد  تفرگ و  وا  تسد  زا  ربمایپ  داد و  ربماـیپ  هب  ار  تناـما  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  هب  تفگ : وا  دیـسرپ و  وا  زا  تساوخ و  ار 
ترـضح دوب ، نامـسآ  لد  رد  دیـشروخ  هک  یتقو  تفگ : وا  دیـسرپ . وا  زا  هراـب  نیا  رد  تساوخ و  ار  هلظنح  ترـضح ، سپـس  تشاذـگ .

ار لاوئـس  نیمه  وا  زا  دـیبلط و  ار  هبقع  ترـضح ، نآ  زا  سپ  ددرگزاب . تساوخیم  هک  ینامز  ات  تخیر  شیوخ  يور  شیپ  رد  ار  تناـما 
. دوب رصع  نامز  درب و  هناخ  هب  ار  نآ  نامز  نامه  تفرگ و  شیوخ  تسد  اب  ار  تناما  تفگ : وا  درک .

ۀناخ هب  تعاس  نامه  رد  تفرگ و  ار  تناما  دیشروخ  عولط  ماگنه  هب  تفگ : وا  دومن . ار  لاوئس  نیمه  دیبلط و  ار  همرکع  ترضح ، سپس 
. درب همطاف 

! تسا هدش  نوگرگد  تلاح  هتشگ و  درز  تگنر  هک  منیبیم  تفگ : وا  هب  درک و  ریمع  هب  ور  ترضح ، نآ ، زا  سپ 
هب ارم  ود  نیا  ماهتـشادن و  دّمحم  دزن  یتناما  نم  هک  دنگوس  ادـخ  ۀـناخ  هب  ددرگیمن . راگتـسر  راکتنایخ  میوگیم و  ار  ّقح  تفگ : ریمع 

. تسا هدش  هتشون  نآ  رب  شمسا  مه  دنه  دنبندرگ  نانآ و  ياهرانید  مه  نیا  دنتشاداو و  راک  نیا 
نیا ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  ریـشمش  ترـضح  دیروایب . تسا ، هناخ  جنک  رد  هک  ار  مریـشمش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  سپس 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هدش  هدـیدزد  ریـشمش  نیا  تفگ : نایفـسوبا  تسا . هلظنح  ریـشمش  نیا  دـنتفگ : دیـسانشیم ؟ ار  ریـشمش 
؟ تساجک هایس  علهم  تمالغ  سپ  ییوگیم  تسار  تا  هتفگ  نیا  رد  وت  رگا  دومرف :

تسار رگا  نک ؛ رضاح  تسرفب و  ار  وا  ددرگرب ، هک  تاهیه ! دومرف : ترضح  تفر . فئاط  هب  میتشاد  هک  يراک  يارب  وا  تفگ : نایفسوبا 
ینیمز تساخرب و  شیرق  ناگرزب  ناگدرب  زا  هدرب  هد  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس  تشگ . تکاس  نایفـسوبا  اجنیا  ییوگیم .

. دوب هدش ، هتشک  هدرب  ِعلهم  نآ  رد  تفاکش . تسنادیم ، هک  ار 
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: دومرف ترضح  تسیچ ؟ علهم  ندش  هتشک  ببس  دندیسرپ : ترـضح  زا  مدرم  دندرب . هبعک  ات  دندروآ و  نوریب  ار  وا  داد  روتـسد  ترـضح 
هار رد  وا  دندرک . کیرحت  نم  نتـشک  رب  ار  وا  دنزاس و  دازآ  هوشر  ناونع  هب  ار  وا  هک  دنداد  تنامـض  علهم  يارب  شنادـنزرف  نایفـسابا و 

اب مّود  رکم  نیا  لابند  هب  تشگ ، لطاب  ناشرکم  نوچ  متفرگ و  ار  شریشمش  مدز و  ار  شرـس  دشکب . ارم  هک  دیرپ  درک و  نیمک  نم  يارب 
. دنداتفا ریمع 

.« تسادخ لوسر  دّمحم  تسین و  ییادخ  هّللا  زج  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : ریمع 

يوعد باحصا  يزاس  ادج  بابحتسا  باب 39 
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وا رود  یهورگ  درکیم و  هیرگ  هک  یناوج  دمآ . دجسم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45481 - 235
يا تفگ : وا  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دش . ورهبور  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  دـنتخاسیم ، شتکاس  دـندوب و 

؟ تسیچ منادیمن  نم  هک  تسا  هداد  نم  ةرابرد  یمکح  حیرش  نینمؤملاریما ،
. مدیسرپ مردپ  ةرابرد  نانیا  زا  دماین . مردپ  یلو  دنتشگزاب  نانیا  دنتفر . رفس  هب  مردپ  اب  عمج  نیا 

. مدرب حیرش  دزن  ار  نانآ  تشاذگن . اج  هب  ار  یلام  دنتفگ : دش ؟ هچ  شلام  مدیسرپ : تسا . هدرم  دنتفگ :
اب هارمه  نانآ  دیدرگ . زاب  تفگ : نانآ  هب  نینمؤملاریما  تفر . رفـس  يارب  رایـسب  لام  اب  مردپ  هک  منادیم  نم  هک  نیا  اب  مداد ؛ ناشدـنگوس 

؟ يدرک یسرداد  نانیا  نایم  هنوگچ  حیرش ، يا  دومرف : نینمؤملاریما  دنتشگ . زاب  حیرش  دزن  ناوج 
شردـپ یلو  دنتـشگزاب  دـنتفر و  وا  ردـپ  اب  هارمه  يرفـس  هب  نانیا  هک  دـنکیم  اعّدا  هورگ  نیا  هیلع  ناوج  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا 

اج هب  يزیچ  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ناـنیا  زا  شلاـم  ةراـبرد  زاـب  تسا . هدرم  دـنتفگ : مدیـسرپ ، شردـپ  ةراـبرد  ناـنیا  زا  نم  تسا . هتـشگنزاب 
. دندروخ دنگوس  همه  مداد ، ناشدنگوس  هن . تفگ : وا  يراد ؟ تیاعّدا  رب  ياهنّیب  ایآ  متفگ : ناوج  هب  تسا . هتشاذگن 

؟ یهدیم مکح  هنوگ  نیا  يدروم  نینچ  رد  ایآ  حیرش ، يا  تاهیه ! دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نم زا  شیپ  هک  مهدیم  یمکح  نانیا  ةراـبرد  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنوگچ ؟ سپ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ :

اب ترـضح  تساوخ . ار  نانآ  ربنق  نک . راضحا  میارب  ار  هژیو  ناظفاحم  ربنق ، يا  تسا . هدادـن  یمکح  نینچ  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  دوواد  زج 
درک و ناـشياههرهچ  هب  هاـگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  تخاـس . هارمه  ار  هژیو  ناـظفاحم  زا  يدرف  هورگ ، نیا  زا  مادـک  ره 

؟ دییوگیم هچ  دومرف :
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دیزاس ادج  مه  زا  ار  نانیا  دومرف : نآ  زا  سپ  متسه ! لهاج  هک  منادن  رگا  دیاهدرک ؟ هچ  ناوج  نیا  ردپ  اب  هک  منادیمن  نم  دییوگیم  ایآ 
. دیناشوپب ار  ناشياهرس  و 

ناشياهرس هک  یلاح  رد  دجسم - ياهنوتس  زا  نوتس  کی  ياپ  ار  مادک  ره  دندرک و  ادج  مه  زا  ار  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنداد رارق  دوب - هدش  هدیشوپ  ناشياهسابل  اب 

. روایب ملق  ذغاک و  کی  دومرف : دیبلط و  ار  عفار  یبا  نب  هّللادبع  دوخ  بتاک  ترضح ، سپس 
، متفگ ریبکت  هک  نامز  ره  دومرف : مدرم  هب  ترضح  دنتـسشن . ترـضح  رانک  رد  مه  مدرم  تسـشن و  تواضق  هاگیاج  رد  ترـضح  دوخ  و 
دـناشن و شیوـخ  يوـلج  ار  وا  دـیبلط . ار  هورگ  نآ  زا  یکی  سپـس  دـیور و  نوریب  دوـمرف : مدرم  هب  نآ  زا  سپ  دـییوگب . ریبـکت  مه  اـمش 

لاوئـس وا  زا  درک و  ور  وا  هب  سپـس  سیونب . دـیوگیم ، هچنآ  ره  وا و  رارقا  دومرف : عفار  یبا  نب  هّللادـیبع  هب  سپـس  درک . زاب  ار  شاهرهچ 
. دومن

. زور نالف  رد  تفگ : درم  نآ  دـیتفر ؟ نوریب  ناـتياهلزنم  زا  ناوج  نیا  ردـپ  اـب  هارمه  يزور  هچ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نیا رد  دیسرپ : ترـضح  نالف . لاس  رد  تفگ : وا  یلاس ؟ هچ  رد  دومرف : ترـضح  هام . نالف  رد  تفگ : وا  یهام ؟ هچ  رد  دومرف : ترـضح 
. ینالف لزنم  رد  تفگ : وا  درم ؟ یسک  هچ  لزنم  رد  دیسرپ : ترضح  اج . نالف  هب  تفگ : وا  درم ؟ ناوج  نیا  ردپ  هک  دیدیسر  اجک  رفس 

. هزادنا نیا  دودـح  رد  تفگ : وا  دوب ؟ ضیرم  زور  دـنچ  دیـسرپ : ترـضح  ضرم . نالف  تفگ : وا  دوب ؟ هچ  شایـضیرم  دومرف : ترـضح 
نفک ار  وا  يزیچ  هچ  اب  درک و  نفک  داد ، لسغ  ار  وا  یسک  هچ  درم و  يزور  هچ  رد  درکیم ؟ يراتسرپ  وا  زا  یسک  هچ  دیـسرپ : ترـضح 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دیسرپ ، تساوخیم  هچ  ره  ترضح  هک  نآ  زا  سپ  تفر ؟ شربق  نورد  درازگ و  زامن  وا  رب  یسک  هچ  دیدرک و 
. تسا هداد  ول  ار  شیوخ  نانآ و  ناـشقیفر  هک  دـندرک  نیقی  دـندش و  لزلزتم  هدـنامیقاب  عمج  نآ  دـنتفگ . ریبکت  مه  مدرم  تفگ و  ریبکت 

. دورب نادنز  هب  دوش و  هدیشوپ  شرس  هک  داد  روتسد  ترضح  نآ  زا  سپ 
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نم هک  دـینکیم  لایخ  تسا ؛ نینچ  هن  دومرف : سپـس  دوشگ . ار  شاهرهچ  دـناشن و  شیوخ  يور  شیپ  ار  وا  دنتـساوخ . ار  دـعب  رفن  سپس 
، نآ زا  سپ  درک . رارقا  مدوبن و  لیام  يو  نتشک  هب  نم  مهورگ و  زا  رفن  کی  اهنت  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  دیاهدرک ؟ هچ  منادیمن 

ترـضح نآ  زا  سپ  دندومن . فارتعا  رارقا و  فرط ، لاوما  نتفرگ  لتق و  هب  همه  تساوخ و  ار  نانآ  ۀـمه  يرگید  زا  سپ  یکی  ترـضح 
. داهن نانآ  ةدهعرب  ار  صخش  نوخ  لام و  ترضح  درک و  رارقا  زین  وا  دنادرگ و  زاب  شدنربب ، نادنز  هب  دوب  هداد  روتسد  هک  ار  يدرف 
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هک ییاهرـسپ  اب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دوواد  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دوواد  مکح  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : حیرش 

دوواد دادیم . باوج  مه  رـسپ  نآ  و  درم ] نید  « ] نیدلا تام   » ای هک  دندرکیم  ادص  ار  ناشدوخ  زا  یکی  درک . دروخرب  دندرکیم ، يزاب 
: تفگ تسیچ ؟ تمان  رسپ  دومرف : تساوخ و  ار  نانآ 

: تفگ تشاذگ ؟ تیارب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  دومرف : وا  هب  دوواد  تسا . درم ] نید   ] نیدلاتام ممان 
نز نآ  هب  دوواد  درم .] نید   ] نیدـلاتام تفگ  وا  تسیچ ؟ تدـنزرف  مان  مناخ ، يا  دومرف : وا  هب  تفر و  وا  رداـم  غارـس  هب  دوواد  مرداـم .

. شردپ تفگ : نز  تشاذگ ؟ دنزرف  نیا  يارب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  دومرف :
مکـش رد  هچب  نیا  تفر و  ترفاسم  کی  هب  یهورگ  اب  هارمه  هچب  نیا  ردـپ  تفگ : نز  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  يراذـگمان  نیا  دومرف : دوواد 

هدنامیقاب لاوما  سپ  متفگ : نانآ  هب  درم . دنتفگ  مدیسرپ ، مرهوش  ةرابرد  نانآ  زا  دماین . مرهوش  یلو  دنتشگزاب  رفـس  زا  هورگ  نآ  دوب . نم 
. ياهلماح وت  تفگیم : وا  يرآ ، دنتفگ : درک ؟ امش  هب  یتیصو  ایآ  مدیـسرپ : تشاذگن . اج  هب  شیوخ  زا  سپ  يزیچ  دنتفگ  دش ! هچ  وا  زا 

. متشاذگ نیمه  ار  شمان  مه  نم  راذگب ؛ درم ] نید   ] نیدلاتام ار  شمان  رتخد - هچ  رسپ و  هچ  يدییاز - هک  يدنزرف  ره 
؟ هدرم ای  دـناهدنز  نانآ  دومرف : دوواد  يرآ . تفگ : یـسانشیم ؟ دـنتفر ، نوریب  ترهوش  اب  هک  ار  یهورگ  نآ  ایآ  دومرف : دوواد  ترـضح 

مکح نیا  دـننام  دیـشک و  نوریب  ناشياهلزنم  زا  ار  نانآ  درک و  تکرح  نز  اب  ربب و  ناـنآ  دزن  ار  اـم  دومرف : دوواد  دـناهدنز . تفگ : نز 
. راذگب تساهدنز ] نید  « ] نیدلاشاع  » ار ترسپ  مان  دومرف : نز  هب  تشاذگ و  نانآ  ةدهع  هب  ار  نوخ  لام و  درک و  مکح  نانآ  ةرابرد 

شیوخ و متاخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـندرک . فالتخا  تسا ، هدوب  هزادـنا  هچ  هک  ناوج  ردـپ  لام  ةرابرد  هورگ  ناوج و  نآ  زا  سپ 
، دروآ نوریب  ارم  متاخ  امش  زا  مادک  ره  دیزیمآ و  مهرد  ار  اهمهـس  نیا  دومرف : سپـس  تفرگ . دندوب ، شدزن  هک  ار  یناسک  ياهرهم  ۀمه 

دروخیم ». فده  هب  ادخ  مهس  تسادخ و  مهس  نآ  نوچ  تسوگتسار ؛ شیاعّدا  رد  وا 
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رد هک  یعمج  دـش . هفوـک  دجـسم  دراو  هـلبق  رد  زا  يزور  : » هـک تـسا  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زا  ( 2 - ) 45482 - 236
هب داتـسیا و  نانآ  رطاخ  هب  نینمؤملاریما  دندش . ورهبور  ترـضح  اب  دندرکیم ، تکاس  ار  وا  نانآ  تسیرگیم و  دوب و  یناوجون  ناشنایم 

یلو دنتـشگرب  ناـنآ  تفر . رفـس  هب  تراـجت  يارب  هورگ  نیا  هارمه  مردـپ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دوـمرف : ناوـجون 
. هدرم دنتفگ : مدیسرپ ، مردپ  ةرابرد  نانآ  زا  تشگن . زاب  مردپ 

يرگید مکح  داد ، دنگوس  ار  نانآ  هک  نیا  زج  وا  مدرب . حیرـش  شیپ  ار  نانآ  تسا . هتـشاذگن  اج  هب  یلام  دنتفگ : مدیـسرپ ، شلام  ةرابرد 
. دوب يرایسب  لام  مردپ  هارمه  هک  منادیم  نم  نینمؤملاریما ، يا  درکن و  نم  عفن  هب 

. داتسیا حیرش  رس  يالاب  دنادرگرب و  ناوجون  اب  هارمه  ار  نانآ  دیدرگرب . دومرف : نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هنّیب وا  زا  نم  دراد . ییاـعّدا  هورگ  نیا  رب  ناوجون  نیا  نینمؤـملاریما ، نیا  تفگ : حیرـش  دـیوگیم ؟ هچ  ناوـجون  نیا  حیرـش ، يا  دوـمرف :

. مداد دنگوس  ناوجون  نیا  يارب  ار  هورگ  نیا  نآ ، زا  سپ  درکن . رضاح  يدحا  متساوخ ،
سپ نینمؤملاریما ، يا  تفگ : حیرـش  دـنهدیمن . مکح  يدروم  نینچ  رد  هنوگ  نیا  حیرـش ، يا  تاهیه ! دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مهاوخ یمکح  دروم  نیا  رد  زورما  مهدیم و  مکح  دروم  نیا  رد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مهد ؟ مکح  دروم  نیا  رد  هنوگچ 
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نب هّللادبع  تسـشن و  تواضق  هاگیاجرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  تسا . هدادن  یمکح  نینچ  یـسک  ربمایپ  دوواد  زا  سپ  هک  داد 
رد ار  هورگ  نآ  هک  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  دزاس . رضاح  یملق  ذغاک و  هک  داد  روتسد  وا  هب  دیبلط و  دوب ، ترـضح  بتاک  هک  ار  عفار  یبا 
هک داد  روتسد  تخاس و  هارمه  ار  يدرف  مادک  ره  اب  دنیـشنب و  ینوتـس  رانک  رد  نانآ  زا  مادک  ره  دنهد و  رارق  مه  زا  ادج  دجـسم  فارطا 

نانآ زا  يدرم  سپس  دییوگب . ریبکت  مه  امش  متفگ ، ریبکت  نم  دیدینش  هک  نامز  ره  دومرف : دوخ  نایفارطا  هب  دشاب و  هدیـشوپ  ناشياهرس 
هچ ناوجون  نیا  ردـپ  اـب  منادیمن ؛ نم  هک  دـیرادنپیم  اـیآ  دومرف : دومن و  لـّمأت  وا  رد  تسیرگن و  وا  هب  درک و  زاـب  ار  شیور  دـیبلط ، ار 

؟ دیاهدرک
: دیـسرپ وا  زا  ترـضح  درم . وا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  دیـسرپ . وا  زا  درک و  وا  هب  ور  سپـس  دوب ! مهاوخ  لـهاج  نم  تروـص  نیا  رد 
هک یـسک  تشاد و  راضتحا  تلاح  هک  ینامز  دوب و  هچ  شایـضیرم  ياـهّتلع  اـجک و  دـش و  ضیرم  هزادـنا  هچ  دوب و  هنوگچ  شـضرم 
نآ درازگ و  زاـمن  وا  رب  هک  سک  نآ  تشادرب و  ار  وا  هک  یـسک  دـش و  نفک  نآ  رد  هچنآ  داد و  شلـسغ  هک  یـسک  تسب و  ار  وا  مـشچ 

یناسک ۀمه  دومرف و  ریبکت  سپس  نادنز و  نادنز ، هک  درک  دنلب  ادص  دش ، غراف  لاوئس  قیقحت و  زا  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  هک  سک 
. تسا هدرک  فارتعا  ناشقیفر  هک  دندرک  نیقی  دندش و  لزلزتم  هورگ  نآ  دنتفگ . ریبکت  مه  اهنآ  دندوب ، ترضح  اب  هک 

زا رفن  کی  اهنت  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  دومرف . زین  وا  هب  دوب  هتفگ  یلّوا  هب  هچنآ  ره  دیبلط و  ار  يرگید  درم  ترـضح  نآ ، زا  سپ 
رارقا لّوا ، رفن  زج  همه  دـیبلط و  کت  کت  ار  هورگ  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دومن . فارتعا  لتق  هب  مدوبن و  مه  لتق  هب  لـیامتم  مدوب و  هورگ 

. درک تباث  نانآ  رب  ترضح  دوب ، بجاو  نانآ  رب  هک  یصاصق  دندنادرگرب و  ار  لام  دندومن و  رارقا  لام  هب  همه  دندرک و 
؟ دوب هنوگچ  دیاهتفرگ ، وا  زا  امش  هک  دروم  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  دوواد  مکح  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : حیرش  نآ  زا  سپ 
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نیدلاتام ار  وا  هک  دوب  يرـسپ  ناشنایم  رد  دـندرکیم و  يزاب  هک  ینارـسپ  اب  مالـسلا  هیلع  دوواد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

؟ تسیچ تمان  رسپ ، يا  دومرف : داتسیا و  ناشرس  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  دوواد  درک . دروخرب  دادیم ، باوج  وا  دندزیم و  ادص  درم ] نید  ]
وا تساـجک ؟ ترداـم  دومرف : دوواد  مرداـم . تفگ : دـیمان ؟ ماـن  نیا  هب  ار  وت  یـسک  هچ  دوـمرف : دوواد  درم .] نید   ] نیدـلاتام تفگ : وا 

: دومرف شردام  هب  دوواد  دروآ . نوریب  هناـخ  زا  ار  شرداـم  تفر و  رـسپ  ورب . ترداـم  يوس  هب  ولج  زا  دومرف : دوواد  شاهناـخ . رد  تفگ :
يارب ار  مان  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : دوواد  درم .] نید   ] نیدلاتام تفگ : تسیچ ؟ شمان  دومرف : دوواد  يرآ . تفگ : وا  تسوت ؟ رـسپ  نیا 

: تفگ نز  تساجک ؟ شردپ  دومرف : دوواد  شردپ . تفگ : نز  تسا ؟ هتشاذگ  وا 
درم وا  دنتفگ : مدیسرپ ، شردپ  ةرابرد  نانآ  زا  تشگنرب . وا  یلو  دنتشگزاب  نانآ  تفر ، يرفـس  هب  تراجت  يارب  یهورگ  اب  هارمه  شردپ 
درک ّتیصو  ام  هب  يرآ ؛ دنتفگ : درک ؟ امش  هب  یتّیـصو  نم  ةرابرد  ایآ  متفگ : تفر . نیب  زا  شلام  درم و  دنتفگ : مدیـسرپ ، شلام  ةرابرد  و 

نز دـنیاجک ؟ هورگ  نآ  دومرف : دوواد  راذـگب . درم ) نید   ) نیدـلاتام ار  شماـن  يدـییاز ، هک  ار  يدـنزرف  ره  ياهلماـح . وت  هک : تفگ  و 
نانآ ةرابرد  مدرک ، نم  هک  ار  يراک  نیا  هباـشم  درک و  عمج  ار  ناـنآ  دوواد  میورب . ناـنآ  دزن  نم  هارمه  دومرف : دوواد  دنرـضاح . تفگ :

راذگب ». تسا ،] هدنز  نید   ] نیدلا شاع  ار  ترسپ  مان  تفگ : نز  هب  درک و  مکح  زین  وا  مداد ، مکح  نم  هک  هنوگنامه  داد و  ماجنا 
ماما دندروآ . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ناشرفن - کی  زج  دنتـشگ - زاب  همه  دنتفر و  نوریب  هک  ار  یهورگ  ( 3 - ) 45483 - 237

درک و راکنا  وا  دیدرک ؟ هچ  درم  نآ  اب  هک : دیسرپ  نانآ  زا  یکی  زا  سپس  تخادنا و  ییادج  نانآ  نایم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ
هک دنتشادنپ  دندینش و  هدنامیقاب  هک  هزادنا  نآ  ات  درک  دنلب  ار  شیادص  ربکا و  هّللا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  منادیمن . نم  تفگ :

. وگب تسار  نم  هب  ارجام  ةرابرد  دومرف : وا  هب  دروآ و  ار  يرگید  تشاذگ و  يرانک  ار  وا  ترـضح  سپـس  تسا . هدرک  فارتعا  ناشقیفر 
ار همه  دروآ و  ار  يرگید  يرگید و  سپـس  ربـکا ! هّللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میتـفرگ . ار  شلاـم  میتـشک و  ار  وا  اـم  تفگ : وا 

درکیم ». راکنا  هک  سک  نآ  زج  تشک ،

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1338 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـش  ورهبور  ترـضح  اـب  یناوج  نآ  زا  سپ  درک . یتواـضق  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » دـیوگ هتاـبن  نب  غبـصا  ( 4 - ) 45484 - 238
: تفگ دید ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  ناوج  دندرکیم . تکاس  ار  وا  يو  هارمه  یهورگ  تسیرگیم و 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ممهفیمن . نم  هک  تسا  هداد  نم  رب  ار  یمکح  حیرش  نینمؤملاریما ، يا 
نانآ زا  مردـپ  ةرابرد  تشگنرب . مردـپ  یلو  دنتـشگزاب  نانآ  دـنتفر . يرفـس  هب  مردـپ  اب  هارمه  هورگ  نیا  تفگ : ناوج  تسیچ ؟ شمکح 

هک نیا  اب  داد ؛ ناشدنگوس  وا  مدرب ، حیرـش  دزن  ار  نانآ  تشاذگن . اج  هب  یلام  دنتفگ : مدیـسرپ ، مردپ  لام  ةرابرد  دُرم . دنتفگ : مدیـسرپ ،
: دومرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتشگرب و  نانآ  دیدرگرب . دومرف : نانآ  هب  ترضح  تفر . رفس  هب  يرایسب  لام  اب  مردپ  منادیم  نم 

دوب  هدناشوپ  ادر  هب  ار  شدوخ  دعس  هک  یلاح  رد  درب  بآ  رس  رب  دعس  ار  رتش  »
دنربیمن » بآ  رس  رب  ار  رتش  هنوگ  نیا  دعس ، يا  یلو 
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رگم نم  زا  شیپ  يدحا  هک  منکیم  یمکح  نانیا  ةرابرد  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : سپـس  تسین . دـنمدوس  وت  یـسرداد  مکح  حیرـش ، يا 

. ناوخب میارب  ار  هژیو  ناظفاحم  ربنق ، يا  تسا . هدرکن  ربمایپ  دوواد 
ار نانآ  سپـس  درک . لّـکوم  ار  هژیو  ناـظفاحم  زا  یکی  دارفا  نآ  زا  کـی  ره  هب  تساوخ و  ار  هژیو  ناـظفاحم  ربنق  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا 
[ تسا هدـنز  نید   ] نیدـلا شاع  ار  ترـسپ  مان  هک  هتفگ  نآ  ات  ار  لّوا  ثیدـح  هباـشم  غبـصا  سپـس  تسیرگن . ناـشياهرهچ  رد  دـیبلط و 
ای رازه  دـص  شردـپ  هک  دـنک  اعّدا  رـسپ  رگا  يریگیم ؟ نانآ  زا  ار  لاـم  هنوگچ  مدرگ ! تیادـف  متفگ : نآ  زا  سپ  تسا . هدروآ  راذـگب ،

رگید يرظن  رـسپ  يرظن و  اهنیا  هجیتن  رد  رتشیب و  ای  رتمک  ای  رازه  هد  هکلب  هن ، هک  دـنیوگب  هورگ  تسا و  هتـشاذگ  ياج  هب  رتشیب  ای  رتمک 
. مزیریم اج  کی  رد  مریگیم و  ار  نانآ  رهم  وا و  متاخ  نم  دومرف : ترضح  دشاب ؟ هتشاد 

تسادخ مهس  نآ  نوچ  دیوگیم ؛ تسار  شیاوعد  رد  وا  دمآ ، نوریب  شمهس  هک  مادک  ره  دینادرگب و  ار  اهمهـس  نیا  میوگیم ، سپس 
.« دروخیم فده  هب  ادخ  مهس  و 

دی بحاص  تیکلم  هب  مکح  زاوج  باب 40 

هراشا

، دـسرب وا  هب  تموکح  رگا  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  لاله  نب  ساـبع  ( 1 - ) 45485 - 239
ترـضح دـنکیمن و  یهجوـت  دـهد ، خر  وا  تموـکح  ناـمز  رد  هچنآ  رد  زج  دـنکیم و  تیبـثت  تسا ، ناشفّرـصت  رد  هچنآ  رب  ار  مدرم 

ار وا  دروآیم ، مالـسا  هک  سک  ره  تشادـن و  یهجوت  دـشیم ، ماجنا  كرـش  لاـح  رد  هک  يراـک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف :
درکیم ». تیبثت  دوب  شتسد  رد  هچنآرب 

: تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  : » دیوگ وا  تسا . هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح  ( 2 - ) 45486 - 240
تداهـش نم  تفگ : درم  نآ  يرآ . دومرف : ترـضح  تسوا ؟ لام  هک  مهد  تداهـش  مناوتیم  اـیآ  تسا ، يدرم  تسد  رد  يزیچ  منیبب  رگا 

وا هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـشاب . يرگید  يارب  دـیاش  هک  ارچ  تسوا ؛ يارب  هک  مهدیمن  تداهـش  یلو  تسوا  تسد  رد  هک  مهدیم 
ار نآ  هک  دـش  زیاج  تیارب  اـجک  زا  دـشاب . يرگید  يارب  دـیاش  دومرف : ترـضح  يرآ . تفگ : يرخب ؟ وا  زا  هک  تسا  تسرد  اـیآ  دومرف :

دـشابن زیاج  هک  یلاح  رد  يروخب  دنگوس  نآ  يارب  تسا و  نم  لام  نآ  ییوگب  دـش ، وت  کلم  هک  نآ  زا  دـعب  ددرگ و  وت  کلم  يرخب و 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  سپـس  ینادـب ؟ وا  کلم  ار  نآ  یهد و  تبـسن  تسا  هدـش  لقتنم  وت  هب  وا  يوس  زا  کلم  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هک 
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دنامیمن »! اپرب  ناناملسم  يارب  يرازاب  دشابن ، اور  نیا  رگا  دومرف :
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يوس هب  دمآ ، تسار  وا  رب  راصنا  رجاهم و  ۀمه  تراما  دش و  تعیب  رکبوبا  اب  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45487 - 241
دزن مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  درک . نوریب  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  لیکو  داتسرف و  سک  كدف 
ادـخ لوسر  هک  نیا  اب  يدرک ؛ نوریب  كدـف  زا  ارم  لیکو  عنم و  مربیم ، ادـخ  لوسر  زا  هک  یثرا  زا  ارم  رکبابا ، يا  تفگ : دـمآ و  رکبوبا 

تاهتفگ نیا  رب  تـفگ : اـهیلع  هّللامالـس  ارهز  ترـضح  هـب  رکبوـبا  دوـب . هداد  رارق  نـم  يارب  ار  كدـف  ادـخ  رما  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  اب  اـت  مهدیمن  تداهـش  نم  تفگ : نمیا  ّما  دروآ . ار  نمیا  ّما  ترـضح ، رواـیب . ینادـهاش 

ّما دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادیمن  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : هاگ  نآ  منک . جاـجتحا  وت  اـب  تسا ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  مهدیم  تداهـش  نم  سپ  تفگ : نمیا  ّما  يرآ . تفگ : رکبوبا  تسا ؟ تشهب  لها  نمیا 

دمآ و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داد و  رارق  همطاف  ترـضح  يارب  ادخ  رما  هب  ار  كدف  هاگ  نآ  هدـب . ار  شقح  دـنواشیوخ ، هب  درک  یحو 
بوتکم نیا  تفگ : دـمآ و  رد  رمع  داد . همطاـف  هب  ار  نآ  تشون و  كدـف  ةراـبرد  ياهتـشون  رکبوبا  هاـگ  نآ  داد . ار  تداهـش  نیا  هباـشم 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  زا  ار  همان  رمع  دناهداد . تداهش  شیارب  یلع  نمیا و  ّما  دنکیم و  اعّدا  كدف  ةرابرد  همطاف  تفگ : رکبوبا  تسیچ ؟
لوسر رب  دـنهدیم  تداهـش  هصفح  هشیاع و  ناثدـح ، نب  سوا  هک : دوزفا  تسا و  ناناملـسم  لام  نیا  تفگ : درک و  هراپ  ار  نآ  تفرگ و 

رهوش یلع  هک  ارچ  تسا ؛ هقدـص  میراذـگب ، اـج  هب  هچ  ره  میراذـگیمن ؛ ثرا  ناربماـیپ ، هورگ  اـم  تفگ : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
، نآ زا  سپ  مینکیم . یلماـت  هراـب  نیا  رد  اـم  دـشاب ، وا  اـب  مه  يرگید  رگا  هحلاـص و  ینز  نمیا  ّما  دـشکیم و  شیوخ  يوس  هب  تسوا و 

رکبوبا دمآ . رکبوبا  دزن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، زا  سپ  دمآ . نوریب  نوزحم  نایرگ و  ود  نآ  دزن  زا  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 
اب يدرک ؛ عنم  وا  زا  ار  ادخ  لوسر  زا  همطاف  ثاریم  ارچ  رکبابا ، يا  دومرف : نینمؤملاریما  دـندوب . وا  درگ  راصنا  رجاهم و  دوب و  دجـسم  رد 

يارب ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  دروایب  ینادهاش  رگا  تسا . ناناملسم  لام  نیا  تفگ : رکبوبا  دوب ؟ کلام  ار  نآ  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  نیا 
. تسین نآ  رد  وا  يارب  یّقح  هنرگو  چیه ؛] هک   ] هداد رارق  يو 

. هن تفگ : رکبوبا  ینکیم ؟ مکح  ناناملـسم  نایم  رد  ادـخ  مکح  فالخرب  ام  ناـیم  رد  اـیآ  رکبوبا ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هنّیب یـسک  هـچ  زا  مـنکب ، ییاـعّدا  نآ  دروـم  رد  نـم  دـنیوا و  کـلام  هـک  دـشاب  يزیچ  ناناملـسم  تـسد  رد  رگا  سپ  دوـمرف : ترــضح 

نم تسد  رد  رگا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینکیم . اـعّدا  ناناملـسم  هیلع  هچنآرب  مهاوخیم  هنّیب  وت  زا  تفگ : یهاوـخیم ؟
وا زا  سپ  ادخ و  لوسر  نامز  رد  ار  نآ  تسا و  متـسد  رد  هچنآ  ةرابرد  نم  زا  ایآ  دـننکب ، ییاعّدا  نآ  دروم  رد  ناناملـسم  دـشاب و  يزیچ 

هنّیب متـشاد ، ناـنآ  رب  نـم  هـک  ییاـعّدا  رب  هـک  هنوـگنآ  دـنراد ، نـم  رب  هـک  ییاـعّدا  رب  ناناملــسم  زا  یهاوـخیم و  هـنّیب  ماهدوـب ، کـلام 
. دش تکاس  رکبوبا  نآ  زا  سپ  یبلطیمن ؟ هنّیب  یتساوخیم ،
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نادـهاش رگا  میهدـب ! ار  وت  ياهلالدتـسا  خـساپ  میناوتیمن  ام  هک  ارچ  يوگم ؛ نخـس  ام  اب  نک و  اهر  ار  اـم  یلع ، يا  تفگ : رمع  سپس 

يا دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـیرادن . یّقح  نآ  رد  همطاف  وت و  تسا و  ناناملـسم  لام  كدـف  هنرگو  چـیه ؛] هک   ] يدروآ لودـع 
. يرآ تفگ : وا  یناوخیم ؟ ار  ادخ  باتک  رکبوبا ،

كاپ ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  دومرف : ترضح 
هیلع یهانگ  هب  دهاش  ود  رگا  دومرف : ترضح  امش . ةرابرد  تفگ : وا  نارگید ؟ ةرابرد  ای  هتشگ  لزان  ام  ةرابرد  هیآ  نیا  وگب . نم  هب  دزاس ،

؟ ینکیم هچ  وت  دنداد  تداهش  همطاف 
: تفگ رکبوبا  دوب . یهاوخ  نارفاک  زا  ماگنه  نیا  رد  دومرف : ترضح  ناناملـسم . رگید  رب  هک  هنوگنآ  منکیم ؛ ارجا  همطاف  رب  ّدح  تفگ :
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هک هنوگ  نامه  ياهتفریذپ . يو  هیلع  ار  مدرم  تداهش  ياهدرک و  در  یکاپ  هب  همطاف  ّقح  رد  ار  ادخ  تداهش  نوچ  دومرف : ترـضح  ارچ ؟
تایح نامز  رد  ار  كدـف  همطاـف  ترـضح  داد و  رارق  همطاـف  يارب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک  يدرک  در  ار  وا  لوسر  مکح  ادـخ و  مکح 

. درک ضبق  ربمایپ 
هک یتفگ  یتفرگ و  ار  كدف  همطاف  زا  یتفریذپ . دـنکیم ، راردا  ناگـس ] نوچ   ] شیاپ ۀنـشاپ  رب  هک  ار  ینابایب  برع  کی  تداهـش  سپس 

یـسک رب  دـنگوس  دـنکیم و  اعّدا  هک  تسا  یـسک  رب  هنّیب  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  تسا  ناناملـسم  لام 
یلع دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : دنتـسیرگ و  یخرب  دـندرک و  وگتفگ  مدرم  دـیامرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم . اعّدا  وا  هیلع  هک  تسا 

تشگزاب ». شاهناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیوگیم و  تسار  مالسلا  هیلع 
، دومن نوریب  ار  ناشیا  لیکو  درک و  عنم  كدـف  زا  ار  همطاف  ترـضح  رکبوبا  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 4 - ) 45488 - 242
زا ارچ  رکبوبا ، يا  دومرف : ترضح  دندوب . راصنا  رجاهم و  شدرگادرگ  دوب و  هتـسشن  رکبوبا  دمآ و  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ يدرک عنم  دشابیم ، نآ  رد  شلیکو  هک  تساهلاس  دوب و  هداد  رارق  وا  يارب  ادخ  لوسر  هک  ار  يزیچ  همطاف 
يا دومرف : ترـضح  تسین . نآ  رد  وا  يارب  یّقح  هنرگو  چـیه ؛] هک   ] دروآ لداع  نادـهاش  رگا  تسا . ناناملـسم  لاـم  نیا ، تفگ : رکبوبا 
رگا وگب  نم  هب  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : وا  ینکیم ؟ ناناملـسم  ناـیم  رد  هک  مکح  نآ  فـالخرب  يراد  یمکح  اـم  ناـیم  رد  رکبوـبا ،

ترضح مهاوخیم . هنّیب  وت  زا  تفگ : وا  یهاوخیم ؟ هنّیب  یسک  هچ  زا  مشاب ، هتشاد  ییاعّدا  نآ  رد  نم  دشاب و  ناناملسم  تسد  رد  يزیچ 
: دومرف

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یبلطیم ؟ هنّیب  نم  زا  نآ  ةراـبرد  دنتـشاد ، ییاـعّدا  نآ  دروم  رد  ناناملـسم  دوب و  نم  تسد  رد  رگا  سپ 
. میرادن یثحب  وت  اب  ام  تسا و  ناناملسم  لام  نیا ، تفگ : رمع  دیدرگ . تکاس  رکبوبا 

: دومرف ترضح  يرآ . تفگ : يریذپیم ؟ ار  نآرق  رکبوبا ، يا  تفگ : رکبوبا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ 
، دزاس كاپ  ار  امـش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد 

. امش ةرابرد  تفگ : وا  نارگید ؟ دروم  رد  ای  هتشگ  لزان  ام  ةرابرد  ایآ  وگب . میارب 
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وا ینکیم ؟ هچ  وت  دـنهد ، یهانگ  هب  تداهـش  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  هیلع  ناناملـسم  نایم  زا  دـهاش  ود  رگا  وگب  نم  هب  دومرف : ترـضح 
؟ ارچ تفگ : یتـسه . نارفاـک  زا  ماـگنه  نیا  رد  وت  دومرف : ترـضح  ناناملـسم . ناـنز  رب  هک  هنوـگنآ  مزاـسیم  يراـج  وا  رب  ّدـح  تفگ :
هب تداهـش  همطاف  يارب  لج  زع و  دنوادخ  نوچ  يریذپیم . ار  وا  ریغ  تداهـش  ینکیم و  در  ار  ادـخ  تداهـش  وت  نوچ  دومرف : ترـضح 

. دوب یهاوخ  نارفاک  زا  دنوادخ  دزن  يریذپب ، ار  وا  ریغ  تداهش  ینک و  در  ار  ادخ  تداهش  وت  نوچ  تسا و  هداد  یکاپ 
. دنتفگ نخس  نیگمشخ  دنتشگ و  قّرفتم  دنتسیرگ و  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، درک اـم  اـب  هک  ار  يراـک  یلع و  اـیآ  وت ! رب  ياو  باـطخ ، رـسپ  يا  تفگ : داتـسرف و  رمع  يوس  هب  تشگزاـب  شلزنم  هب  رکبوـبا  نوـچ  و 
يزیچ تسا ، هدـنز  اـت  دـنکیم و  بارخ  اـم  رـس  رب  ار  تموـکح ]  ] راـک نیا  دنیـشنب ، رگید  سلجم  کـی  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  يدـیدن ؟

: تفگ دلاخ  هب  رکبوبا  دنداتـسرف . دلاخ  يوس  هب  هاگ  نآ  دیآیمن . رب  یلع  ةدهع  زا  دیلو  نبدـلاخ  زج  تفگ : رمع  دوشیمن . نامياراوگ 
لتق نامه  تفگ : رکبوبا  دـشاب . یلع  نتـشک  رگا  یتح  راداو ، یهاوخیم  هچ  ره  هب  ارم  تفگ : وا  مراداو . یگرزب  راک  هب  ار  وت  مهاوخیم 

رکبیبا نب  دّـمحم  ردام  سیمع  تنب  ءامـسا  نزب . ار  شندرگ  مداد ، مالـس  نم  نوچ  ریگب و  رارق  یلع  راـنک  رد  تفگ : رکبوبا  تسا . یلع 
هب وت  نتـشک  يارب  ّتیعمج  نیا  وگب  يوشیم ، دراو  رد  زا  نوچ  ناـسرب و  مالـس  ار  وا  ورب و  همطاـف  دزن  تفگ : داتـسرف و  ار  دوخ  ۀـمداخ 

ار هیآ  رگید  راب  کی  هنرگو  چـیه ؛ هک  دـیمهف  ترـضح  رگا  ماوت . ناهاوخریخ  زا  نم  هک  وش  جراـخ  رهـش ] زا   ] ًاروف دناهتـسشن ؛ تروشم 
. ینکیم رارکت 
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نیا هک : دناوخ  ار  هیآ  نیا  نآ ، زا  سپ  تسا ؟ روطهچ  ناتلاح  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  دـیوگیم  ممناخ  تفگ : دـش و  دراو  دـمآ ، همداخ 
تمناخ هب  دومرف : همداخ  هب  نینمؤملاریما  دناوخ . ار  هیآ  زاب  دیایب ، نوریب  تساوخ  نوچ  و  دناهتسشن . تروشم  هب  وت  نتـشک  يارب  ّتیعمج 

نب دلاخ  نآ ، زا  سپ  هّللا . ءاش  نا  دوشیم - لئاح  دنهاوخیم ، هچنآ  نانآ و  نیب  لج  زع و  دنوادخ  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  نم  يوس  زا 
؛ هدم ماجنا  مداد ، روتسد  وت  هب  هچنآ  دلاخ ، يا  تفگ : دادن و  مالس  دهدب ، مالس  تساوخیم  نوچ  رکبوبا  داتسیا . ترـضح  رانک  رد  دیلو 

نآ ماجنا  زا  ار  وت  مالس  زا  شیپ  هک  دوب  هداد  وت  هب  يروتـسد  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتاکرب . هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا 
نینچ اـیآ  دوـمرف : ترـضح  مـنزب . مالـس ، زا  سپ  هـک  دوـب  هداد  روتـسد  دوـب و  هداد  ار  وـت  ندز  ندرگ  روتــسد  تـفگ : دـلاخ  درک . یهن 

، تساـخرب مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دوـمرف : ماـما  مدادیم . ماـجنا  درکیمن ، یهن  ارم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  تفگ : وا  يدرکیم ؟
ادخ و ّتیـصو  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  كاّهـص ، دـنزرف  يا  دومرف : رمع  هب  دـیبوک و  راوید  هب  ار  وا  درک و  تشم  ار  دـلاخ  نهاریپ  نابیرگ و 

تسا ». رتمک  شددع  رتفیعض و  شرکشل  ام  زا  کی  مادک  هک  يدیمهفیم  دوبن ، یهلا  باتک 
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: دومرف تفریذپن ، ار  ترـضح  تداهـش  رکبوبا  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک دناهدرک  تیاور  ام  خیاشم  ( 5 - ) 45489 - 243
: دومرف ترضح  وگب . تفگ : وا  ییوگیم ؟ تسار  نم  هب  مسرپیم  وت  زا  هچنآ  ةرابرد  ایآ  رکبوبا ، يا 

نوریب وا  تسد  زا  ار  نآ  وت  اـیآ  دـننک ، عازن  يرگید ، هن  تسود  نآ  زا  یکی  تسد  رد  هک  يزیچ  دروم  رد  وت  دزن  رفن  ود  رگا  وـگب  نم  هب 
نیمادک رب  ای  یهاوخیم  هنّیب  ود  نآ  زا  کی  نیمادـک  زا  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : دوش ؟ تباث  تیارب  وا  متـس  هک  نآ  نودـب  يروآیم 

یلص ادخ  لوسر  منادیم . مزال  رکنم  رب  ار  دنگوس  مهاوخیم و  یعّدم  زا  ار  هنّیب  تفگ : رکبوبا  ینادیم ؟ مزال  ار  دنگوس  ود  نآ  زا  کی 
. رکنم رب  دنگوس  تسا و  یعّدم  رب  هنّیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

؟ یهدیم مکح  يراد ، نارگید  ةرابرد  هک  یمکح  فالخرب  ام  نایم  رد  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ياـج هب  اـم  هچنآ  تسا : هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنرادنپیم  هک  یناـسک  دوـمرف : ترـضح  روـطهچ ؟ تـفگ : رکبوـبا 

عفن هب  ار  کیرـش  تداهـش  وت  نیاربانب  يرادربهرهب ؛ دـشاب ، تسار  رگا  هقدـص  نیا  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  تسا و  هقدـص  میراذـگب ،
يارب نآ  هکنیا  رب  لداع  ۀـنّیب  اـت  تساـم  تسد  رد  مالـسا  مکح  هب  لوسر  ۀـکرت  نادـن و  ذـفان  تسا ، کیرـش  نآ  رد  هچنآ  رد  شکیرش 

تداهـش ام  هیلع  نادـب  هچنآ  رد  ياهرهب  هک  یناسک  زا  دـشاب ، هتـشاد  اعّدا  نیا  ام  هیلع  هک  سک  ره  رب  نیارباـنب  دوش . مئاـق  تسا ، يرگید 
تداهـش هک  نونکامه  وت  نیاربانب  میروخب . دنگوس  مینکیم ، راکنا  هک  يدروم  رد  هک  تسام  رب  تسا و  مزال  هنّیب  ۀماقا  دـشابن ، دـهدیم 

وا لوسر  مکح  ادخ و  مکح  اب  ییامنیم ، دـننکیم  ام  هیلع  هک  ییاعّدا  راکنا  رب  هنّیب  ۀـماقا  ۀـبلاطم  ام  زا  یتفریذـپ و  هقدـص  رد  ار  کیرش 
تسا »... ؟ روج  متس و  زج  نیا  ایآ  ياهدرک . تفلاخم 

هک دننیبیم  هک  یمدرم  زا  تفگـش  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  سپـس  : » دومرف یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 45490 - 244
هک نآ  ات  ! ] دـننکیمن راکنا  دـننکیمن و  مادـقا  نانآ  یلو  دوشیم  اج  هب  اـج  دـباییم و  رییغت  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـشربمایپ  ياـهتنس 
ۀّلغ زا  ارهز  ترـضح  ادخ  لوسر  نامز  رد  دوب و  هدش  ضبق  شردپ  زا  اهیلعهّللامالـس  همطاف  تسد  هب  هک  ار  كدـف  شقیفر  وا و  دـیوگ :]
نیا اب  دندرکن ، قیدصت  ار  نمیا  ّما  هن  ترـضح و  هن  دنتـساوخ و  هنّیب  دوب ، همطاف  تسد  رد  هک  يزیچ  رب  وا  زا  دنتفرگ و  دروخیم ، كدـف 

دنهاوخب و هنّیب  تسا ، شتسد  رد  هک  يزیچ  يارب  ترـضح  زا  هک  تسین  زیاج  ناشيارب  تسارهز و  تسد  رد  كدف  دنتـسنادیم  ًانیقی  هک 
. دنوشیمن مهتم  نمیا ] ّما  ارهز و  ترضح   ] ود نیا 

. تشاداو راـک  نیا  رب  ار  وا  تلیـضف ، عرو و  هک  دـنتفگ  دـندرک و  شیاتـس  رکبوبا  زا  دنتـسناد و  بوخ  ار  راـک  نیا  مدرم  مه ، نآ  زا  سپ 
ّما مالسلا و  هیلع  یلع  دیوگیمن و  ّقح  زج  همطاف  هک  تسا  نیا  نامنامگ  دنتفگ : ود  نآ  دش و  هداد  هولج  وکین  ود  نیا  تشز  راک  سپس 
[: دـیوگ هک  نآ  اـت  . ] میدرکیم اـضما  همطاـف  يارب  ار  كدـف  اـم  دوب ، يرگید  نز  نمیا  ّما  اـب  رگا  دـناهدادن و  تداهـش  ّقـح  هب  زج  نمیا 
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تسین و ملیکو  نم و  تسد  رد  كدف  ایآ  دومرف : دنریگب ، وا  زا  ار  كدف  تساوخ  هک  یماگنه  ود  نآ  هب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترـضح 
. يرآ دنتفگ : مدروخن ؟ دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  ار  نآ  ۀّلغ 
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همطاف ترضح  تسا . ناناملـسم  لام  كدف  نوچ  دنتفگ : دیهاوخیم ؟ هنّیب  تسا ، نم  تسد  رد  هچنآ  رب  نم  زا  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح 

هک دینک  مکح  ياهنوگ  هب  وا  نادنواشیوخ  دروم  رد  دینک و  ّدر  تسا ، هداد  ماجنا  ادـخ  لوسر  هچنآ  دـیهاوخیم  رفن  ود  امـش  ایآ  دومرف :
؟ دینکیمن ناناملسم  ریاس  نایم  رد 

رد هک  ناناملـسم  لاوـما  هب  تبـسن  نم  رگا  دـییوگیم  هچ  رفن  ود  امـش  دـنوشیم ! بـکترم  هورگ  نـیا  هـک  ار  یهاـنگ  دیونـشب  مدرم ، يا 
هچنآ ناناملسم  ۀمه  رگا  دومرف : ترـضح  میهاوخیم . وت  زا  دنتفگ : نانآ ؟ زا  ای  دیهاوخیم  هنّیب  نم  زا  ایآ  منک ؟ ییاعّدا  تسا  ناشتسد 

ناناملـسم و نیمز  نیا  تفگ : تشگ و  نیگمـشخ  رمع  نآ ، زا  سپ  نانآ ؟ زا  ای  یهاوخیم  هنّیب  نم  زا  ایآ  دننک ، اعّدا  تسا  نم  تسد  رد 
هک دراد  اعّدا  نوچ  تسا ؛ مزال  همطاف  رب  هنّیب  اهنت  دروخیم و  ار  نآ  ۀـّلغ  همطاف  تسا و  همطاف  تسد  رد  هک  نیا  اـب  تسا  ناناملـسم  لاـم 

 ...« تسا نانآ  ّقح  ناناملسم و  لام  كدف  هک  نیا  اب  تسا  هدیشخب  وا  هب  ار  كدف  ناناملسم ، نایم  زا  ادخ  لوسر 

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  لیذ  رب  هک  يزیچ  ثاریم ، باوبا  زا  تفه  هاجنپ و  باب  رد 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  تداهش ، باوبا  زا  هدراهچ  باب  رد 

بیاغ رب  مکح  یگنوگچ  باب 41 

نیا رب  و  ددرگ ، مئاق  وا  هیلع  هنّیب  رگا  دوشیم  مکح  بیاغ  هیلع  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  ( 1 - ) 45491 - 245
شیوخ تّجح  رب  دـیایب ، رگا  یلو  ددرگیم  تخادرپ  لام  نیا  زا  شایهدـب  تسا ، بیاغ  هک  یلاـح  رد  دوشیم و  هتخورف  شلاـم  ساـسا 

نانماض ».] تنامض  نالیفک /[  تلافک  اب  زج  دوشیمن  هداد  هدروآ ، هنّیب  هک  سک  نآ  هب  لام  و  دومرف : ترضح  تسا .
 269 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راذـگاو دوـخ  تّجح  هب  تشاد  تّجح  رگا  وا  یلو  دوـب . بیاـغ  رب  مکح  ناـشرظن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 2 - ) 45492 - 246
[ نماض  ] یلیفک دشیم ، هداد  وا  هب  بیاغ  لام  زا  هچنآ  ربارب  رد  دوبن ، يدامتعا  هدش  مکح  وا  عفن  هب  هک  يراکبلط  هب  رگا  سپ  دیدرگیم .

. دشیم هدنادرگرب  وا  هب  لام  تشاد ، یلیلد  بیاغ  رگا  سپ  دنتفرگیم .
: وگب نانآ  هب  دومرف : داتسرف و  نامنارای  يوس  هب  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هجیدخوبا  ( 3 - ) 45493 - 247

! دیربب ار  ناتعازن  ناقـساف  نیا  زا  یکی  دزن  هب  دوشیم  ناتنایم  یعفارت  نداد ، ای  نتفرگ  دروم  رد  ای  دتفایم  ناتنایم  یعازن  یتقو  هک  ادابم 
یخرب امش  زا  یخرب  هک  ادابم  ماهداد و  رارق  یضاق  ار  وا  نم  دیهد . رارق  دسانـشیم ، ار  ام  مارح  ام و  لالح  هک  یناسک  زا  يدرف  دوخ  نایم 

! دیربب رگمتس  هاشداپ  دزن  هب  عازن  يارب  ار 
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زا هک  ار  يدیرخ  رفن ، ود  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هک  تسا  يدرم  دروآ ، ار  ثیدح  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دیوگ : هجیدخوبا 
. هدم دشاب ، يرگید  هک  نیا  نودب  ام  زا  یکی  هب  ار  بوتکم  نیا  دنتفگ : ود  نآ  دنداد . لیوحت  وا  هب  دندرک  يدرف 

دـش رکنم  ار  دـیرخ  دـمآ و  دوب ، هتخورف  ود  نیا  هب  هک  سک  نآ  دـیدرگ و  ناهنپ  شاهناخ  رد  ای  دـش  بیاـغ  ود  نیا  زا  یکی  نآ ، زا  سپ 
ام قیفر  هک  ارچ  میهدب ؛ هنّیب  ناشن  ار  وا  ات  روایب  نوریب  ار  دیرخ  ۀگرب  تفگ : وا  هب  دـمآ و  لداع  دـهاش  دزن  يرگید  و  تسا ] هلابق  روظنم  ]
رب ایآ  دزاس . بارخ  نم  رب  ار  راک  دهاوخیم  هتسشن و  شاهناخ  رد  وا  دیاش  تسا و  بیاغ  متسود  هدرک و  راکنا  ار  متسود  نم و  هب  شورف 

نیا رگم  تسین  اور  وا  رب  يراک  نینچ  ای  دنهد  تداهـش  درف  نیا  عفن  هب  نانآ  ات  دهد  ناشن  هنّیب  هب  ار  دیرخ  ۀـگرب  هک  تسا  مزال  لداع  نآ 
؟ دنوش عمج  مه  اب  ود  ره  هک 

هّللاءاشنا ». تسین - نادب  یکاب  تسا ، هورگ  حالصا  راک  نیا  رد  رگا  هک : دنتشون  مالسلا  هیلع  ترضح 
دوشیمن ». مکح  بیاغ  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 45494 - 248

271 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگید یضاق  ۀتشون  ۀیاپ  رب  مکح  زاوج  مدع  باب 42 

هراشا

ات درکیمن  ذیفنت  ّدحریغ  ّدح و  دروم  رد  ار  رگید  یضاق  يارب  يایضاق  ۀمان  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 1 - ) 45495 - 249
. دندرک ذیفنت  هنّیب  اب  نانآ  سپ  دندیسر . تموکح  هب  هّیما  ینب  هک  نآ 

ار نانآ  تلادع  یضاق  یلو  دراد  ّقح  یلام  رد  هک  نیا  هب  يدرم  هیلع  نادهاش  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45496 - 250
نآ رد  تسا ، ّدـح  ای  قالط  صوصخ  رد  تداهـش  رگا  سپ  دسانـشیم ، ار  نانآ  تلادـع  هک  تسا  يایـضاق  يرگید  رهـش  رد  اما  دـنادن 

دوشیمن ». هتفریذپ  ّدح  رد  رگید  یضاق  هب  یضاق  ۀمان  تسین و  هتفریذپ  تداهش  رب  تداهش  رگید و  یضاق  هب  یضاق  ۀمان  دروم 
.« دوشیمن وا  اب  يراگن  همان  ددرگیمن و  ذیفنت  نارگمتس  یضاق  ۀمان  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45497 - 251

تاعاجرا

: دیآیم

اور ّدح ، ةرابرد  یـضاق  هب  یـضاق  ۀـمان  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تداهـش ، باوبا  زا  مراهچ  یـس و  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
.« تسین

باتک لها  نیعفارتم  رب  مکح  زاوج  باب 43 

هراشا

، شاب رذـح  رب  اهنآ  زا  و  نکم ؛ يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  و  نک ؛ تواضق  هدرک ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  قبط  باتک ،) لها   ) اهنآ ناـیم  رد  و 
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. دنزاس فرحنم  هدرک ، لزان  وت  رب  ادخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت  ادابم 
؛ دنک تازاجم  ناشناهانگ  زا  ياهراپ  رطاخ  هب  ار  نانآ  دهاوخیم  دنوادخ  هک  نادب  دـننادرگ ، يور  وت ،) تواضق  مکح و  زا   ) اهنآ رگا  و 

. دنقساف مدرم  زا  يرایسب  و 
، دنروآ وا  شیپ  ار  ناشعازن  دنیآ و  مکاح  دزن  لیجنا  لها  تاروت و  لها  هک  ینامز  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45498 - 252 « 1»

تشاد ». دهاوخن  يراک  نانآ  هب  تساوخ  رگا  دهدیم و  مکح  ناشنایم  تساوخ ، رگا  تسا . مکاح  رایتخا  رد  نیا 
______________________________

.49 هدئام 5 / (. 1)
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. تسا یعازن  ناشنایم  رد  يدوهی - ود  اـی  یحیـسم  ود  باـتک - لـها  زا  رفن  ود  مدیـسرپ : : » دـیوگ هزمح  نب  نوراـه  ( 2 - ) 45499 - 253
هک دهاوخیم  دریذـپیمن و  هدـش ، یـسرداد  وا  هیلع  هک  سک  نآ  یلو  تسا  هدرک  یـسرداد  ناشنایم  متـس  هب  نانآ  نامکاح  زا  یمکاح 

دوشیم ». هدنادرگرب  ناناملسم  مکح  هب  دومرف : ترضح  دوش . هدنادرگ  زاب  ناناملسم  مکح  هب  یسرداد 
قبط رب  ناشنایم  یـضاق  دنربب ، یـضاق  دزن  ار  شیوخ  ۀعفارم  باتک  لها  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 45500 - 254

دنوادخ هچنآ  قبط  باتک ،) لها   ) اهنآ نایم  رد  و  دـیامرف : لج  زع و  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دـنکیم ؛ تواضق  هدرک ، لزان  دـنوادخ  هچنآ 
.« نک تواضق  هدرک ، لزان 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تبسانم  باب  نیا  اب  هک  يزیچ  متفه ، یس و  باب  تایاور  ءاضق و  باوبا  زا  مشش  تسیب و  باب  تایاور  رد 
. مهدزای باب  تاید و  باوبا  زا  مهد  باب  هب  دیرگنب  و 

اهنآ نیبوصنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ياهتواضق  زا  ياهراپ  باب 44 

هراشا

. دندروآ باطخ  نب  رمع  دزن  تشاد ، هقالع  راصنا  زا  يدرم  هب  هک  ار  ینز  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45501 - 255
دوب و هدروآ  رد  ار  نآ  يدرز  هتفرگ و  یغرممخت  نز  نیا  تفاـییمن . تسد  وا  هب  هلیـسو  چـیه  هب  یلو  دوب  هدـش  درم  نیا  قشاـع  نز  نیا 

تفرگ اج  نالف  رد  ارم  درم  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  سپـس  دوب . هتخیر  شنار  ود  نایم  شـسابل و  يوررب  ار  يدیفس 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . تفعیب  ارم  و 

دروخیم و دنگوس  دوب ، هتسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  يراصنا  درم  یلو  دهد  رفیک  ار  يراصنا  هک  درک  دصق  رمع 
يا تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  رمع  درک ، رارـصا  داـیز  ناوج  نوچ  دـینک . قیقحت  نم  راـک  رد  امـش  نینمؤملاریما ، يا  تفگیم :

؟ ییوگیم هچ  وت  نسحلاوبا ،
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وا هک  دش  نونظم  نز  هب  تخادنا و  دوب ، شنار  ود  نایم  نز و  سابل  يوررب  هک  يايدیفـس  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
يارب ار  بآ  نوچ  دـندرک . ار  راک  نیا  دـیروایب . میارب  دـشاب ، هدیـشوج  تدـش  هب  هک  یغاد  بآ  دومرف : نآ  زا  سپ  دـشاب . هدرک  ياهلیح 

. دش هتخپ  يدیفس  نآ  دنتخیر و  يدیفس  ياج  رب  ار  بآ  داد  روتسد  دندروآ ، ترضح 
. دنکفا نوریب  ناهد  زا  دیشچ ، ار  نآ  معط  نوچ  تخادنا و  شیوخ  ناهد  رد  تفرگ و  ار  يدیفس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

درک ». عفد  يراصنا  درم  زا  ار  رمع  رفیک  دنوادخ  درک و  رارقا  نادب  نز  هک  نآ  ات  درک  نز  هب  ور  سپس 
: كردتسم تسا . هدمآ  دئاوفلا  زنک  دیفم و  خیش  داشرا  كردتسم ، ياهباتک  رد  تیاور ، نیمه  نتم 

رفیک دـنوادخ  ینعی   ] مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  تسا : هدوزفا  شنایاپ  رد  هدرک و  رکذ  ار  تیاور  نیا  هباشم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  »
درک ».] عفد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تکرب  هب  يراصنا  درم  زا  ار  رمع 

تـشادرب یغرممخت  تفر و  نز  تفریذپن و  ناوج  دومن و  هدوارم  وا  اب  دش . یناوج  قشاع  ینز  هک : تسا  هدش  تیاور  : » دیفم خیـش  داشرا 
روز هب  ناوج  نیا  تفگ : دروآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  ناوج  سپـس  تخیر . شیوخ  سابل  رب  ار  شايدیفـس  و 

. تسا هدومن  اوسر  ارم  هدرک و  شزیمآ  نم  اب 
. تسا نم  سابل  رب  وا  ینم  نیا  تفگ : داد و  ناشن  ار  غرم  مخت  يدیفس  تفرگ و  ار  دوخ  ياههماج  سپس 

. دروخیم دنگوس  تسجیم و  يرازیب  وا  ياعدا  زا  تسیرگیم و  مه  ناوج 
لاح نامه  هب  ار  نآ  سپـس  دشاب . غاد  تخـس  هک  يدح  هب  دروایب  شوج  یبآ  یـسک  هد  روتـسد  تفگ : ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
عمج ار  شدوخ  غرم  مخت  يدیفـس  دنتخیر ، شوج  بآ  دنزیرب . نز  سابل  يور  ار  نآ  دومرف  ترـضح  دندروآ . ار  بآ  نآ  دروایب . میارب 

دندیـشچ و نانآ  دیزیرب . نوریب  دیـشچب و  دومرف : دنهدب و  شنارای  زا  رفن  ود  هب  دـنریگب و  ار  نآ  داد  روتـسد  ترـضح  دـمآ . مهب  درک و 
هنایزات دوب ، هدرک  ناوج  هیلع  هک  یلطاب  ياعّدا  رفیک  يارب  ار  نز  دنزاس و  دازآ  ار  ناوج  داد  روتسد  ترـضح  تسا . غرم  مخت  هک  دندید 

دز ».
رد ار  شدوخ  ات  تساوخ  وا  زا  درک . ادـیپ  قشع  يرـسپ  هب  ینز  هک : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ؛ هیلع  ناـنمؤمریما  یـسرداد  : » دـئاوفلازنک

. درکن یلمع  ار  نز  ۀتـساوخ  مه  رـسپ  مزاسیم . اوسر  ار  وت  ینکن ، رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نز  تفریذپن . وا  یلو  دـهد  رارق  وا  رایتخا 
يا تفگ : درک و  یـسرداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تفرگ و  ار  رـسپ  تخیر و  شـسابل  رب  ار  شايدیفـس  تشادرب و  یغرممخت  نز 
نیا رد  رسپ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مسابل . رب  تسوا  ینم  نیا  درک و  شزیمآ  نم  اب  دش و  هریچ  نم  رب  روز  هب  رـسپ  نیا  نینمؤملاریما ،

نینمؤملاریما ماهدرکن . تفگ ، هچنآ  زا  يزیچ  نم  هتفگ و  غورد  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تسیرگ و  وا  دیـسرپ . هراب 
. تسوا ینم  نیا  درک و  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نز  نآ  درک . هظعوم  ار  نز  مالسلا  هیلع 

تدش هب  ات  دناشوجب  ار  یبآ  یسک  هد  روتسد  دومرف : وا  هب  ترضح  دندروآ . ار  وا  دیروایب . مدزن  ار  ربنق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يدیفـس دـش و  هتخیر  بآ  دـنزیرب . نز  سابل  رب  ات  داد  روتـسد  ترـضح  دروآ ، ار  غاد  بآ  هک  ینامز  درواـیب . نم  دزن  ار  نآ  دوش و  غاد 

. دش نشور  رسپ  نایرج  هتخپ و  غرممخت 
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ود نآ  ددرگ . مولعم  نیقی  روط  هب  ات  دـنزیرب  نوریب  دنـشچب و  ار  يدیفـس  نیا  ات  داد  روتـسد  ناناملـسم  زا  رفن  ود  هب  ترـضح  نآ ، زا  سپ 
دننک ». بدا  كاندرد  ار  نز ]  ] وا ات  داد  روتسد  تخاس و  دازآ  ار  رسپ  ترضح ، تسا . غرممخت  هک  دندید  دندرک و  نینچ 

نز دوب ، هدرک  شزیمآ  نز  اـب  نوچ  دوب و  هدرک  جاودزا  وا  اـب  يدرمریپ  هک  ینز  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 45502 - 256
. دندروآ شیارب  مه  دهاش  رمع  دزن  هداد و  انز  نز  هک  دندوب  یعّدم  درمریپ  نادنزرف  دروآ و  يدنزرف 

یلیلد نم  ادـخ ، لوسر  يومعرـسپ  يا  تفگ : نز  داـتفا . نز  هب  شرذـگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ددرگ . راسگنـس  هک  داد  روتـسد  رمع 
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: دومرف ترضح  داد . نینمؤملاریما  هب  ار  ياهتشون  وا  روایب . ار  تلیلد  دومرف : ترضح  مراد .
. تسا هدوب  هنوگچ  وا  اب  شـشزیمآ  هک  نیا  هدرک و  شزیمآ  وا  اب  درمریپ  نآ  هک  يزور  شجاودزا و  زور  زا  دـهدیم  ربخ  امـش  هب  نز  نیا 

يزاب دومرف : نانآ  هب  دشاب و  نانآ  اب  هک  تساوخ  مه  ار  دـنزرف  نیا  دـیبلط و  ار  لاس  نسمه و  ياهّهچب  زور  نآ  يادرف  دـینادرگرب . ار  نز 
. دز بیهن  نانآ  هب  سپ  دندش ، ریگیاج  ات  دنتسشن  همه  دینیشنب . تفگ : نانآ  هب  سپس  درک . لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  يزاب  هک  نآ  ات  دینک 
هب داد و  وا  هب  ار  شثرا  شردـپ  زا  تساوخ و  ار  وا  ترـضح  تساخرب . داد و  هیکت  شتـسد  فک  ود  رب  مه  هّچب  نیا  دنتـساخرب و  اـههّچب 

: تفگ ترضح  هب  رمع  دز . ّدح  کی  کی  دندوب ، هدز  ارتفا  وا  هب  هک  شناردارب 
متخانش ». داد ، هیکت  شتسد  فک  ود  هب  رسپ  هک  نیا  رد  ار  درمریپ  فعض  نم  دومرف : ترضح  يدرک ؟ هچ 

دروآ يدنزرف  درک ، شزیمآ  وا  اب  درمریپ  نوچ  دوب و  هدرک  جاودزا  وا  اب  يدرمریپ  هک  ار  ینز  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 3 - ) 45503 - 257
. ددرگ راسگنس  نز  داد  روتـسد  رمع  دندروآ . رمع  دزن  دنداد ، تداهـش  نآ  رب  تسا و  هداد  انز  نز  هک  دندرک  اعّدا  درمریپ  نآ  نادنزرف  و 

نیا متـسه و  مولظم  نم  ادخ ، لوسر  يومعرـسپ  يا  تفگ : نز  دندرک . دروخرب  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اب  هار  نیب  رد  دندرب . ار  وا 
دهدیم ربخ  امش  هب  نز  نیا  دومرف : دناوخ و  ار  نآ  ترضح  داد . ماما  هب  ار  ياهتشون  نز  روایب . ار  تلیلد  دومرف : ترضح  تسا . نم  لیلد 

نآ يادرف  دینادرگرب . ار  نز  تسا . هتشاد  شزیمآ  وا  اب  درمریپ  نآ  هنوگچ  هکنیا  هدرک و  شزیمآ  هک  يزور  هدرک و  جاودزا  هک  يزور  زا 
. دوب نانآ  ناـیم  رد  نز  نیا  رـسپ  دـندرک و  يزاـب  ناـشدوخ  ياـهنسمه  اـب  هک  دـیبلط  ار  ینادـنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زور ،

. دینک يزاب  تفگ : نانآ  هب  ترضح 
، دوب نز  دنزرف  هک  يرسپ  دنداتسیا و  نانآ  دز . ادص  ار  نانآ  ترضح  تخاس . لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  يزاب ، هک  نآ  ات  دندرک  يزاب  نانآ 

هتـسب ارتـفا  هک  ار  یناردارب  داد و  ثرا  وا  هب  شردـپ  زا  تساوخ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داتـسیا . شتـسد  فک  ود  هب  ياـکتا  اـب 
شتسد فک  ود  رب  رـسپ  ياکتا  رد  ار  درمریپ  فعـض  نم  دومرف : ترـضح  يدرک ؟ هچ ]  ] هنوگچ تفگ : ترـضح  هب  رمع  دز . ّدح  دندوب ،

متخانش ».
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هب ادخ  ۀناخ  ّجح  دصق  هب  لبج  ۀقطنم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45504 - 258
: دومرف ترـضح  ماوت . يـالوم  نم  هکلب  یتسین  نم  يـالوم  وت  تفگ : مـالغ  دز . ار  وا  شباـبرا  درک . یهاـنگ  مـالغ  دـمآ . شمـالغ  هارمه 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وـت  ادـخ . نمـشد  يا  میورب  هفوـک  اـت  شاـب  هنوـگنیمه  تفگیم  درکیم و  دـیدهت  ار  نآ  نیا ، هتـسویپ 
. دندمآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دندیسر ، هفوک  هب  نوچ  مربیم .

درب و شروی  نم  هب  مدز . ار  وا  درک ، یهانگ  تسا . نم  مالغ  نیا  دنک . حالـصا  ار  تراک  دـنوادخ  تفگ : دوب ، هدز  ار  مالغ  هک  سک  نآ 
هک دراد  اعدا  هدرب و  شروی  نم  هب  وا  دزومایب و  نم  هب  وا  ات  داتسرف  وا  هارمه  ارم  مردپ  تسا . نم  مالغ  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يرگید 

درکیم بیذکت  ار  نآ  نیا ، دروخیم . دنگوس  یکی  نآ  دنگوس و  هب  درک  عورـش  نیا  دیامرف : ترـضح  دربب . ارم  لاوما  ات  میوا  مالغ  نم 
دینک و شزاس  مه  اب  دـیورب  ود  ره  بش  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترـضح  دومنیم . بیذـکت  ار  نیا  نآ ، و 

. دییاین نم  دزن  ّقح  اب  زج 
نینمؤملاریما دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نک . داجیا  راوید  رد  خاروس  ود  دومرف : ربنق  هب  درک  حبص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  و 

مدرم دندمآ و  رفن  ود  نآ  تفگیم . حیبست  دیآ ، رد  هزین  رس  ةزادنا  هب  دیـشروخ  صخاش ] ۀیاس   ] ات زامن  بیقعت  هب  حبـص  ره  مالـسلا  هیلع 
. دیآ نوریب  دناوتیمن  هّیـضق  نیا  زا  هداتفین و  قافتا  شیارب  نونکات  نآ  هباشم  هک  هدـمآ  شیپ  ماما  يارب  ياهّیـضق  دـنتفگ : دنتـشگ و  عمج 

ترـضح تسوا . ةدنب  نیا  هک  دروخ  دنگوس  نآ  تسوا و  ةدرب  نآ  هک  دروخ  دنگوس  نیا  دـییوگیم ؟ هچ  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  ترـضح 
نک و خاروس  نیا  لـخاد  ار  ترـس  دومرف : یکی  هب  سپـس  دـییوگب ! تسار  رفن  ود  امـش  هک  منکیمن  رکف  نم  دـیزیخرب . دومرف : ود  ره  هب 
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میارب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـشمش  ربـنق ، يا  دومرف : سپـس  اـمن . خاروس  نیا  دراو  ار  ترـس  دومرف : يرگید  هب  نآ  زا  سپ 
دروآ نوریب  باتش  اب  ار  شرس  مالغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  منزب . تسا ، هدرب  ود  نیا  زا  هک  نآ  ندرگ  ات  نک  باتـش  روایب .

. دنام خاروس  رد  نانچمه  يرگید  یلو 
يّدـعت نم  هب  دوب و  هدز  ارم  وا  یلو  يرآ  تفگ : وا  یتـسین ؟ هدرب  هک  یتـفگیمن  وت  اـیآ  تفگ : مـالغ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

داد ». لیوحت  شبابرا  هب  ار  وا  تفرگ و  مکحم  لوق  شبابرا  زا  وا  يارب  نینمؤملاریما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هدرک 
ره رفن  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 5 - ) 45505 - 259

خاروس ود  ود ، ره  يارب  تخاس و  ود  ره  يارب  یقاتا  ترضح  دنتشادن . هنّیب  مادکچیه  تسوا و  ةدرب  وا  هک  درکیم  اعّدا  يرگید  رب  مادک 
مادک ره  رس  يالاب  ریشمش  اب  تفگ : ربنق  هب  دومن و  نوریب  خاروس  زا  ار  نانآ  رس  درک و  دراو  قاتا  رد  ار  ود  ره  مه و  هب  کیدزن  تشاذگ 

متفگ  وت  هب  نوچ  تسیاب و 
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ار ریـشمش  ربنق  نزب . ار  هدرب  ندرگ  دومرف : ربـنق  هب  ترـضح  نآ ، زا  سپ  نزم . ار  مادـکچیه  یلو  ناـسرتب  ار  ناـنآ  وت  نزب ، ار  هدرب  ندرگ 
هدُرب لخاد  ار  شرـس  هک  ار  سک  نآ  ترـضح  دـنام . خاروس  زا  نوریب  يرگید  رـس  یلو  درب  لخاد  ار  شرـس  ود  نآ  زا  یکی  داد و  ناکت 

: تفگ یکی  نآ  هب  داد و  لیوحت  یکی  نآ  هب  دوب 
تسوت ». ةدرب  وا  ورب ،

زا سپ  تشاذگ . اج  هب  ياهدرب  رسپ و  درم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 45506 - 260
ار ناشعازن  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ود  نیا  تسوا . ةدرب  يرگید  تسا و  دنزرف  وا  هک  تشاد  اعّدا  ود  نیا  زا  مادک  ره  نآ ،
ار ود  نیا  زا  مادک  ره  نآ  زا  سپ  دوش . هدنک  دجـسم  راوید  رد  خاروس  ود  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـندرب . ناشیا  شیپ 

درک هراـشا  وا  هب  زاـس و  هنهرب  ار  ریـشمش  ربـنق ، يا  دومرف : سپـس  دـندرک . نینچ  ود  ره  دـنک . خاروـس  رد  ار  شرـس  هک  دـنتخاس  روماـم 
. دیشک رانک  ار  شرس  هدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  نزب . ار  هدرب  ندرگ  دومرف : سپس  نکم . ارجا  مهدیم ، هک  ار  يروتسد 

مداد ». رارق  وت  تسود  مدرک و  دازآ  ار  نیا  يدنزرف و  وت  دومرف : يرگید  هب  تفرگ و  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: تفگ وا  تفگیم . نخس  شنارای  يارب  هک  مدینش  یلیل  یبا  نبا  زا  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادبع  ( 7 - ) 45507 - 261

هـس يرگید  نان و  ةدرگ  جـنپ  شاهشوت  زا  ود  نآ  زا  یکی  دـنروخب ، هناحبـص  دنتـساوخ  نوچ  دـندش و  هارمه  رفـس  کی  رد  مه  اب  رفن  ود 
هک نآ  ات  دروخ  اذـغ  ود  ره  اب  درم  نآ  دـندرک . توعد  ناشياذـغ  هب  ار  وا  ود  نیا  درک . دروخرب  نانآ  اـب  رذـگهر  کـی  دروآرد ، هدرگ 
نان ةدرگ  هس  هک  نآ  داد . ود  نیا  هب  مهرد  تشه  دوب ، هدروخ  ناشیا  زا  هچنآ  ربارب  رد  رذگهر  دندش ، غراف  اذـغ  زا  نوچ  دـنامن و  يزیچ 
دیاب هکلب  تفگ : نان  ةدرگ  جنپ  ةدنراد  یلو  نک . فصن  تدوخ  نم و  نایم  ار  غلبم  نیا  تفگ : تشاد  هدرگ  جـنپ  هک  سک  نآ  هب  تشاد 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ود  نیا  دـیوگ : یلیل  یبا  نبا  درادرب . مهارد  زا  هدروآ ، نوریب  هک  ياهشوت  دادـعت  هب  ام  زا  مادـک  ره 
نیا تسا . شزرا  مک  امش  ۀیضق  هک  دینک  شزاس  هحلاصم و  مه  اب  تفگ : ود  نآ  هب  دینش ، ار  ود  نیا  نخـس  ترـضح  نوچ  دندمآ و  هراب 

. امرف مکح  ّقحهب  ام  نایم  دنتفگ : ود 
هن ایآ  دومرف : ود  نآ  هب  داد و  مهرد  کی  نان  ةدرگ  هس  ةدنراد  هب  مهرد و  تفه  نان  ةدرگ  جنپ  ةدـنراد  هب  ترـضح  دـیوگ : یلیل  یبا  نبا 
ایآ دومرف : ترـضح  يرآ . دـنتفگ : تسا ؟ هدروآ  رد  ناـن  ةدرگ  هس  يرگید  ناـن و  ةدرگ  جـنپ  شاهشوـت  زا  امـش  زا  یکی  هک  تسا  نینچ 

: دنتفگ دروخن ؟ امش  نوچ  امش  اب  امش  نامهم 
. يرآ دنتفگ : تسین ؟ نآ  موس  کی  ياهنم  نان  هدرگ  هس  امش  مادک  ره  كاروخ  ایآ  دومرف : ترضح  يرآ .

يا  وت  ياهدروخن و  ار  موس  کی  ياهنم  نان  ةدرگ  هس  نان ، ةدرگ  هس  ةدنراد  يا  وت  ایآ  دومرف : ترضح 
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يا وت  يارب  ایآ  دروخن ؟ موس  کی  ياهنم  نان  ةدرگ  هس  مه  نامهم  يدروخن و  ار  موس  کی  ياهنم  نان  ةدرگ  هس  نان ، ةدرگ  جنپ  ةدـنراد 

ةدرگ هس  و  دنامیمن ؟ موس  کی  هدرگ و  ود  نان ، ةدرگ  جنپ  ةدنراد  يا  وت  يارب  دنامیمن و  تاهشوت  زا  موس  کی  نان ، هدرگ  هس  ةدـنراد 
موس کی  نان و  ةدرگ  ود  ةدنراد  هب  اذل  داد ؛ مهرد  کی  نان ، ةدرگ  موس  کی  ره  يارب  ود  نیا  هب  نیاربانب  يدروخ ؛ موس  کی  ياهنم  نان 

داد ». مهرد  کی  نان ، ةدرگ  موس  کی  ةدنراد  هب  مهرد و  تفه  نان ، ةدرگ 
. دیفم خیش  داشرا  رد  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  رد  تیاور  نتم 

نم اب  حبـص  صخـش  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ود  نیا  زا  یکی  دـندمآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  رفن  ود  : » هیقفلا هرـضحی  ـال  نم 
دمآ وا  میدرک . توعد  هناحبـص  هب  ار  وا  درک . دروخرب  ام  اب  يدرم  میدروخ . هناحبـص  نان . ةدرگ  جنپ  وا  مدروآ و  نان  ةدرگ  هس  نم  دمآ .

نم اب  ار  غلبم  نیا  ایب  ینالف ، يا  متفگ : نم  تفر . دیـشخب و  مهرد  تشه  ام  هب  وا  میدـش ، غراف  هناحبـص  زا  نوچ  دروخ . هناحبـص  اـم  اـب  و 
. منکیم میسقت  نان  ياهمهس  ةزادنا  ۀیاپ  رب  اهنت  نم  تفگ : وا  یلو  وت .] يارب  فصن  نم و  يارب  فصن  ینعی  [ ؛ نک میسقت 

دـهد و نم  هب  مهرد  هس  هک  نیا  رگم  دریذـپیمن  وا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  دـینک . شزاس  حلـص و  مه  اـب  دـیورب و  دومرف : ترـضح 
. نک تواضق  ام  رب  امش  درادرب . مهرد  جنپ  شدوخ 

؟ تسا نان  موس  کی  ُهن  نان ، ةدرگ  هس  هک  ینادیم  ایآ  ادخ ، ةدنب  يا  دومرف : وا  هب  ترضح  دیوگ : يوار 
. يرآ تفگ : تسا ؟ نان  موس  کی  هدزناپ  نان ، ةدرگ  جنپ  هک  ینادیم  و  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ :

[، 1513  ] موس کی  هدزناپ  زا  صخش  نیا  دنامیم و  تیارب  یکی  ياهدروخ و  ار  ات  تشه  [، 913  ] موس کی  ُهن  زا  وت  سپ  دومرف : ترضح 
هدـنامیقاب موس  کی  نیا  وت  نان  زا  هدروخ و  موس  کی  تفه  صخـش ، نیا  نان  زا  نامهم  دـنامیم و  ات  تفه  شیارب  هدروخ و  ار  ات  تشه 

موس کی  ره  ياج  هب  مهرد  تفه  صخـش ، نیا  يارب  نیارباـنب  تسا ؛ موس  کـی  تشه  امـش  مادـک  ره  زا  سپ  تسا . هدروخ  ار  تناـن  زا 
هدب ». مهرد  تفه  نیا  هب  ریگب و  مهرد  کی  وت  اذل  تسا ؛ مهرد  کی  تموس  کی  يارب  وت ، يارب  مهرد و  کی 

يدحا هک  درک  یتواضق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفگیم  هک  مدینش  یلیل  یبا  نبا  زا  دیوگ : جاجح  نب  نمحرلادبع  : » دیفم خیـش  داشرا 
جنپ یکی  دنروخب و  هناحبـص  هک  دنتـسشن  دندش . هارمه  رفـس  کی  رد  مه  اب  رفن  ود  هک  دوب  نیا  نایرج  دوب و  هتفرگن  یـشیپ  نآ  رد  وا  رب 

تسا ». هدروآ  ظفل  رد  یتوافت  اب  ار  ثیدح  و  درک . دروخرب  نانآ  هب  يدرم  دروآرد . نان  ةدرگ  هس  يرگید  نان و  ةدرگ 
هارمه نان و  ةدرگ  هس  یکی  هارمه  دـندروخیم . هناحبـص  مه  اب  رفن  ود  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 8 - ) 45508 - 262

رفن  ود  امش  رب  مالس  تفگ : درک و  دروخرب  نانآ  اب  يدرم  دومرف : ترضح  دوب . نان  ةدرگ  جنپ  یکی 
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. دروخ نانآ  اب  تسشن و  درم  نآ  دوزفا : ترـضح  دنک . تمحر  ار  وت  دنوادخ  هناحبـص . دییامرفب  داب ! مالـس  وت  رب  و  دنتفگ : مه  ود  نیا  و 
ناتياذغ زا  هچنآ  ربارب  رد  امـش  يود  ره  ضوع  نیا  تفگ : تخیر و  ود  نیا  يارب  مهرد  تشه  تساخرب و  دـش ، غراف  هناحبـص  زا  نوچ 

يارب فصن  تسا و  نم  يارب  فصن  تفگ : نان  هدرگ  هس  ةدنراد  دندرک . عازن  مهرد  تشه  نآ  يارب  ود ، نیا  دومرف : ترـضح  ماهدروخ .
دـنتفریذپن و ود  ره  یلو  تنان . هس  ةزادـنا  هب  مهرد  هس  وت ، يارب  منان و  جـنپ  ةزادـنا  هب  مهرد  جـنپ  نم  يارب  تفگ : نان  جـنپ  ةدـنراد  وت و 
: دومرف ترضح  دنتفگ . زاب  ترضح  يارب  ار  نایرج  ود  ره  دندمآ . همـصاخم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هک  نآ  ات  دندش  ریگرد 

. دینک هعجارم  یمکاح  هب  هراب  نیا  رد  هک  تسین  هتسیاش  تسا و  شزرا  مک  دیتسه ، نآ  رد  رفن  ود  امش  هک  یعوضوم  نیا 
وا نان  هک  دهدب  وت  هب  مهرد  هس  تقیفر  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : درک و  ور  نان  هس  بحاص  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، زا  سپ 

: دومرف ترضح  یعقاو . ّقح  هب  زج  مهدیمن  نت  نم  نینمؤملاریما ، يا  دنگوس ! ادخ  هب  هن  تفگ : وا  وش . یـضار  وت  هدوب و  رتشیب  وت  نان  زا 
، نینمؤملاریما يا  هّللا ! ناحبس  تفگ : وا  هدب . وا  هب  مهرد  تفه  ریگب و  مهرد  کی  نیاربانب  تسا ؛ مهرد  کی  یعقاو  ّقح  رد  وت  يارب  اهنت 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1349 

http://www.ghaemiyeh.com


! مریگب مهرد  کی  الاح  ماهتفریذپن ؛ نم  هداد  نم  هب  مهرد  هس  وا 
یهدن نت  یعقاو  ّقحهب  زج  هک  يدروخ  دنگوس  وت  یلو  تسا  هدرک  هضرع  وت  هب  مهرد  هس  شزاس  هحلاصم و  يور  زا  وا  دومرف : ترضح 

نان هس  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : ترضح  زاس . علطم  بلطم  نیا  رب  ارم  سپ  تفگ : وا  تسا . مهرد  کی  یعقاو  ّقح  ۀیاپ  رب  وت  يارب  اهنت  و 
؟ تسا نان  [ 1513  ] موس کی  هدزناپ  وا ، نان  جـنپ  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : ترـضح  منادیم . تفگ : تسا ؟ ناـن  [ 913  ] موس کـی  ُهن  وت ،

زین وا  دوخ  ات و  تشه  نامهم  ياهدروخ و  ات  تشه  وت  [. 2413  ] موس کی  راهچ  تسیب و  دوشیم  نیا  سپ  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ :
يارب نیاربانب  تسا ؛ هدروخ  نامهم  هک  ات  تفه  وا ، يات  هدزناپ  زا  تسا و  هدروخ  نامهم  هک  دنامیم  یکی  وت  يات  ُهن  زا  نیاربانب  ات ؛ تشه 

تسا ». یکی  هدروخ ، نامهم  هک  تایکی  ربارب  رد  وت ، يارب  مهرد و  تفه  شیاتتفه ، ربارب  رد  وا 
هدش تیاور  هتفرگن ، یـشیپ  مکح  نیا  هب  تبـسن  وا  رب  مدرم  زا  يدـحا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هزات  یمکح  ( 9 - ) 45509 - 263

هب شرذگ  یموس  درم  لاح ، نامه  رد  دروآ . نوریب  نان  هس  يرگید  نان و  جـنپ  ود  نآ  زا  یکی  دنتـسشن . هناحبـص  يارب  رفن  ود  هک : تسا 
داد و هرقن  کی  ود  نیا  هب  دورب ، تساوخ  نوچ  دندروخ . ار  اهنان  ۀـمه  ات  دروخ  ود  نآ  اب  دـش و  هدایپ  مه  وا  دنتـساوخ ، وا  زا  داتفا . نانآ 

. ماهدروخ ناتياذغ  زا  هچنآ  ضوع  رد  رفن ، ود  امش  يارب  هرقن  نیا  تفگ :
ات هس  نم و  يارب  اهمهرد  زا  ات  جـنپ  تفگ : تشاد ، ناـن  جـنپ  هک  سک  نآ  تسا . مهرد  تشه  هک  دـندید  دـندرک ، نزو  ار  هرقن  ود ، نیا 

عازن مه  اب  ددرگ و  مین  ود  اـم  ناـیم  دـیاب  مهرد  تشه  نیا  هکلب  تفگ : يرگید  یلو  تسا . هدوب  ناـميارب  هک  یناـن  باـسح  هب  وت ؛ يارب 
حیرش دنتشاد و  نایب  حیرش  اب  ار  دوخ  عوضوم  ود ، نیا  دنتفر . مالـسلا - هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  مایا  رد  یـضاق - حیرـش  دزن  دندرک و 
ۀـصق ود ، نیا  درب . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  ار  ود  نیا  دـهدب ! ود  نیا  ناـیم  یمکح  هچ  هک  دـیمهفن  دـنام و  ناریح  ود  نیا  راـک  رد 

ار  ود  نیا  راک  ترضح  دنتفگ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  شیوخ 
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شزاس هک  دینک  شزاس  رفن  ود  امش  تسین . هدیدنـسپ  نآ  رد  يریگرد  تسا و  یتسپ  نآ  رد  هک  تسا  يراک  نیا  تفگ : تسناد و  بلاج 
. مریذپیمن ار  بجاو  مکح  یعقاو و  ّقح  زج  نم  تفگ : نان  هس  بحاص  تسا . رتهدیدنسپ  امش  يارب 

يارب مهرد و  کی  وت  يارب  منک ، یـسرداد  مکح و  هک  یهاوخیم  اهنت  يراد و  ابا  شزاـس  زا  هک  ـالاح  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. تسا مهرد  تفه  تقیفر 

انیب مراک  رد  ات  دـینک  نایب  میارب  ار  مکح  نیا  هجو  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دـندوب ، هدـش  هدزتفگـش  نارـضاح  دوخ و  هک  یلاـح  رد  وا 
ود موس  کی  باسح  هب  امش  زا  مادک  ره  هک  دوبن  نان  تشه  دیتشاد ، امش  هچنآ  ۀمه  ایآ  مزاسیم . هاگآ  ار  وت  نم  دومرف : ترـضح  مشاب .

. يرآ تفگ : وا  تسا ؟ هدروخ  ار  نان  موس  ود  نان و 
هک هتشاد  [ 1513  ] موس کی  هدزناپ  نان ، جـنپ  بحاص  تسا . هدوب  موس  کی  اـت  تشه  امـش  زا  مادـک  ره  يارب  نیارباـنب  دومرف : ترـضح 

يات تشه  هک  تسا  [ 913  ] موس کی  ُهن  نان ، هس  ياهتـشاد و  نان  هس  وت ، موس و  کی  تفه  شیارب  هدـنامیقاب  هدروخ ، ار  نآ  ياـت  تشه 
نـشور اـب  هک  دوب  نیا  تسا . مهرد  کـی  وت  يارب  مهرد و  تفه  تقیفر  يارب  نیارباـنب  موس ؛ کـی  وت  يارب  هدـنامیقاب  ياهدروـخ ، ار  نآ 

دنتشگزاب ». ناشراک  ندش 
بـش کـی  رد  ود  ره  تشاد . زینک  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمز  رد  يدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 10 - ) 45510 - 264

. تشادرب ار  وا  رـسپ  تشاذـگ و  دوب ، رـسپ  نآ  رد  هک  ياهراوهگ  رد  ار  شرتخد  تفر و  رتخد  ردام  رتخد . يرگید  رـسپ و  یکی  دـندییاز .
همـصاخم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ود  ره  تسا . نم  دـنزرف  رـسپ  تفگ : رـسپ  بحاـص  تسا و  نم  دـنزرف  رـسپ ، تفگ : رتخد  رداـم 

، دوب رتنیگنس  شریـش  هک  نز  ود  نیا  زا  مادک  ره  دومرف : دوش و  نزو  نز  ود  نیا  ریـش  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندرک .
تسوا ». يارب  رسپ 
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، نسحلاوـبا تساـجک  تفگ : رمع  دـندروآ . رمع  شیپ  دنتـشاد ، عازن  يرتـخد  رـسپ و  دروـم  رد  هـک  ار  يزینک  ود  ( 11 - ) 45511 - 265
ار ود  نآ  سپ  دیبلط . ياهشیش  فرظ  ود  ترضح  تفگ . ترضح  يارب  ار  نایرج  رمع  دنتـساوخ . ار  ترـضح  اهلکـشم ؟ ةدننک  فرطرب 
. دوب رتنیگنس  يرگید  زا  یکی  دندرک . نزو  ار  هشیش  ود  ره  دشودب و  ریش  هشیش  کی  رد  هک  داد  روتـسد  ار  کی  ره  سپـس  دومن و  نزو 

. تسا هدوب  رتکبس  شریش  هک  تسا  يردام  هب  قلعتم  رتخد ، رتنیگنس و  شریش  هک  تسا  يردام  ِنآ  زا  رسپ ، دومرف : ترضح 
ناکشزپ تسا و  هداد  رارق  ار  نز  ود  ةرهب  لثم  درم  يارب  دنوادخ  نوچ  دومرف : ترـضح  نسحلاوبا ؟ يا  یتفگ  ار  نیا  اجک  زا  تفگ : رمع 

دناهداد ». رارق  ندوب  نز  درم و  رب  لالدتسا  ۀیاپ  ار  هتکن  نیا 
. دوشیم یتشک  کی  لخاد  لیف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک . نزو  ار  یلیف  هک  دروخ  دنگوس  يدرم  ( 12 - ) 45512 - 266

. دوشیم هتـشاذگ  تمالع  نآ  رب  تسا .] هتفر  ورف  بآ  رد  هزادـنا  هچ   ] تسا هدیـسر  یتشک  ياـجک  اـت  بآ  هک  دوشیم  هاـگن  نآ  زا  سپ 
، دیسر هدش  هتشاذگ  تمالع  هک  ییاج  هب  نوچ  دنزیریم و  دنتـساوخ ، هچ  ره  ای  يور  ای  نهآ  یتشک  رد  دنروآیم و  نوریب  ار  لیف  سپس 

دننکیم ». نزو  دنروآیم و  نوریب  ار  نآ 
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یکی دش . ّدر  دوب  هتسب  شیاپ  هک  يدرم  دندوب ، هتسشن  باّطخ  نب  رمع  نامز  رد  رفن  ود  هک  یلاح  رد  : » دیوگ يوار  ( 13 - ) 45513 - 267
هزادنا نآ  رگا  تفگ : يرگید  دشاب . هقالط  هس  شرـسمه  دشابن ، هزادـنا  نیا  هدـش  هتـسب  درم  نیا  ياپ  هب  هک  يزیچ  رگا  تفگ : رفن  ود  زا 

رب ام  دنتفگ : وا  هب  دوب . هتـسب  شیاپ  هک  هدرب  نیا  بابرا  دزن  دنتفر  دندرک و  تکرح  ود  ره  دشاب . هقالط  هس  وا  رـسمه  دشاب ، یتفگ  وت  هک 
ار ماهدرب  دـنب  رگا  تفگ : هدرب  بابرا  مینک . نزو  ار  نآ  ام  ات  نک  زاب  ياهتـسب ، تاهدرب  نیا  ياـپ  هب  هک  يزیچ  وت  میاهدروخ  دـنگوس  نیا 

. دنتفگ يو  يارب  ار  نایرج  دنتفر و  رمع  دزن  همه  نآ  زا  سپ  دشاب ، هقلطم  شرسمه  منک  زاب 
. دشاب هتـشاد  يزیچ  هراب  نیا  رد  وا  دیاش  مالـسلا ؛ هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  دـیربب  ار  وا  تسا . رتراوازـس  هدرب  هب  هدرب  بابرا  تفگ : رمع 

داد روتسد  دیبلط و  یفرظ  نیا . تسا  ناسآ  هچ  دومرف : ترـضح  دنتفگ . ترـضح  يارب  ار  نایرج  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دندمآ 
ات دنزیرب  نآ  يور  رب  بآ  سپس  دنهد . رارق  فرظ  رد  دوب ، هدش  هتـسب  هچنآ  اپ و  ود  دندنبب و  دوب  هدش  هتـسب  وا  ياپ  هب  هچنآ  هب  یخن  هک 

نوریب بآ  زا  نوچ  دـمآ . نوریب  بآ  زا  ات  دـندروآ  الاب  دـیروایب . الاب  هدـش ، هتـسب  اپ  هب  هچنآ  دومرف : ترـضح  نآ  زا  سپ  دوش . رپ  فرظ 
اپ هب  هچنآ  هک  لوا  ياج  هب  بآ  ات  تخیر  بآ  رد  ار  اهنآ  دنروایب . نهآ  ياههراپ  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  زا  سپ  تفر . ورف  بآ  دمآ ،

ياپ هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نزو  اهنیا  دینک . نزو  ار  نهآ  ياههراپ  نیا  دومرف : ترضح  نآ  زا  سپ  ددرگرب . دوب ، بآ  رد  هدش و  هتـسب 
تسا ». هدش  هتسب  هدرب 

ماکحا زا  ار  مدرم  ات  دومرف  تیاده  هتکن  نیا  تخانش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهنت  : » دیوگ هرس ] سدق  قودص  خیـش   ] باتک فّنـصم 
دهد ». تاجن  دنکیم ، زیوجت  دنگوس  اب  ار  قالط  هک  یسک 

باطخلا نب  رمع  ۀناخ  رد  رفن  ود  هک  یلاح  رد  : » دیوگ عوفرم  يدنس  اب  صئاصخ  باتک  رد  هرس  سدق  یضر  دّیـس  ( 14 - ) 45514 - 268
. دوب هدرب  درم  نآ  داتفا . نانآ  هب  شرذگ  دوب ، هتسب  ینهآ  ای  دنب  هب  شیاپ  هک  يدرم  دندوب ، هتسشن 

ةرابرد وت  هچنآ  رگا  تفگ : يرگید  دشاب . هقالط  هس  شرـسمه  دشاب ، هتـشادن  نزو  هزادـنا  نیا  درم  نیا  دـنباپ  رگا  تفگ : رفن  ود  زا  یکی 
دنگوـس يزیچ  نینچ  رب  اـم  دـنتفگ : دـنتفر و  هدرب  باـبرا  دزن  ود  ره  دـشاب . هقـالط  هـس  نـم  رـسمه  دـشاب ، تـسرد  یتـفگ  وا  دـنباپ  نزو 

. مینک نزو  ار  وا  ام  ات  نک  زاب  ار  تاهدرب  دنباپ  وت  میاهدروخ .
زاب رمع  يارب  ار  نایرج  دنتفر و  رمع  دزن  رفن  ود  نیا  دیوگ : يوار  دشاب . هقّلطم  شرسمه  منک ، زاب  ار  ماهدرب  دنباپ  رگا  تفگ : هدرب  بابرا 
یلع نینمؤملاریما  دزن  ار  ام  دنتفگ : نانآ  دینک . يریگهرانک  ناتنانز  زا  دیورب و  تسا . رتراوازـس  هدرب  هب  هدرب  يالوم  تفگ : رمع  دنتفگ .

ترضح دنتفگ . زاب  ناشیا  يارب  ار  نایرج  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  نانآ  دنادب . يزیچ  هراب  نیا  رد  وا  دیاش  ربب ، مالسلا  هیلع 
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رد دـنباپ  اب  ار  هدرب  ياپ  ود  دوش و  هتـسب  هدرب  دـنباپ  هب  یخن  هک  داد  روتـسد  دـیبلط و  یفرظ  ترـضح  سپـس  تسا ! ناسآ  هچ  نیا  دومرف :
. دمآ نوریب  بآ  زا  ات  دندرک  دنلب  ار  دنباپ  دیروآ . الاب  ار  دنباپ  دومرف : سپـس  دوش . رپ  ات  دنزیرب  نآ  يوررب  بآ  ًادعب  دـننک . لخاد  فرظ 

دنباپ هک  اجنآ  ینعی  شدوخ  ياج  رس  هب  بآ  ات  دنتخیر  بآ  رد  ار  اهنآ  دنتساوخ و  نهآ  ياههراپ  سپـس  دش . مک  بآ  دمآ ، نوریب  نوچ 
تسا ». دنباپ  نزو  هک  دینک  نزو  ار  نهآ  نیا  دومرف : سپس  تشگرب . دوب ، بآ  رد 
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، دـندوب هدرک  يرادـیرخ  یهورگ  زا  ینهآ  ِرد  کی  هک  ینارگنهآ  يارب  هرـصب  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 45515 - 269

یلو دـندوب . هدـیرخ  دـندرک و  قیدـصت  ار  نانآ  مه  نارگنهآ  تسا و  نم  هزادـنا  نیا  رد ، نزو  هک  دـندوب  هتفگ  رد  ناـبحاص  درک . مکح 
هب اـم  هک  دنتـساوخ  ناـنآ  زا  اذـل  تسین ؛ رد  نیا  رد  دـنتفگ ، ناـنیا  هک  ار  ینزو  هک  دـنتفگ  يرتـشم  هب  دـندرب ، ناـششود  رب  ار  رد  نوـچ 

. دنتفر مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  یگمه  دندنادرگ و  رب  مه  نارادیرخ  دنتفریذپن . نانآ  دننک . مک  تمیق  زا  ار  توافتلا 
بآ هک  ار  ییاج  دنتخادنا و  یکچوک  یتشک  رد  دنتشادرب و  ار  رد  دیربب . بآ  يوس  هب  ار  رد  نیا  منکیم . ناتییامنهار  : » دومرف ترضح 
نزو يامرخ  مکمک  هتسویپ و  سپ  دینادرگرب . هدش  نزو  يامرخ  رد ، نیا  ياج  هب  دومرف : ترضح  نآ  زا  سپ  دنتـشاذگ . تمالع  دیـسر ،
نیا دنتفگ : دیتخیر ؟ امرخ  هزادنا  هچ  دومرف : ترـضح  دیـسر . دندوب ] هتـشاذگ  تمالع  هک   ] هزادـنا نامه  هب  ات  دـنتخیر  رد  ياج  هب  هدـش 

تسا ». رد  نزو  نامه  نیا  دومرف : ترضح  هنامیپ . هزادنا  نیا  نم و  هزادنا 
شزیمآ ماهزاجا  نودب  مزینک  اب  مرـسمه  تفگ : دمآ و  ترـضح  تمدخ  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 16 - ) 45516 - 270

هیلع نینمؤملاریما  مدرک . شزیمآ  وا  زینک  اب  مرسمه  ةزاجا  اب  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  : » دومرف درم  هب  ترضح  داد . مکح  تسا ، هدرک 
. دـش اـپب  زاـمن  مـینزیم و  ّدـح  وـت  هـب  ییوـگب ، غورد  رگا  مـینکیم و  راسگنـس  ار  وا  ییوـگب ، تـسار  وـت  رگا  دوـمرف : نز ] هـب   ] مالــسلا

شدوخ ندروخ  ّدـح  رد  شرهوش و  ندـش  راسگنـس  رد  درک و  رکف  شدوـخ  اـب  نز  دـناوخب ، زاـمن  تساـخرب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
دشن ». ایوج  وا  زا  رگید  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشگنزاب و  تفر و  نوریب  اذل  دیدن ، ياهدیاف 

- تسوا دنزرف  هک  تشاد  اعّدا  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  یکدوک  ةرابرد  رمع  نامز  رد  نز  ود  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 17 - ) 45517 - 271
هبتشم رمع  رب  نیا  مکح  تشادن . یعازن  كدوک  ةرابرد  ود ، نیا  زا  ریغ  يرگید  صخش  هّتبلا  دندرک و  عازن  دنشاب - هتـشاد  هنّیب  هک  نآ  یب 

عازن و رب  ناـنآ  یلو  دـناسرت  درک و  هظعوـم  ار  ناـنآ  تساوـخ و  ار  نز  ود  ترـضح  تفر . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  غارـس  هب  تشگ و 
. دندوب اجرب  اپ  شیوخ  فالتخا 

ترـضح ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  دـنتفگ : نز  ود  دـیروایب . میارب  ياهّرا  دوـمرف : دـنهدیم ، همادا  ار  ناـشعازن  ود  نیا  دـید  یتـقو  ترـضح 
، نسحلاوبا يا  ار ! ادخ  ار ! ادخ  تفگ : يرگید  یلو  دوب  تکاس  ود  نآ  زا  یکی  یمین . ناتمادـک  ره  يارب  منک ؛ مین  ود  ار  كدوک  دومرف :

يو دنزرف  رگا  رگید و  نز  نآ  هن  تسوت  دـنزرف  نیا  ربکا ! هّللا  دومرف : ترـضح  مدیـشخب . وا  هب  ار  هچب  نم  ینکیم ، ار  راک  نیا  ًاعطق  رگا 
هن تسوا  يارب  هچب  تسه و  شقیفر  اب  ّقح  هک  درک  فارتعا  رگید  نز  نآ  اجنیا  رد  دیسرتیم . وا  رب  تخوسیم و  وا  رب  شلد  مه  وا  دوب ،

دومن ». اعد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  شیاضق  لکشم  ندرک  فرطرب  ربارب  رد  تشگ و  داش  رمع  نیا .
 293 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مردام نم و  نیب  وت  نامکاح ، همه  زا  رترب  يا  دیوگیم : هنیدم  رد  یناوج  مدینـش  : » دیوگ یلولـس  هزمح  نب  مصاع  ( 18 - ) 45518 - 272
رد هاـم  هن  ارم  مرداـم  نینمؤـملاریما ، يا  تفگ : وا  ینکیم ؟ نیرفن  ترداـم  هب  هچ  يارب  رـسپ ، تفگ : وا  هب  باـطخلا  نبرمع  نـک . مـکح 
درط ارم  متخانـش ، مه  زا  ار  مپچ  تسار و  تسد  مداد و  زییمت  ار  دب  بوخ و  مدش و  گرزب  نوچ  داد و  مریـش  لاس  ود  تشاد و  شمکش 

. دسانشیمن ارم  الصا  هک  دیوگیم  دنادیمن و  دوخ  دنزرف  ارم  درک و 
: دـیوگ هزمح  نب  مصاع  دـیروایب . نم  شیپ  ار  مالغ  ردام  تفگ : رمع  هلیبق . نالف  ۀفیقـس  رد  تفگ : رـسپ  تساجک ؟ ترداـم  تفگ : رمع 
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ار دـنزرف  نیا  ردام ، دـنداد  تداهـش  اهنآ  دـندروآ و  دـندروخیم ، دـنگوس  ردام  يارب  هک  رفن  لـهچ  شردارب و  راـهچ  اـب  هارمه  ار  رداـم 
زا يرتخد  ردام  نیا  دزاس و  اوسر  شاهلیبق  نایم  رد  ار  ردام  دهاوخیم  هک  تسا  یملاظ  رگمتس و  یعدم  ناوج  نیا  هک  نیا  دسانشیمن و 

. تسه وا  رب  یهلا  رهم  زونه  هدرکن و  جاودزا  زگره  هک  تسا  شیرق 
هتشاد و مکـش  رد  ارم  هام  هن  تسا . نم  ردام  نز  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  رـسپ ، يا  تفگ : رمع 

دوـخ دـنزرف  هدرک و  درط  ارم  متخانـش ، ار  مپچ  تسار و  تـسد  مداد و  زیمت  ار  دـب  بوـخ و  مدـش و  گرزب  نوـچ  هداد و  ریـش  لاـس  ود 
ییادخ هب  دنگوس  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : نز  نآ  دیوگیم ؟ هچ  رسپ  نیا  نز ، يا  تفگ : رمع  دسانشیمن . ارم  هک  دیوگیم  دنادیمن و 

مسانـشیمن و ار  رـسپ  نیا  نم  يو ، نادـنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ّقح  هب  دـنیبیمن و  ار  وا  یمـشچ  هتفرگ و  باجح  رون ، اب  هک 
جاودزا زگره  هک  متـسه  شیرق  زا  يرتخد  نم  دنک و  اوسر  ماهلیبق  نایم  رد  ارم  دـهاوخیم  رـسپ  نیا  تسا و  مدرم  مادـک  زا  هک  منادیمن 

. تسا نم  رب  ادخ  رهم  ماهدرکن و 
هک دـنداد  تداهـش  رمع  دزن  دـندمآ و  شیپ  هماسق  رفن  هاجنپ  دـننم . نادـهاش  اهنیا  يرآ ، تفگ : نز  يراد ؟ ینادـهاش  وت  ایآ  تفگ : رمع 
رهم اب  هدرکن و  جاودزا  زونه  هک  تسا  شیرق  زا  يرتخد  نز  نیا  دزاس و  اوسر  شاهریـشع  نایم  رد  ار  نز  دهاوخیم  دنکیم و  اعّدا  رـسپ 

. تسا هارمه  یهلا 
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ّدح دش ، لیدعت  نادهاش  تداهـش  رگا  سپ  مینک . قیقحت  نادـهاش  ةرابرد  ام  ات  دـیربب  نادـنز  هب  ار  وا  دـیریگب و  ار  رـسپ  نیا  تفگ : رمع 
ورهبور نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هار ، رد  دندرب . نادنز  يوس  هب  ار  وا  دنتفرگ و  ار  رـسپ  تسد  نآ ، زا  سپ  مینزیم . رـسپ  رب  ارتفا 

نینمؤملاریما رضحم  رد  دوب ، هتفگ  رمع  اب  هک  ار  ینخس  ًاددجم  متسه و  مولظم  يرسپ  نم  ادخ ، لوسر  يومع  رسپ  يا  درک : ادن  رسپ  دش .
. دنربب نادنز  هب  ارم  هک  هداد  روتسد  رمع  نیا  و  تفگ : نآ  زا  سپ  درک . رارکت 

دیربب نادنز  هب  ار  وا  مداد  روتسد  تفگ : نانآ  هب  رمع  دندنادرگ ، زاب  ار  وا  نوچ  دیربب . رمع  دزن  ار  رـسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار وا  هک  داد  روتسد  ام  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ] ، ] نینمؤملاریما يا  دنتفگ : نانآ  دیدنادرگ ! زاب  نم  دزن  ار  وا  امـش  و 

نینمؤملاریما هک  دندوب  لاح  نیمه  رد  دـینکن . مالـسلا  هیلع  یلع  روتـسد  زا  ینامرفان  ییوگیم  هک  میاهدینـش  وت  زا  ام  مینادرگرب و  وت  دزن 
: دومرف ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  یلع 

تمدـخ ًاددـجم  ار  نخـس  رـسپ  ییوگیم ؟ هچ  رـسپ ، يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دـندروآ . ار  وا  دـیروایب . ار  رـسپ  رداـم 
؟ منک یـسرداد  ناـشنایم  هک  یهدیم  هزاـجا  نم  هب  اـیآ  تفگ : رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک . رارکت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ترضح سپس  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  امش  نیرتملاع  دومرفیم : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  نیا  اب  هن ؟ هنوگچ  هّللا ! ناحبس  تفگ : رمع 
. دنداد ار  نیتسخن  تداهش  دندمآ و  شیپ  هماسق  رفن  هاجنپ  نآ  زا  سپ  يرآ . تفگ : نز  يراد ؟ ینادهاش  ایآ  نز ، يا  تفگ : نز  هب 

نیا دـشاب . شـشرع  يـالاب  زا  راـگدرورپ  تیاـضر  بجوم  هک  منکیم  یمکح  امـش  ناـیم  زورما  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
. تسا هتخومآ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  ار  یسرداد 

: تفگ وا  ناردارب  هب  ترضح  دنتسه . مناردارب  نانیا  يرآ . تفگ : يراد ؟ ّیلو  ایآ  تفگ  نز  هب  سپس 
وت روتـسد  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  يومع  رـسپ  يا  يرآ ، دـنتفگ : تسا ؟ ذـفان  ناترهاوخ  امـش و  دروم  رد  منک  نم  هک  يراک  ایآ 

. تسا ذفان  نامرهاوخ  ام و  ةرابرد 
ربارب رد  رتخد  نیا  اب  جاودزا  هب  ار  رسپ  نیا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  رـضاح  ناناملـسم  ۀمه  ادخ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. روایب ار  اهمهرد  ربنق ، يا  منکیم . تخادرپ  مدوخ  لام  زا  ار  نآ  لوپ  مدروآ و  رد  مهرد  دصراهچ 
رثا هک  نیا  رگم  این  ام  دزن  زیرب و  ترـسمه  نماد  رد  ریگب و  ار  اـهمهرد  نیا  تفگ : تخیر و  رـسپ  تسد  رد  دروآ و  ار  اـهمهرد  مه  ربنق 
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نز زیخرب . تفگ : وا  هب  تفرگ و  ار  نز  ۀـقی  سپـس  تخیر . نز  نماد  رد  ار  اهمهرد  تساـخرب و  رـسپ  دـشاب . وت  رب  لـسغ  ینعی  یـسورع 
هب نیا  ینک ؟ جیوزت  مدـنزرف  هب  ارم  هک  یهاوخیم  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يومع  رـسپ  يا  شتآ ! شتآ ! دیـشک : دایرف 

دندروآ  رد  شردام ، هن  دوب و  هدش  دازآ  ةدرب  شردپ  هک  تسپ  درم  کی  اب  جاودزا  هب  ارم  مناردارب  تسا ! نم  دنزرف  دنگوس  ادخ 
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منک درط  ار  وا  منادن و  مدوخ  دنزرف  ار  وا  هک  دنداد  روتـسد  نم  هب  دیدرگ ، ناوج  دش و  گرزب  نوچ  مدرک و  ادیپ  ار  هّچب  نیا  وا  زا  نم  و 
! دزوسیم فّسأت  زا  مدنزرف  رب  ملد  تسا و  نم  دنزرف  دنگوس  ادخ  هب  نیا  و 

دیدرگیم »! كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  رمع ! رب  ياو  دز : دایرف  رمع  تفر و  تفرگ و  ار  رسپ  تسد  نز  سپس  دیوگ : هزمح  نب  مصاع 
مردـپ زا  نم  يارب  ار  ثرا  ّقح  مردام  تفگ : رمع  هب  دـمآ و  باّطخلا  نب  رمع  دزن  یناوج  : » دـیوگ یـسراف  ناملـس  ( 19 - ) 45519 - 273

ار تدـنزرف  نیا  ارچ  تفگ : وا  هب  درک و  راـضحا  ار  رداـم  رمع  یتـسین . نم  دـنزرف  وت  هک  تسا  هتفگ  دریذـپیمن و  زین  ارم  هدرک و  راـکنا 
ماهدرکن و جاودزا  هرکاـب و  هک  مراد  ینادـهاش  نم  هـتفگ و  غورد  شراـتفگ  نـیا  رد  وا  تـفگ : نز  يریذـپیمن ؟ ار  وا  ياهدرک و  راـکنا 

نم دیهد  تداهـش  هک  دوب  هتفگ  نانآ  هب  رانید و  هد  مادـک  ره  هب  دوب و  هداد  هوشر  نانز  زا  رفن  تفه  هب  نز  نیا  مسانـشیمن و  ار  يرهوش 
. مسانشیمن ار  يرهوش  ماهدومنن و  جاودزا  ماهرکاب و 

درم و تسا و  هرکاب  نز  هک  دنداد  تداهـش  نانآ  تخاس و  رـضاح  رمع  ربارب  رد  ار  شنادهاش  نز  دنیاجک ؟ تنادهاش  تفگ : نز  هب  رمع 
رمع دسانـشب ! هک  دیما  موشیم . روآ  دای  شیارب  ار  نآ  تسا . یتمالع  مردام  نم و  نایم  تفگ : ناوج  تسا . هدرکن  شزیمآ  وا  اب  يرهوش 
لاـس رد  نم  دـنتفگیم . ینزم  ثراـح  وا  هب  دوب . کـلام  نبدعـس  خیـش  مردـپ  تفگ : ناوج  يراد . رظن  رد  هچ  ره  وـگب  تفگ : ناوـج  هب 

رفس هب  تراجت  يارب  یهورگ  اب  مردپ  مدش و  گرزب  نآ  زا  سپ  مدروخ . ریش  يدنفسوگ  زا  لماک  لاس  ود  مدمآ و  ایند  هب  دیدش  یطحق 
درک راکنا  ارم  دینـش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  مردام  تفر . دنتفگ : مدش . ایوج  مردپ  ةرابرد  نانآ  زا  تشگنرب . مردپ  یلو  دنتـشگرب  نانآ  تفر .

. تسا هدناسر  ررض  نم  هب  يدنمزاین  ماگنه  هب  نونکا  تخاس و  مرود  و 
. دیربب مالـسلا  هیلع  یلع  نسحلاوبا  دزن  ار  ام  دیزیخرب و  دـیاشگیمن . ار  نآ  ربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ  زج  هک  تسا  یلکـشم  نیا  تفگ : رمع 

؟ دیاشگیم ار  تالکشم  دزاسیم و  فرطرب  ار  اهیتخس  هک  سک  نآ  لزنم  تساجک  تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر  مالغ 
بلاطیبا نبیلع  لزنم  هب  ار  وا  تساجک ؟ تما  نیا  یعقاو  ۀفیلخ  يزاسیم ، فرطرب  ار  اهیتخس  هک  نآ  يا  تفگیم : داتـسیا و  اجنآ  سپ 

ةدـننک فرطرب  يا  تفگیم : داتـسیا و  اجنآ  دـندرک . ییامنهار  تسا ، تالکـشم  ةدـنیاشگ  اهیتخـس و  ةدـننک  فرطرب  هک  مالـسلا  هیلع 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تما . نیا  زا  اهیتخس 

وا دنزرف  نم  هک  تسا  هتفگ  درادن و  لوبق  يدـنزرف  هب  ارم  هدرک و  راکنا  ارم  ّقح  مردام  نم ، يالوم  يا  تفگ : هدـش ؟ هچ  ار  وت  ناوج  يا 
لوسر دجـسم  هب  ار  نز  ورب و  دومرف : وا  هب  ترـضح  نم . يالوم  متمدـخ  هب  هدامآ  داد : خـساپ  وا  تساجک ؟ ربنق  دومرف : ترـضح  متـسین .

؟ ینکیم راکنا  ار  تدـنزرف  ارچ  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . رـضاح  ترـضح  ربارب  رد  ار  نز  تفر و  ربنق  روایب . ادـخ 
هرکاب  نم  تفگ : نز 
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نم ممامت ؛ هام  يومعرسپ  نم  زاسم ؛ ینالوط  ار  نخـس  دومرف : وا  هب  ترـضح  تسا . هتـشادن  شزیمآ  نم  اب  يرـشب  مرادن و  دنزرف  متـسه ،
ایآ هک  دنک  هاگن  ارم  ات  زاس  رضاح  ار  امام ]  ] هلباق نم  يالوم  تفگ : نز  تسا . هداد  ربخ  نم  هب  ار  وت  نایرج  لیئربج  میاهیکیرات و  غارچ 
وا هب  تشاد  تسد  رد  هک  يدنبتـسد  نز  دش ، دراو  وا  رب  هلباق  نوچ  دندرک . رـضاح  ار  هفوک  یلاها  ۀلباق  نانآ  ماهدرک ؟ رهوش  هرکاب و  نم 

: تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دمآ ، نوریب  نز  دزن  زا  نوچ  امام  ماهرکاب . نم  هک  هدب  یهاوگ  تفگ : امام  هب  داد و 
دنبتـسد وا  زا  نک و  شیتفت  ار  نزریپ  ربنق ، يا  تفگ . غورد  نزریپ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هرکاب  نز  نیا  نم ، يالوم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1354 

http://www.ghaemiyeh.com


نم دیـشاب ! تکاس  دومرف : ماما  دـنداد . رـس  هلان  ناـمدرم  هک  دوب  اـج  نیا  رد  مدروآ . رد  ار  دنبتـسد  نز  ۀـناش  زا  نم  دـیوگ : ربنق  ریگب . ار 
نم متـسه ؛ نید  یـضاق  نید ، روـیز  نـم  زینک ، يا  تـفگ : وا  هـب  درک و  رـضاح  ار  زینک  ترـضح  سپـس  متـسه . يربماـیپ  شناد  هاـگیاج 

، دراد اعّدا  وت  رب  هک  ناوج  نیا  جاودزا  هب  ار  وت  مهاوخیم  نم  متسه ، مالسلا ] امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ردپ   ] نیـسحلا نسحلاوبا و 
لطاب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تعیرـش  یهاوخیم  ایآ  میالوم . هن  تفگ : نز  يریذـپیم ؟ نم  زا  رهوش  ناونع  هب  ار  وا  ایآ  مروآرد .

دـمآ و ّقح  دومرف : ماما  تسا ! نکمم  هنوگچ  يروآیمرد ؟ مدـنزرف  جاودزا  هب  ارم  تفگ : نز  يزیچ ؟ هچ  اب  دومرف  وا  هب  ترـضح  ینک ؟
زا دوـمرف : وا  هب  ترـضح  مدیـسرتیم . ثرا  رب  میـالوم ، يا  تفگ : نز  دوـبن ؟ ییاوـسر  زا  شیپ  وـت  يوـس  زا  رارقا  نیا  ارچ  تـفر . لـطاب 

شردام و هب  ار  دنزرف  درک و  رارقرب  شزاس  ناوج  ردام و  نایم  ترـضح  نآ ، زا  سپ  امن . هبوت  وا  يوس  هب  نک و  رافغتـسا  لاعتم  دـنوادخ 
دومن ». قحلم  شردپ  ثرا  هب 

. تسا هدوب  هنیدم  رد  یکدوک  دنزرف ، هدرم و  هفوک  رد  شردپ  : » تفگ درک و  هبلاطم  رمع  زا  ار  شردپ  لام  یناوج  ( 20 - ) 45520 - 274
دـید و ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  درکیم . هوکـش  رمع  ملظ  زا  دـمآ و  نوریب  ناوـج  درک . درط  ار  وا  دیـشک و  داـیرف  شرـس  هب  رمع 

نایرج وا  دیسرپ . وا  لاح  زا  ترـضح  دندروآ . ار  وا  منک . فرطرب  ار  وا  ۀلاسم  ات  دیروایب  نم  دزن  يزکرم ] دجـسم   ] عماج رد  ار  وا  دومرف :
نامـسآ تفه  يالاب  زا  دـنوادخ  هک  درک  مهاوخ  یمکح  امـش  ناـیم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داد . ربخ  ماـما  هب  ار  دوخ 

. تسا هدیدنسپ  شیوخ  ملع  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  سک  نآ  زج  دنکیمن ، یمکح  نینچ  تسا و  هدرک  مکح  نادب 
همه سپ  دـیربب . هّچب  رـسپ  ردـپ  ربق  دزن  ار  ام  دومرف : سپـس  روایب . لیب  میارب  دومرف : دـیبلط و  ار  شنارای  زا  یـضعب  ترـضح  نآ ، زا  سپ 

ار ولهپ  ناوختسا  ترضح  دیروآ . نوریب  نم  يارب  ار  وا  يولهپ  ناوختسا  کی  دینک و  شبن  دیفاکـشب و  ار  ربق  نیا  دومرف : ترـضح  دنتفر .
. نک وب  ار  نآ  دومرف : وا  هب  داد و  ناوج  هب 

هداد وا  هب  لاـم  نوخ ، ندیـشوج  اـب  تفگ : رمع  تسوا . دـنزرف  نیا  دومرف : ترـضح  دیـشوج . شاینیب  خاروس  ود  زا  نوخ  دـییوب ، نوـچ 
ناوختسا نیا  نارضاح  هک  داد  روتسد  ترضح  نآ ، زا  سپ  تسا . رتراوازس  لام  نیا  هب  قلخ  ۀمه  زا  وت و  زا  وا  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟

ات نک . وب  دومرف : دنربب و  رسپ  دزن  ار  ناوختسا  ًاددجم  هک  داد  روتسد  ترضح  دماین . مادکچیه  زا  نوخ  یلو  دندییوب  همه  دنیوبب . ار  ولهپ 
ادخ هب  دومرف : ترـضح  سپـس  نک . میلـست  وا  هب  ار  لام  تسا . دـنزرف  نیا  ردـپ  نآ  دومرف : ترـضح  دیـشوج . رایـسب  نوخ  دـییوب ، رـسپ 

ماهتفگ ». غورد  نم  هن  هدش و  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  دنگوس !
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کلام ار  ییاههدرب  هک  دش  يدرم  ةرابرد  رگید  لاوئس  : » تسا هدروآ  لکشم ] ۀلاسر   ] هصیوع ۀلاسر  رد  دیفم  خیـش  ( 21 - ) 45521 - 275
هدوب و نانآ  کلام  هک  یسک  زا  ثرا  ای  یگنج  تمینغ  ای  هقدص  ای  دشاب  هدش  هبه  وا  هب  ای ، هدرک  يرادیرخ  ار  نانآ  هکنآیب  تسا - هدش 

. دشاب هدیسر  وا  هب  ات  هتشاذگ  ياج  هب  تسا و  هدرم 
تـسا و هدرک  ادـیپ  دـنزرف  دـنچ  وا  زا  یحیــسم  درم  تـسا . هدرک  جاودزا  یحیــسم  کـی  اـب  شردـپ  زا  سپ  شرداـم  درم ، نـیا  خــساپ :

هداد » رارق  ناشناملسم  ردارب  ةدرب  یحیسم  زا  ار  وا  نادنزرف  داد و  مکح  ردام  نآ  لتق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار دنفـسوگ  کـی  شناراـی  دوخ و  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » دـیامرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 22 - ) 45522 - 276

رادقم نالف  هک  تسامـش  رب  دیروخن ، رگا  تسامـش و  يارب  نآ  دـیدروخ ، ار  دنفـسوگ  نیا  رگا  تفگ : دنفـسوگ ] بحاص   ] وا دـندروخ ،
تسین و دشاب - دایز  ای  دشاب  مک  اذغ  هچ  اذـغ - ناگدـنروخ  ةدـهع  هب  يزیچ  تسا و  لطاب  مکح  نیا  هک  درک  تواضق  دـیهدب . تراسخ 

درک ». عنم  لماک  ندروخن  زا  نتفرگ  تراسخ  زا  ترضح 
ار لام  یبارعا  نوچ  دیرخ . مهرد  دـصراهچ  هب  ار  يرتش  ینابایب ] برع   ] یبارعا کی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 23 - ) 45523 - 277

مکح تفگ : رکبوبا  نک . مکح  یبارعا  نم و  نایم  دومرف : ترـضح  دـمآ . رکبوبا  تسا . نم  لام  رتش  اـهمهرد و  هک : درک  داـیرف  تفرگ ،
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ربمایپ ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  تفگ . یلّوا  نوچ  مه  وا  دمآ . رمع  دوشیم . هتساوخ  هنّیب  امـش  زا  تسا . نشور 
؟ يریذپیم دیآیم ، هک  ار  یناوج  ایآ  دومرف :

رب دراد ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رگا  تسا . نم  ياـهمهرد  مه  اـهمهرد  تسا و  نم  رتش  رتش ، تفگ : یبارعا  يرآ . تفگ : وا 
رب تبرـض  کی  ترـضح  تفرن . رانک  یبارعا  نآ  نک . اهر  ار  ادخ  لوسر  رتش و  دومرف : راب  هس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروایب . هنّیب  نآ 

يوضع ترضح  دنیوگ : قارع  لها  زا  یضعب  یلو  درک . ترپ  تبرض ] کی  اب   ] ار یبارعا  رس  ترـضح  هک : دنتفگ  همه  زاجح  لها  دز . وا 
: دومرف ترضح  دومن . عطق  ار  وا  زا 

! مینکن قیدصت  مهرد  دصراهچ  رب  ار  وت  یلو  مینکیم  قیدصت  یحو  رب  ار  وت  ام  ادخ ، لوسر  يا 
.« دیدرک مکح  نادب  امش  هچنآ  هن  تسادخ ؛ مکح  نیا  دومرف : درک و  یتافتلا  رفن  ود  نآ  هب  ربمایپ  تسا : هدمآ  نیا  زا  ریغ  يربخ  رد  و 

تاعاجرا

: دیآیم

. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  باب  ناونع  ینایاپ  شخب  رب  هک  یتایاور  براحم ، ّدح  باوبا  زا  هدراهچ  باب  رد 
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تاداهش باتک 

هراشا
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تداهش يادا  لّمحت و  هب  توعد  شریذپ  بوجو  باب 1 

هراشا

لفاـغ امـش  لاـمعا  زا  ادـخ  دـنکیم و  ناـمتک  تسوا ، دزن  هک  ار  یهلا  تداهـش  یهاوگ و  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  و 
. تسین

دشاب کچوک  هچ  دوخ ) یهدب   ) نتشون زا  دنیامن و  يراددوخ  دننکیم  توعد  تداهش ) يارب   ) ار نانآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  و  « 1»
زا يریگولج  يارب  رتمیقتـسم و  تداهـش  يارب  رتکیدزن و  تلادع  هب  ادـخ  دزن  رد  نیا ، دیـسیونب ) دـشاب  هچ  ره   ) دـیوشن لولم  گرزب  ای 

«2 . » تسا رتهب  وگتفگ ) عازن و  و   ) کش دیدرت و 
هک ییادخ  زا  دزادرپب و  عقوم ) هب  ار  دوخ  یهدب  و   ) تناما هتفرگ ،) يرگید  زا  يزیچ  ورگ ، نودب  و   ) هدش هدرمـش  نیما  هک  یـسک  دیاب  و 

ماجنا هچنآ  هب  دـنوادخ  تسا و  راکهنگ  شبلق  دـنک ، ناـمتک  ار  نآ  سک  ره  دـینکن و  ناـمتک  ار  تداهـش  دزیهرپب و  تسوا ، راـگدرورپ 
«3 . » تساناد دیهدیم ،

تواضق تلادـع  هب  دـینکیم  تواضق  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دـیهدب ؛ شنابحاص  هب  ار  اـهتناما  هک  دـهدیم  ناـمرف  امـش  هب  دـنوادخ 
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«4 . » تسانیب اونش و  دنوادخ  دهدیم . امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنوادخ ، دینک .
ردپ و ای  امـش ، دوخ  نایز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچ رگا  دیهد  تداهـش  ادخ  يارب  دینک  تلادع  هب  مایق  اًلماک  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
زا نیاربانب  دنک . تیامح  نانآ  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  دنـشاب ؛ ریقف  ای  ینغ  اهنآ  رگا  هک ) ارچ  ( ؛ دـشاب هدوب  امـش  ناکیدزن  ردام و 
هب دنوادخ  دییامن ، ضارعا  نآ ، راهظا  زا  ای  دـینک  فیرحت  ار  ّقح  رگا  دـش و  دـیهاوخ  فرحنم  ّقح ، زا  هک  دـینکن ؛ يوریپ  سوه  �يوه و 

«5 . » تسا هاگآ  دیهدیم ، ماجنا  هچنآ 
. دیهد یهاوگ  تلادع ، يور  زا  دینک و  مایق  ادخ  يارب  هراومه  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

______________________________

.140 هرقب 2 / (. 1)
.282 نامه / (. 2)
.283 نامه / (. 3)
.58 ءاسن 4 / (. 4)
.135 نامه / (. 5)
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ادـخ تیـصعم )  ) زا تسا و  رتکیدزن  يراگزیهرپ  رب  هک  دـینک  تلادـع  دـناشکن . تلادـع  كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  یتّیعمج ، اـب  ینمـشد 

. تسا ربخاب  دیهدیم ، هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیزیهرپب 
ياوقت سک  ره  دنوشیم و  هداد  زردنا  نآ  هب  تمایق  زور  ادخ و  هب  نانموم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیراد ؛ اپرب  ادـخ  يارب  ار  تداهـش  و  « 1»

«2 . » دنکیم مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا 
«3 . » دننکیم مایق  ناشتداهش  يادا  هب  هک  اهنآ  و 

نک ». تباجا  يوشیم ، تداهش  هب  توعد  هک  یماگنه  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45524 - 278
عانتما دنوشیم  هدناوخ  تداهـش  هب  نتـشون  زا  شیپ  هک  ینامز  تباجا ، زا  نادهاش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 45525 - 279

دنزرون ».
( تداهـش يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دـیابن  دوهـش  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45526 - 280

. تداهش زا  شیپ  : » دومرف دنیامن ، يراددوخ  دننکیم  توعد 
تداهش ».] يادا  يارب   ] تداهش زا  سپ  دومرف : تسا ، راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  هرابرد  و 

ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینانک  حابصلاوبا  ( 4 - ) 45527 - 281
هک یتداهش  هب  رگا  يدحا ، يارب  تسین  هتسیاش  دومرف : ترضح  : » تسا هدرک  تیاور  دنیامن ، يراددوخ  دننکیم  توعد  تداهش ) يارب  )

موشیمن ». دهاش  نآ  رب  امش  يارب  نم  دیوگب : دوشیم ، توعد  دشاب ، نآ  دهاش 
______________________________

.8 هدئام 5 / (. 1)
.2 قالط 65 / (. 2)

.33 جراعم 70 / (. 3)
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يارب  ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حابـصلاوبا  ( 5 - ) 45528 - 282

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1357 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـسیاش دومرف : ترـضح  تداهـش . زا  شیپ  دومرف : ترـضح  دیوگ : وا  : » تسا هدرک  تیاور  دنیامن ، يراددوخ  دننکیم  توعد  تداهش )
تسا ». نتشون  زا  شیپ  نیا  موشیمن و  دهاش  امش  يارب  نم  دیوگب  هک  نیا  دوشیم ، توعد  یتداهش  هب  هک  یسک  يارب  تسین 

( تداهـش يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  دـیابن  دوهـش  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 45529 - 283
دهاـش امـش  يارب  نم  دـیوگب : دوشیم ، توعد  یتداهـش  هب  هک  یـسک  يارب  تسین  هتـسیاش  : » دومرف دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم  توعد 

موشیمن ».
اهنآ هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  و  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هماسا  نب  دیزی  ( 7 - ) 45530 - 284

هدناوخ یتداهـش  هب  رگا  يدحا ، يارب  تسین  هتـسیاش  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم  توعد  تداهـش ) يارب   ) ار
موشیمن ». امش  دهاش  نم  دیوگب : دوش ،

( تداهش يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهـش  و  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 8 - ) 45531 - 285
تداهـش هب  رگا  يدـحا  يارب  تسین  هتـسیاش  دـنوشیم . توعد  نتـشون  زا  شیپ  هک  یناـمز  : » دومرف دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم  توـعد 

رگا یلو  نک  تباـجا  يوشیم ، توعد  تداهـش  هب  هک  ناـمز  نآ  دوزفا : ترـضح  موشیمن . دـهاش  امـش  يارب  نم  دـیوگب  دوش ، توـعد 
لج زع و  دـنوادخ  ةدومرف  نآ  ینک و  فلخت  نداد  تداهـش  زا  هک  تسین  زیاج  وت  يارب  يدـش ، تداهـش  يادا  هب  توعد  يدوب و  دـهاش 

تسا ». راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  دینکن و  نامتک  ار  تداهش  و  هک : تسا 
یماگنه هب  دیابن  دوهش  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  متفه ] ماما   ] مالسلا هیلع  نسحلاوبا  زا  لیضفلا  نب  دّمحم  ( 9 - ) 45532 - 286

دناوخیم ار  وت  يدرم  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح  : » تسا هدرک  تیاور  دنیامن ، يراددوخ  دننکیم  توعد  تداهـش ) يارب   ) ار اهنآ  هک 
ینک ».] يراددوخ   ] ینک ینیشن  بقع  نآ  زا  هک  وت  يارب  تسین  هتسیاش  يوش ، یّقح  ای  نید  رب  وا  دهاش  وت  ات 

یتداهش هب  هک  یسک  يارب  تسین  هتـسیاش  دومرف : متفه ] ماما   ] مالـسلا هیلع  حلاص  دبع  : » دیوگ لیـضفلا  نب  دّمحم  ( 10 - ) 45533 - 287
دنک ».] يراددوخ  . ] دنک ینیشنبقع  تداهش  رد  دوشیم ، توعد 

اهنآ هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  و  دنوادخ : ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  لیـضفلا  نب  دّمحم  ( 11 - ) 45534 - 288
رب هک  دناوخیم  ار  وت  يدرم  هک  نامز  نآ  دومرف : ترـضح  : » تسا هدرک  تیاور  دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم  توعد  تداهـش ) يارب   ) ار

دنک ».] يراددوخ  . ] دنک ینیشنبقع  تداهش  رد  هک  یسک  يارب  تسین  هتسیاش  یهد ، تداهش  یقح  ای  نید 
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عانتما نآ  رب  تداهـش  زا  هک  تسین  وا  يارب  دوشیم ، توعد  دـشاب  يدرم  دـهاش  هک  نیا  يارب  يدرم  هک  نامز  نآ  ( 12 - ) 45535 - 289
و دنیامن . يراددوخ  دننکیم  توعد  تداهش ) لّمحت  يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهـش  و  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  لیلد  هب  دزرو ؛
ره و  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  لیلد  هب  دزرون ؛ عانتما  وا  تسا ، نید  هچنآ  هب  دهد  تداهـش  يادا  شیارب  وا  دهاوخیم  شقیفر  هک  نامز  نآ 

تسا ». راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک 
، دینکن نامتک  ار  تداهش  و  مدیسرپ : دیوگ : ماشه  : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 13 - ) 45536 - 290

تسا ».] تداهش  لّمحت  زا  سپ  تداهش  يادا  نامتک  روظنم   ] تداهش زا  سپ  دومرف : ترضح 
: تسا هدرک  تیاور  دـنیامن ، يراددوخ  دـیابن  دوهـش  و  دـنوادخ : ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماشه  ( 14 - ) 45537 - 291

تداهش ». زا  شیپ  دومرف : ترضح  »
: دومرف تسا ، راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 15 - ) 45538 - 292

تسا ». رفاک  شلد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  و  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهانم  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ( 16 - ) 45539 - 293
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قیالخ ۀـمه  ربارب  رد  وا  هب  ار  وا  تشوگ  دـنوادخ  دـنک ، نامتک  ار  تداهـش  سک  ره  هدومرف : تسا و  هدرک  یهن  تداهـش  ناـمتک  زا  هلآ 
تسا و راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  دینکن و  نامتک  ار  تداهـش  و  هک : تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نآ  دـناروخیم و 

. تساناد دیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ 
نیا درک و  ینارنخس  ام  يارب  شیوخ  تافو  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دنتفگ سابع  نبا  هریرهوبا و  ( 17 - ) 45540 - 294

، دزاس ناـمتک  ار  نآ  ددرگزاـب و  شتداهـش  زا  هک  سک  ره  دـیوگ :) هک  نآ  اـت  . ) تشاد هنیدـم  رد  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ياهبطخ  نیرخآ 
ددرگیم ». خزود  دراو  دناخرچیم ، ناهد  رد  ار  شنابز  هک  یلاح  رد  دناروخیم و  وا  هب  قیالخ  ۀمه  ربارب  رد  ار  شتشوگ  دنوادخ 

نوخ ات  دهد  تداهش  هانگ  هب  ای  دنک  نامتک  ار  شتداهش  سک  ره  : » دومرف هک  منکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ملاع  زا  ( 18 - ) 45541 - 295
دنک راک  مشچ  هک  ياهزادـنا  هب  شاهرهچ  يارب  هک  دـیآیم  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دربب ، نیب  زا  ار  شلاـم  اـی  دـهد  ردـه  ار  ناملـسم  درم 

ار یناملسم  ّقح  ات  دهدب  یّقح  تداهـش  سک  ره  دنـسانشیم و  شبـسن  مان و  اب  ار  وا  قیالخ  ۀمه  تسا و  شارخ  شتروص  رد  یکیرات و 
قیالخ تسا و  رون  دنک  راک  مشچ  هک  ياهزادنا  هب  شاهرهچ  يارب  هک  دیآیم  یلاح  رد  تمایق  زور  دـنک  ظفح  ار  شنوخ  ای  دـنک ، هدـنز 

. دنسانشیم شبسن  مان و  اب  ار  وا 
شتداهش سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  رباج  ( 19 - ) 45542 - 296

تمایق  زور  دربب  نیب  زا  ار  وا  لام  ای  دور  رده  یناملسم  نوخ  نآ  رثا  رب  هک  دهد  یتداهش  ای  دنک ، نامتک  ار 
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مان و اب  ار  وا  قیالخ  ۀـمه  تسا و  شارخ  شتروص  رد  یکیرات و  دـنک  راک  مشچ  هک  ياهزادـنا  هب  شاهرهچ  يارب  هک  دـیآیم  یلاـح  رد 
دیآیم یلاح  رد  تمایق  زور  دیامن  ظفح  ار  شنوخ  ای  دنک  هدنز  ار  یناملـسم  قح  ات  دهدب  یقح  تداهـش  سکره  دنـسانشیم و  شبـسن 

. دنسانشیم شبسن  مان و  اب  ار  وا  قیالخ  تسا و  رون  دنک  راک  مشچ  هک  ياهزادنا  هب  شاهرهچ  يارب  هک 
دیراد »؟ اپ  رب  ادخ ، يارب  ار  تداهش  و  دیامرفیم : یلاعت - كرابت و  دنوادخ - هک  ینیبیمن  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نآ ، زا  سپ 

ةرابرد وت  زا  رگا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  يدیز  طیلس  نب  دیزی  ( 20 - ) 45543 - 297
شنابحاص هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  نک ؛ تداهـش  يادا  دندیـسرپ ، یتداهش 

نامتک تسوا ، دزن  هک  ار  یهلا  تداهش  یهاوگ و  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  و  تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  دیهدب و 
منکیمن ». زگره  ار  يراک  نینچ  نم  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : نم  دنک .

لّمحت يارب   ) ار اـهنآ  هک  یماـگنه  هب  دـیابن  دوهـش  و  لاـعتم : دـنوادخ  ةدوـمرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 21 - ) 45544 - 298
، دـش توعد  نآ  يادا )  ) ۀـماقا يارب  رگا  تسا ، یتداهـش  وا  ةدـهع  رب  هک  سکره  : » دومرف دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم  توعد  تداـهش )
هب رما  دـنکن و  رثا  وا  رد  تداهـش  اب  طاـبترا  رد  رگتمـالم  تمـالم  دـنک و  یهاوخریخ  نآ  ةراـبرد  هدرک و  تداهـش  ۀـماقا  دـنکن و  عاـنتما 

دنک ». رکنم  زا  یهن  فورعم و 
يارب هک  تسا  یـسک  ةرابرد  دمآ ] هتـشذگ  ثیدـح  رد  هک  ياهیآ   ] هیآ نیا  : » دومرف ترـضح  رگید ، تیاور  رد  و  ( 22 - ) 45545 - 299
هتشگ لزان  هیآ  نیا  دنک ، عانتما  تسوا  دزن  رگا  تداهش  يادا  زا  هک  یسک  ةرابرد  یلو  تسا . هدرک  عانتما  هدش و  توعد  یتداهش  ندینش 

تسا ». رفاک  شلد  ینعی  تسا ؛ راکهنگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  دینکن و  نامتک  ار  تداهش  و  تسا :
 315 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرگید عفد  يارب  هک  یـشالت  زا  ینابیتشپ  ظفح و  يارب  ار  اهتداهـش  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 23 - ) 45546 - 300
.« تسا هدرک  بجاو  دوشیم ،
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تاعاجرا

: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  مراهچ ، باب  نآ و  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 

دراوم یخرب  رد  رگم  تّنس  لها  يارب  تداهش  ۀماقا  بوجو  باب 2 

هراشا

تداهـش نانآ  يارب  ایآ  هک  مشـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  نم  هب  شاهمان  رد  مردـپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماـما  ( 1 - ) 45547 - 301
ای ردام  ردـپ و  ای  تدوخ  هیلع  هچرگ  نک ؛ هماـقا  ّتنـس ) لـها   ) ناـنآ تدوخ و  نیب  لـج  زع و  دـنوادخ  يارب  ار  تداهـش  تشون : مهدـب ،

هن ». یتشاد ، متس  میب  هعیش )  ) تردارب رب  رگا  یلو  دشاب . تنادنواشیوخ 
، مدرم اب  يراوجمه  نسح  اهدجـسم ، رد  زامن  هب  داب  امـش  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  : » دـیوگ مزارم  ( 2 - ) 45548 - 302
رب ام  تسین . زاین  یب  مدرم  زا  شیوخ  تاـیح  لوط  رد  سک  چـیه  تسین . ياهراـچ  مدرم  زا  امـش  يارب  اـههزانج ! روضح  تداهـش و  ۀـماقا 
هب مدرم  دـیهد و  ماجنا  دـنهدیم ، ماـجنا  ناـتناماما  هچنآ  لـثم  هک  تسا  هتـسیاش  مه  امـش  يارب  اـهنت  میوشیم و  رـضاح  ناـشياههزانج 

اهنت دوـخ  نارکفمه  هـب  یهورگ  ره  نآ ، زا  سپ  هـک  دوـش  نآ  هـک  نآ  اـت  دنتــسه ؛ لاـح  نـیا  رب  هـک  یماداـم  دـنراد ، جاـیتحا  رگیدـمه 
. دندنویپیم

، درم هک  ارچ  دـینک ؛ باختنا  یبوخ  ناتدوخ  يارب  لمع و  ناتترخآ  يارب  و  ندـناوخ ! زامن  بوخ  هب  داب  امـش  رب  دومرف : ترـضح  سپس 
.« دشاب كریز  ترخآ  يارب  هک  تسا  یسک  كریز ، یلو  تسا ! كریز  ینالف  ردقچ  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  كریز  ایند  رما  رد  یهاگ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  قالطا  مومع و  اب  هک  تسا  يزیچ  نیشیپ ، باب  تایاور  تایآ و  رد 
317 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يرایتخا تداهش  باب 3 

هراشا

رگا تسا  راتخم  وا  دناهتفرگن ، دهاش  نآ  رب  ار  وا  یلو  تسا  هدینش  ار  تداهش  درم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45549 - 303
دنکیم ». توکس  دهاوخب ، رگا  دهدیم و  تداهش  دهاوخب ،

سپ دوشیم . رضاح  رفن  ود  یسرباسح  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دّمحم  ( 2 - ) 45 - 45550 - 304
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رگا تسا . يو  راـیتخا  رد  نآ  دوـمرف : ترـضح  دـهد ، تداهـش  تسا  هدینـش  ود  نآ  زا  هچنآ  رب  هـک  دـنهاوخیم  وا  زا  رفن  ود  نآ  نآ ، زا 
وا رب  يزیچ  دهدن ، تداهش  ای  دهد . تداهش  تسا  هدینش  هک  یّقح  هب  رگا  دهدیمن و  تداهش  دهاوخب ، رگا  دهدیم و  تداهش  دهاوخب ،

دندوب ». هتفرگن  دهاش  ار  وا  رفن  ود  نآ  نوچ  تسین ؛
راتخم وا  دـندوب ، هتفرگن  دـهاش  نآ  رب  ار  وا  یلو  تسا  هدینـش  ار  تداهـش  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 45551 - 305

تداهـش دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دمهفب  ار ) ملظ   ) ملاظ زا  رگم  دنکیم ؛ توکـس  دهاوخب ، رگا  دهدیم و  تداهـش  دـهاوخب ، رگا  تسا .
دهد ». تداهش  هک  نیا  رگم  تسین  لالح  وا  يارب  دهد و 

رگا تسا . راتخم  دوب ، هدشن  هتفرگ  دـهاش  نآ  رب  یلو  دونـشب  ار  تداهـش  درم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45552 - 306
هک نیا  رگم  درادن  ّقح  دناهتفرگ ، دـهاش  ار  وا  رگا  یلو  دوزفا : ترـضح  دـنکیم . توکـس  دـهاوخب ، رگا  دـهدیم و  تداهـش  دـهاوخب ،

دهد ». تداهش 
 319 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک دوشیم  توعد  نآ  زا  سپ  دوـشیم و  رـضاح  رفن  ود  یـسرباسح  هب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 5 - ) 45553 - 307
دهدیمن ». تداهش  دهاوخب ، رگا  دهدیم و  تداهش  دهاوخب ، رگا  : » دومرف دهد ، تداهش 

هک تسا  يدروم  هداد ، هدوب  رفن  ود  یسرباسح  دهاش  هک  یـسک  هب  ار  رایتخا  هک  تیاور  نیا  زا  روظنم  : » دیوگ هرـس  سدق  قودص  خیش 
دشاب ». سک  نیا  ریغ  يرگید  دهاش  ّقح ، نآ  رب 

توعد تداهـش  يادا  هب  نآ  زا  سپ  تسا  هدوب  رفن  ود  یـسرباسح  دـهاش  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 6 - ) 45554 - 308
دهد ». تداهش  : » دومرف دوشیم ،

هک دنهاوخب  وا  زا  نآ  زا  سپ  دشاب ، رضاح  یهورگ  نایم  یـسرباسح  رد  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 7 - ) 45555 - 309
نآ زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دهدن  تداهش  تساوخ ، رگا  دهد و  تداهش  تساوخ ، رگا  تسوا . رایتخا  رد  نیا  دهد ، تداهش  هدینش  هچنآ  رب 

ار وا  نوچ  تسین ؛ وا  رب  يزیچ  دادن ، تداهش  رگا  هداد و  تداهش  ّقح  هب  داد ، تداهش  رگا  نیاربانب  دشاب ؛ دهاش  هک  دندوب  هتـساوخ  وا  زا 
.« دنادب ار  نآ  مکحم  دشاب و  هدرک  تبث  هدینش و  ار  نخس  ۀمه  هک  نیا  رگم  دهدن  تداهش  دندوب و  هتفرگن  دهاش  نآ  زا  شیپ 

تاعاجرا

: تشذگ

نز رب  قالط  ایآ  تسا . هدش  هداد  قالط  نز  نالف  تفگ : دمآ و  یعمج  دزن  : » هک هتفگ  نیا  قالط ، باوبا  زا  مهن  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
يرآ ». دومرف : ترضح  دیشاب ؟ دهاش  تسا  هتفگن  نانآ  هب  هک  نیا  اب  دوشیم  عقاو 

اهنآ هب  یلو  دندینـشیم  ار  وا  نخـس  یهورگ  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هداد  قالط  نز  نـالف  تفگ  وا  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، تیاور  رد  و 
، میشا نبدمحا  تیاور  رد  و  تسا ». نتفرگ  دهاش  نیا  يرآ ، دومرف : ترضح  دوشیم ؟ عقاو  نز  نآ  رب  قالط  ایآ  دیشاب . دهاش  هک  تفگن 

: تسا هدوزفا  نآ  نایاپ  رد  نآ و  دننام 
»؟ دوشیم راذگاو  اهر و  وا  ایآ  »

تداهش حیحصت  زاوج  باب 4 
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ياهدوـب و دـهاش  یتداهـش  هب  رگا  دـیوگیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نیـصحلا  نـبدوواد  ( 1 - ) 45556 - 310
زیچ نآ  اـت  یناوتیم - هک  هنوگنآ  نک - حیحـصت  زاـس و  بترم  هدـب و  رییغت  ار  نآ  یهاوخیم  هک  هنوـگره  ینک ، ادا  ار  نآ  یهاوـخیم 

هک ارچ  ینکن ؛ هفاضا  ّقح  رد  تسین  ّقح  هک  ار  يزیچ  یهدـن و  تداهـش  ّقح  هب  زج  هک  نآ  زا  دـعب  هتبلا  دـنامب . ملاـس  ّقح  بحاـص  يارب 
تباث  ار  ّقح  دزاسیم و  لطاب  ار  ّقح  دهاش ،

 321 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ره هب  تداهش  حیحصت  ربارب  رد  تداهـش  يادا  هار  رد  دهاش  يارب  دوشیم و  هداد  ّقح  دهاش  اب  ددرگیم و  تباث  ّقح  دهاش ، اب  دنکیم و 
ّقح زا  شیب  ات  دنک  حیحصت  ار  ّقح  دزاس و  تباث  ار  ّقح  هچنآ  هب  تداهش - نتم  رد  حیضوت  یناعم و  ظافلا و  ندوزفا  نوچ  دناوتب  هک  هچ 

تسادخ ». هار  رد  ریشمش  اب  رگداهج  رادهدنزبش و  رادهزور ، شاداپ  هباشم  دوشن - هتفرگ 
، دنکیم حیحصت  دناوتیم  هک  هنوگ  ره  ار  تداهش  وا  دوشیم و  هدناوخ  تداهش  يادا  هب  هک  يدرم  ةرابرد  ترضح  ( 2 - ) 45557 - 311
: دومرف ددرگن - لیامتم  ّقح  زا  دوش و  هتفرگ  ّقح  ددرگ و  تباث  ّقح  هک  ياهنوگ  هب  دیازفایم - تداهش  نتم  حیـضوت  یناعم و  ظافلا و  رب 

تسادخ ». هار  رد  ریشمش  اب  رگداهج  رادهدنزبش و  رادهزور ، رجا  دننام  »
دزن یتداهش  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسک  مدینش  مدوب و  رضاح  نم  : » دیوگ نیصحلا  نب  دوواد  ( 3 - ) 45558 - 312
مراد زاین  منکیم ، تداهش  يادا  هک  یتقو  نم  ناشبهذم و  رظن  حیحصت  اب  رگم  دنریذپیمن  ار  تداهش  هعیش ] ریغ   ] نایضاق نیا  تسوا و 
يانبم رب  هنرگو  ماهدوبن  نآ  رب  دـهاش  هک  منک  هفاضا  يزیچ  ظافلا  هب  مهد و  رییغت  دـناهتفرگ  دـهاش  نآ  رب  ارم  هچنآ  فـالخ  رب  ار  نآ  هک 

؟ تسا لالح  میارب  تداهش  رییغت  نیا  ایآ  دنامیمن ، ملاس  ّقح  بحاص  يارب  ماهدش  هتفرگ  دهاش  نآ  رب  نم  هچنآ  نانآ  تواضق 
رد هک  هنوگنآ  نک ؛ حیحـصت  ار  تداهـش  یناوتیم  هک  هنوگره  تسا ! رجا  شاداپ و  نیرترب  نآ  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ ، دومرف : ترـضح 

دوش ». حیحصت  دیاب  نانآ  تواضق  اب  طابترا 
ام دزن  هک  نایـضاق  یلو  دراد  یتداهـش  نم  دزن  مناردارب  زا  یکی  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ يوار  ( 4 - ) 45559 - 313
ات نک  حیحصت  ار  نآ  یناوتیم  هک  هنوگ  ره  تسا ، ّقح  تداهش  يدیمهف  هک  ینامز  دومرف : ترضح  دننکیمن . اضما  ار  نآ  همه  دنتـسه ،

دورن ».] نیب  زا  و   ] دنامب صخش  نآ  ّقح 
323 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فقو رد  هدش  توف  لیکو  ماقم  مئاق  رب  تداهش  باب 5 

یهلا ياوقت  سک  ره  دنوشیم و  هداد  زردنا  نآ  هب  تمایق  زور  ادخ و  هب  نانموم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیراد ؛ اپرب  ادخ  يارب  ار  تداهـش  و 
. دنک مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ 

هب ماما  خساپ  رد  تسا ، هتشون  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هب  يریمح  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  ياهمان  رد  ( 1 - ) 45560 - 314 « 1»
ار یناویح  ای  نیمز  هک  دسرپیم  يدرم  ةرابرد  يریمح  هّللادبع  نب  دمحم  : » هدمآ تسا  هدرک  يریمح  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  ییاهشـسرپ 

يرگید دنکیم و  رییغت  شراک  ای  دریمیم  لیکو  نیا  سپـس  دریگیم . دهاش  فقو ، نالیکو  زا  یـضعب  مان  هب  شیوخ  رب  دـنکیم و  فقو 
زیاج ای  دـشاب ، تباث  رفن  کی  يارب  فقو  لـصا  رگا  دـهد  تداهـش  دـیدج  ّیلوتم  يارب  هک  تسا  زیاـج  دـهاش  يارب  اـیآ  دوشیم . ّیلوتم 

؟ تسین
ار تداهش  تسا : هدومرف  دنوادخ  هدوب و  کلام  يارب  اهنت  هدوبن و  لیکو  يارب  تداهش  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  نآ  ریغ  داد : خساپ  ترـضح 

.« دیراد اپب  ادخ  يارب 
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ملع ۀیاپ  رب  تداهش  زاوج  باب 6 

هراشا

«2 . » دنهاگآ یبوخ  هب  دناهداد و  ّقح  هب  تداهش  هک  اهنآ  رگم  دنتسین ؛ تعافش  هب  رداق  دنناوخیم ، ار  وا  زا  ریغ  هک  یناسک 
یسانشیم ». ار  تتسد  هک  هنوگنآ  دیسانشب ؛ ار  نآ  هک  نآ  ات  دیهدن  یتداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45561 - 315

تداهش نیا  هباشم  هب  ینیبیم ؟ ار  دیشروخ  دومرف : ترضح  دش . لاؤس  تداهش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ( 2 - ) 45562 - 316
نک ». اهر  ای  هدب 

______________________________

.2 قالط 65 / (. 1)
.86 فرخز 43 / (. 2)

 325 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تداهش نآ  دننام  ینیبیم ؟ ار  دیشروخ  دومرف : ترضح  دش . لاوئـس  تداهـش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ( 3 - ) 45563 - 317

نک ». كرت  ای  هدب 
تداهش ینادیمن  هک  يزیچرب  دومرفیم : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینـش  : » دیوگ شیوخ  باتک  رد  داّرز  دیز  ( 4 - ) 45564 - 318

، یهد تداهـش  ینادیمن  هک  يزیچ  رب  رگا  هـک  ارچ  يراد ؛ رطاـخ  هـب  ینادیم و  هـچنآ  رب  زج  هدـن ، تداهـش  دـیوگ : هـک  نآ  اـت  هدـم ... 
ار ترکف  دـنوادخ  یهد ، تداهـش  يروآیمن  رطاـخ  هـب  تـسرد ]  ] هـک يزیچ  رب  رگا  دوـشیم و  شتآ  زا  رپ  تماـیق  زور  رد  تهاـگیاج 

دزاسیم ». نآ  نیزگیاج  تمایق  زور  ات  ار  قافن  دریگیم و 
ام ناگیاسمه  مدرگ ! تیادف  تشون : مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] ناشیا هب  یـسیع  نبرفعج  : » دیوگ دیعـس  نب  نیـسح  ( 5 - ) 45565 - 319
ار نآ  دوخ  هک  دوب  مدوخ  طخ  هب  ممان  هتشون  رد  دناهتفرگ و  دهاش  تسا ، هتـشون  رد  هچنآ  رب  ارم  دنتفگیم : دندروآ و  میارب  ار  ياهتـشون 

هتشون رد  ار  ممان  هک  نیا  ۀیاپ  رب  ایآ  مهد . تداهـش  هک  دناهدرک  توعد  ارم  نانآ  نالا  مروآیمن و  دای  هب  ار  تداهـش  نم  یلو  مسانـشیم 
هچ مروایب - دای  هب  ار  تداهش  هک  نآ  ات  مهد  تداهش  ناشيارب  تسین  بجاو  ای  مهدب  تداهش  مروآیمن ، دای  هب  یهاوگ  یلو  مسانـشیم 

هدم ». تداهش  تشون : مالسلا  هیلع  ترضح  دشابن ؟ ای  دشاب  مطخ  هب  بوتکم  ممسا 
دناهدروآ و میارب  ار  ياهتشون  ام  ناگیاسمه  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يدرم  ( 6 - ) 45566 - 320

یکـش نآ  رد  نم  تسه و  مسانـشیم ، هک  مدوخ  طـخ  هب  نم  ماـن  بوتکم  رد  دـناهتفرگ و  دـهاش  بوتکم  ياوتحم  رب  ارم  هک  دـنیوگیم 
؟ تسیچ ناترظن  امش  مروآیمن . دای  هب  ار  تداهش  یلو  مرادن 

هب دناهداد و  ّقح  هب  تداهـش  هک  اهنآ  رگم  دیامرف : لج  زع و  دنوادخ  ياهدش . هتفرگ  دهاش  هک  ینادـب  ات  هدـم  تداهـش  دومرف : ترـضح 
دنهاگآ ». یبوخ 

، يروآیمن دای  هب  هک  یتداهـش  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 45567 - 321
دراگنیم ». یشقن  متاخ  رب  دسیونیم و  ياهتشون  دهاوخب ، سک  ره  نوچ  هدم ؛ تداهش 

یـشقن متاخ  رب  دسیونیم و  ياهتـشون  دهاوخب ، هک  سک  ره  دوشیمن . ملع  هب  زج  تداهـش  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 8 - ) 45568 - 322
دراگنیم ».

لاـمیاپ شّقح  تسا  نکمم  و   ] تسا موـلظم  شبحاـص  رگا  تسا ، تداهـش  ملع  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 9 - ) 45569 - 323
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دوش ».]
نایب هک  مدینـش  مردپ  زا  : » دومرف ترـضح  دـش . لاوئـس  طخ  رب  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 10 - ) 45570 - 324

، دـهاوخب سک  ره  هک  ارچ  هدـم ؛ تداهـش  يروآیمن ، داـی  هب  ار  نآ  هک  یتداهـش  هب  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـشاد :
دنکیم ». شقن  متاخ  رب  دسیونیم و  ياهتشون 

 327 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛ دهدن تداهش  درواین ، دای  هب  ار  تداهـش  یلو  دوب  نآ  رد  شاهناشن  شطخ و  هک  دندروآ  ياهتـشون  درم  يارب  رگا  ( 11 - ) 45571 - 325

. دهدب تداهش  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يرگید  ۀقث  دهاش  شهارمه  دشاب و  هقث  هتشون  بحاص  هک  نیا  رگم  دوشیم  هیبش  طخ  نوچ 
تداهش هدم و  تداهش  ینادیمن ، هک  يزیچ  رب  دومرفیم : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینـش  : » دیوگ داّرز  دیز  ( 12 - ) 45572 - 326
تداهـش دـیاین ، مرطاخ  هب  يزیچ  یلو  مسانـشب  ار  نآ  شقن  متاخ و  ّطـخ و  رگا  مدیـسرپ : يروآیم . داـی  هب  ینادیم و  هچنآ  هب  زج  هدـم 
يراد »...  دای  هب  ینادیم و  هک  يزیچ  نآ  رب  زج  هدن  تداهش  دوشیم . یگتخاس  متاخ  طخ و  یهاگ  اریز  هن ؛ دومرف : ترضح  مهدب ؟

ممتاخ طخ و  نم  دریگیم و  دهاش  یتداهش  رب  ارم  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ دیزی  نب  رمع  ( 13 - ) 45573 - 327
تسا و نانیمطا ) دروم   ) هقث تقیفر  رگا  دومرف : ترـضح  مروآیمن . دای  هب  يزیچ  داـیز - هن  مک و  هن  هدـنام - هچنآ  زا  یلو  مسانـشیم  ار 

هدب ». تداهش  وا  يارب  تسا ، ياهقث  درم  يو  هارمه 
يادا هک  میدرک  نایب  ام  نوچ  تسا ؛ دعاوق  لوصا و  اب  فلاخم  فیعـض و  ربخ  نیا  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خـیش 

.« تسین زیاج  ملع  اب  زج  تداهش 

تاعاجرا

: تشذگ

، یبارعا يا  تفگ : داتسیا و  تباث  نبۀمیزخ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  متفه  یس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
. یتخورف هّللالوسر  هب  دیوگیم  لوسر  ترضح  هک  ییاهب  نیمه  اب  وت  هک  مهدیم  تداهش 

همیزخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متخورف . وا  هب  دوبن  ام  اب  سکچیه  هک  یلاح  رد  ار  بسا ]  ] نیا نم  تفگ : یبارعا  دیوگ : يوار 
ام هب  اهنامـسآ  ياـهربخ  ادـخ و  زا  وت  داـب ! تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : وا  يداد ؟ ار  تداهـش  نیا  هنوگچ  دوـمرف :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  مینکن ! قیدـصت  ار  وت  بسا  نیا  ياـهب  ةراـبرد  یلو  مینکیم  قیدـصت  ار  وت  اـم  ییوـگیم و 

داد ». رارق  رفن  ود  تداهش  ار  وا  تداهش 
؟ يدوبن ام  اب  هک  نیا  اب  یهدیم  تداهش  ایآ  تفگ : یبارعا  : » تسا هدمآ  نآ ؛ دننام  مجنپ ، تیاور  رد  و 

هک منادیم  نم  یلو  ادخ  لوسر  يا  هن ، درک : ضرع  ترضح  هب  وا  يدوب ؟ رضاح  ام  دزن  وت  ایآ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
ياهدرک »...  يرادیرخ  وت 

329 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیآیم

رگا سپس  دنشاب و  دهاش  دناهّچب  هک  یلاح  رد  رگا  اههّچب  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدفه ، باب  زا  مهن  تیاور  رد 
تسا ». زیاج  دنشاب ، هدرکن  شومارف  ار  نآ  هک  یمادام  دنوش  گرزب 
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. نآ دننام  مهد ، تیاور  رد  و 
هک یناـمز  رد  دـنریگ  دـهاش  ار  ناـنآ  یکچوک  رد  رگا  اـههچب  تداهـش  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مهدزاود ، تیاور  رد  و 

.« تسا زیاج  دنشاب ، هدرکن  شومارف  ار  نآ  هک  یمادام  دنوش  گرزب 

[ غورد  ] لطاب هب  تداهش  تمرح  باب 7 

هراشا

. دیزیهرپب لطاب  نخس  زا  و  دینک ، بانتجا  دیلپ  ياهتب  زا 
دروخرب یگدوـهیب  وـغل و  اـب  هک  یماـگنه  و  دـننکیمن ؛) تکرـش  لـطاب  سلاـجم  رد  و   ) دـنهدیمن لـطاب  هب  تداهـش  هک  یناـسک  و  « 1»

«2 . » دنرذگیم نآ  زا  هناراوگرزب  دننکیم ،
بجاو شیارب  شتآ  هک  نآ  ات  درادیمن  رب  ار  شیاهماگ  غورد ]  ] لطاب هب  دـهاش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 45574 - 328

ددرگیم ».
هک یهاگیاج  زا  روظنم   ] درادیمن رب  ار  شیاهماگ  غورد ]  ] لطاب هب  دـهاش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 2 - ) 45575 - 329

دوشیم ». بجاو  شیارب  شتآ  هک  نآ  ات  هداد ] تداهش 
شیارب شتآ  هک  نآ  اـت  درادیمن  رب  ار  شماـگ  غورد ]  ] لـطاب هب  دـهاش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 3 - ) 45576 - 330

ددرگیم ». بجاو 
نآ ات  ددرگیمن  مامت  مکاح  يور  شیپ  رد  غورد ]  ] لطاب هب  دهاش  نخـس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 4 - ) 45577 - 331

دنک ». تداهش  نامتک  هک  یسک  تسا  هنوگ  نیمه  ددرگیم و  شتآ  زا  رپ  شهاگیاج  هک 
______________________________

.30 جح 22 / (. 1)
.72 نامه / (. 2)

 331 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک نآ  ات  ددرگیمن  مامت  مکاح  يور  شیپ  رد  غورد ]  ] لـطاب هب  دـهاش  نخـس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 5 - ) 45578 - 332

دوشیم ». شتآ  زا  رپ  وا  هاگیاج 
ار وا  ات  دهد  تداهـش  یناملـسم  درم  هیلع  غورد ]  ] یلطاب تداهـش  هب  هک  تسین  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 45579 - 333

دسیونیم ». شتآ  تارب  وا  يارب  نآ  ِضوع  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک  ادج  شّقح ] زا  ]
شّقح زا  ار  وا  ات  دهد  تداهش  یناملـسم  درم  هیلع  غورد ]  ] یلطاب هب  هک  تسین  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 7 - ) 45580 - 334

دسیونیم ». وا  يارب  شتآ  تارب  نآ  ِضوع  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک  ادج 
زا يدحا  رب  غورد ]  ] یلطاب تداهـش  سک  ره  دومرف : و  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهانم  ثیدـح  رد  ( 8 - ) 45581 - 335

دننکیم ». نازیوآ  شتآ  ياج  نیرتنییاپ  رد  ناقفانم  اب  هارمه  ار  وا  شنابز  اب  دهدب ، مدرم 
درک ینارنخـس  ناميارب  ناشتلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دنیوگ سابع  نب  هّللادبع  هریرهوبا و  ( 9 - ) 45582 - 336
درم رب  غورد ]  ] یلطاب تداهـش  هک  سک  ره  و  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) درک داریا  هنیدـم  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ياینارنخـس  نیرخآ  نیا  و 
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اب شتآ  ياج  نیرتنییاپ  رد  تسا ، ناقفانم  اب  هک  یلاـح  رد  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـهدب ، دـشاب  مدرم  زا  هک  سک  ره  یّمذ و  اـی  ناملـسم ،
دننکیم ». نازیوآ  شنابز 

زور رد  غورد ]  ] لطاب هب  دهاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45583 - 337
فرظ رد  ار  شناـبز  گـس  هک  هنوگنآ  دربیم  ُوت  دروآیم و  نوریب  ار  شناـبز  خزود  شتآ  رد  هک  دوشیم  هتخیگنارب  یلاـح  رد  تماـیق 

دنکیم ». نینچ  بآ 
 333 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دروآیم و نوریب  شتآ  رد  ار  شنابز  هک  یلاح  رد  غورد ]  ] لطاب هب  دهاش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 11 - ) 45584 - 338
دوشیم ». هتخیگنارب  دربیم ، نورد 

خزود ».] رد  . ] تساههتشک زا  غورد ]  ] لطاب هب  دهاش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 12 - ) 45585 - 339
هب كرـش  لداـعم  غورد ،]  ] لـطاب تداهـش  : » دومرف ربنم  زارف  رب  ياینارنخـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 13 - ) 45586 - 340
دیزیهرپب ». لطاب  نخس  زا  دیزرو و  بانتجا  دیلپ  ياهتب  زا  درک : توالت  ار  لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ترضح  سپس  تسا . لاعتم  دنوادخ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ار  نیا  تسادخ . هب  كرش  لداعم  غورد ،]  ] لطاب تداهش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 14 - ) 45587 - 341
دیزیهرپب ». لطاب  نخس  زا  دینک و  بانتجا  دیلپ  ياهتب  زا  دناوخ : سپس  دومرف . راب  هس  هلآ 

تسا سک  نآ  تمایق ، زور  رد  نم ]  ] هاگیاج رد  نم  هب  امش  نیرتکیدزن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 15 - ) 45588 - 342
تسا ». غورد ]  ] لطاب هب  دهاش  دنوادخ ، زا  نم و  زا  هاگیاج  رد  امش  نیرترود  نم و  دزن  امش  نیرتضوغبم  دراد و  ار  قالخا  نیرتهب  هک 

دسرتب و شراگدرورپ  دنوادخ ، زا  دنک و  ادا  هدش  هتفرگ  دهاش  نآ  رب  هچنآ  دـهاش ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 16 - ) 45589 - 343
. دنک راکنا  دنادیم ، هچنآ  ای  دهد  تداهش  دنادیمن ، هچنآ  هب  درم  هک  تسا  نیا  غورد ]  ] لطاب زا 

ادـخ يارب  صلاخ  یگمه  هک  یلاح  رد  دـیزیهرپب . لطاب  نخـس  زا  و  دـینک ، بانتجا  دـیلپ  ياهتب  زا  تسا : هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  و 
دیوشن ». لئاق  وا  يارب  ییاتمه  هنوگچیه  دیشاب ،

تداهش دنبلطب ، تداهش  هب  ار  نانآ  هک  نآ  یب  هک  دوشیم  اپب  یهورگ  رب  تمایق  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 45590 - 344
دنبوکیم ». برض  تالآ  رگید  فد و  اب  هک  یهورگ  رب  دننکیم و  ار  طول  موق  راک  هک  یهورگ  رب  دنهدیم و 

رد نم  هاگیاج  نیمه  رد  ادـخ  لوسر  دومرف : درک و  ینارنخـس  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دـیوگ ّرز  ( 18 - ) 45591 - 345
غورد سپس  دنتسه . نم  نارای  یپ  رد  هک  یناسک  نآ ، زا  سپ  تسا و  نم  نارای  نرق  امش ، « 1  » ياهنرق نیرتهب  دومرف : داتسیا و  امش  نایم 

ار تـشهب  ناـیم  هـک  سک  ره  سپ  دـنکیم . باتـش  دـنهاوخب ، وا  زا  هـک  نآ  زا  شیپ  تداهـش  يارب  درم  هـک  نآ  اـت  ددرگیم و  راکــشآ 
نمؤم دنک ، تحاران  ار  وا  هئیس  دزاس و  داش  ار  وا  هنسح  هک  سک  ره  تسا و  کت  اب  ناطیـش  هک  ارچ  دشاب ؛ تعامج  اب  هارمه  دهاوخیم ،

تسا ».
______________________________

م. نیشنمه - اتمه ، هارمه ، رای ، نرق / (. 1)
 335 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوب درم  داتفه  تداهش  دش ، هداد  مالسا  رد  ّقحانهب  هک  یتداهش  نیلوا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 19 - ) 45592 - 346
زا تفگ : ددرگرب و  ات  تساوخ  هشیاع ]  ] ناشهارمه نز  دندرک و  سراپ  اهنآ  هب  بأوح  ياهگس  دندیـسر و  بأوح  بآ  هب  هک  نامز  نآ 
نم ّیصو  اب  گنج  هب  نتفر  هار  رد  امش  زا  یکی  هب  بأوح  ياهگس  دومرفیم : شنارسمه  هب  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نیلوا نیا  تسین و  بأوـح  بآ  نآ  هک  دـنداد  تداهـش  درم  داـتفه  ماـگنه ، نآ  رد  سپ  دـننکیم . سراـپ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1366 

http://www.ghaemiyeh.com


دش ». هداد  غورد ]  ] لطاب هب  مالسا  رد  هک  دوب  یتداهش 
هـشیاع هب  ددرگرب ، تساوخ  هشیاع  دـندرک و  سراپ  هشیاع  يارب  بأوح  ياـهگس  نوچ  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 20 - ) 45593 - 347

بآ نآ  هک  دـنداد  تداهـش  نانآ  دـندروآ . دـهاش  برع  هاجنپ  نآ  زا  سپ  تفریذـپن . ار  ناـنآ  نخـس  وا  تسین . بأوح  بآ  نیا  دـنتفگ :
دنداد ». نانآ  هب  ییاهمهرد  دندناشوپ و  ییاهسابل  نانآ  هب  سپ  دندروخ . دنگوس  هشیاع  يارب  تسین و  بأوح 

تسا ». مالسا  رد  غورد ]  ] لطاب هب  تداهش  نیلّوا  نیا  هک  هدش  هتفگ  و  : » دیوگ هرس  سدق  یضترم  دیس 
هب فورعم  ای  هدروخ  هنایزات  يّدح  دروم  رد  هک  یسک  رگم  تسا  هتفریذپ  ناشتداهـش  دنلداع و  ناناملـسم  ۀمه  و  ( 21 - ) 45594 - 348

. دشاب غورد ]  ] لطاب هب  تداهش 

تاعاجرا

: تشذگ

يارب هک  نامز  نآ  گرم  ۀتـشرف  یلع ، يا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  يرامیب ، باوبا  زا  مشـش  باب  زا  مجنپ  هاجنپ و  تیاور  رد 
ات . ) دشکیم دایرف  خزود  دنکیم و  نیـشتآ  نهآ  نآ  اب  ار  رفاک  حور  هک  دیآ  دورف  نیـشتآ  ینهآ  وا  اب  هارمه  دیآ ، دورف  رفاک  حور  ضبق 

میتی لام  ةدنروخ  رگمتس ، مکاح  يرآ ، دومرف : ترـضح  دسریم ؟ وت  تّما  زا  يدحا  هب  باذع  نیا  ایآ  دیوگ :) مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نآ 
غورد ».]  ] لطاب هب  ةدنهد  تداهش  متس و  يور  زا 

. نآ دننام  مئاعد ، تاّیرفعج و  تیاور  رد  و 
زا ربـخ  اـب  ار  امـش  اـیآ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدومرف  سفن ، اـب  داـهج  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مشـش  لـهچ و  تیاور  رد  و 
هک نآ  ات  درکیم  رارکت  ار  نآ  ترـضح  هتـسویپ  سپ  غورد .]  ] لطاب تداهـش  و  دـیامرف :) ترـضح  هک  نآ  ات  ( ؟ منکن هریبک  نیرتگرزب 

درکیم »! توکس  ترضح  شاک  میتفگ ،
 337 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

و درک ». یهن  غورد ]  ] لطاب هب  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » هک هتفگ  نیا  ابر ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مّوس  لهچ و  تیاور  رد  و 
. تسا باب  نیا  بسانم  نآ ، رد  هک  ارچ  دینک ؛ هظحالم  ار  نیشیپ  باب 

لداع رایسب  رگیدکی  هب  تبسن  ناناملسم  نادب ، : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مشش  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد  و 
.« دشاب غورد ]  ] لطاب تداهش  هب  فورعم  ای  هدروخ  هنایزات  يّدح  دروم  رد  هک  یسک  رگم  دنتسه 

: دیآیم

. دنراد تلالد  نآ  رب  هک  یتایاور  مهدزاود ، باب  نآ و  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 

[ غورد  ] لطاب تداهش  هب  دهاش  مکح  باب 8 

هراشا

ناربج دـننک و  هبوت  نآ  زا  دـعب  هک  یناسک  رگم  دنناقـساف  نامه  اهنآ  و  دـیریذپن ؛ زگره  ار  ناشتداهـش  دـینزب و  هنایزات  داتـشه  ار  اـهنآ 
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. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشخبیم ؛) ار  نانآ  دنوادخ  هک   ) دنیامن
. مدیسرپ غورد ]  ] لطاب هب  ناگدنهدتداهش  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] ناشیا زا  : » دیوگ هعامس  ( 1 - ) 45595 - 349 « 1»

مدرم ات  دننادرگیم  ار  نانآ  تسا و  ماما  رایتخا  رد  نآ  درادـن و  ینّیعم  ّدـح  یلو  دـنروخیم  هنایزات  ّدـح  ناونع  هب  نانآ  دومرف : ترـضح 
هعامس دننک . هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم  دیریذپن ...  زگره  ار  ناشتداهـش  و  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  اما  دنـسانشب و  ار  نانآ 

زا دننزب و  ّدح  ار  وا  ات  دنکیم  بیذکت  ار  شیوخ  مدرم  ۀمه  شیپ  رد  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هتخانش  هنوگچ  شاهبوت  مدیسرپ : دیوگ :
تسا ». هدیدرگ  راکشآ  شاهبوت  درک ، نینچ  رگا  دنکیم و  رافغتسا  شراگدرورپ 

تسین و ینّیعم  ّدح  نآ  يارب  دنروخیم و  هنایزات  ّدح  ناونع  هب  غورد ]  ] لطاب هب  ناگدنهد  تداهـش  : » دیوگ هعامـس  ( 2 - ) 45596 - 350
. دننکن رارکت  رگید  دنوش و  هتخانش  ات  دنناخرچیم  ار  نانآ  تسا و  ماما  رایتخا  رد  نآ 

، دننک هبوت  رگا  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هتفریذپ  ًادـعب  ناشتداهـش  ایآ  دـندومن ، حالـصا  دـندرک و  هبوت  رگا  مدیـسرپ : دـیوگ : هعامس 
تسا ». هتفریذپ  هبوت ، زا  سپ  ناشتداهش  دریذپیم و  ار  نانآ  ۀبوت  دنوادخ 

______________________________

.5 - 4 رون 24 / (. 1)
 339 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد نآ  تسین و  یّصاخ  ّدح  نآ  يارب  دنروخیم و  هنایزات  غورد ]  ] لطاب هب  ناگدنهدتداهش  دومرف : : » دیوگ هعامس  ( 3 - ) 45597 - 351
. دنسانشب ار  اهنآ  مدرم  ات  دننادرگیم  ار  نانآ  تسا و  ماما  رایتخا 

هنوگچ دیسرپ : دننک . هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم  دنناقساف  نامه  اهنآ  و  دیریذپن ؛ زگره  ار  ناشتداهش  لج و  زع و  دنوادخ  ةدومرف 
. دنکیم رافغتسا  شیوخ  يادخ  زا  دننزب و  ار  وا  ات  دنکیم  بیذکت  ار  شدوخ  مدرم  روضح  رد  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ مولعم  شاهبوت 

دوشیم ». راکشآ  شاهبوت  درک ، نینچ  رگا  سپ 
ینّیعم ّدح  نآ  يارب  دروخیم و  ياهنایزات  غورد ]  ] لطاب هب  ةدـنهد  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 45598 - 352

شتداهـش دومن ، حالـصا  درک و  هبوت  نآ  زا  سپ  نوـچ  دنـسانشب و  ار  وا  مدرم  اـت  دـننادرگیم  ار  وا  تسا و  ماـما  راـیتخا  رد  نآ  تسین و 
دوشیم ». هتفریذپ 

هدرک فلت  شتداهـش  اب  هچنآ  هک  تسا  نیا  غورد ]  ] لطاب هب  ةدنهد  تداهـش  ۀـبوت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 45599 - 353
اب هـک  تـسا  يزیچ  نآ  نماـض  ددرگ ، موـلعم  وا  زا  غورد ]  ] لـطاب هـب  تداهـش  رگا  غورد ]  ] لـطاب هـب  ةدـنهد  تداهـش  دزادرپـب و  تـسا ،

دنادرگزاب ». شبحاص  هب  تسا ، دوجوم  نآ  زا  ار  هچنآ  تسا و  هدرک  فلت  شتداهش 
هب ار  وا  دوب ، بیرغ  رگا  درکیم ، ریگتسد  ار  غورد ]  ] لطاب هب  ةدنهد  تداهش  رگا  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 45600 - 354

ار وا  سپـس  درکیم ، ینادـنز  ار  وا  يزور  دـنچ  نآ ، زا  سپ  دـننادرگب . ار  وا  ات  شرازاـب  هب  ار  وا  دوب ، يرازاـب  رگا  داتـسرفیم و  شاهلیبق 
. تخاسیم دازآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. نیشیپ باب  رد 
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: دیآیم

. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  يدعب ، باب  رد 
341 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک عوجر  شتداهش  زا  هک  يدهاش  مکح  باب 9 

هراشا

تداهـش زا  سپـس  دنهد  تداهـش  يدرم  هیلع  رگا  : » هک داد  شرازگ  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  یکی  ( 1 - ) 45601 - 355
طقاس ناشتداهش  هدشن ، هداد  مکح  رگا  دننماض و  دناهداد ، تداهش  نادب  ار  هچنآ  دشاب ، هداد  مکح  درم  نآ  رب  هتبلا  دندرگرب و  شیوخ 

دنتسین ». نماض  ار  يزیچ  نادهاش  دوشیم و 
رگا سپ  دـندرگ ، زاب  تداهـش  زا  سپـس  دـنهد و  تداهـش  يدرم  هیلع  رفن  ود  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 45602 - 356

تداهش اب  هک  دنتسه  يزیچ  نماض  دهاش ، ود  نآ  تسا ، هداد  مکح  یضاق  رگا  یلو  تسا . لطاب  تداهش  تسا ، هدادن  مکح  زونه  یضاق 
تسا ». هتفر  نیب  زا  نانیا 

تیاور تسیچ ، شاهبوت  غورد ]  ] لطاب هب  ةدنهد  تداهش  هکنیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  ( 3 - ) 45603 - 357
- مّوس کی  ای  دـشاب  فصن  رگا  هتفر - نیب  زا  شلاـم  زا  هک  ياهزادـنا  هب  هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  ار  یـسک  لاـم  : » دومرف هک  تسا  هدرک 

تسا ». هداد  تداهش  وا  هارمه  مه  يرگید  صخش ، نیا  اب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دزادرپیم .
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  غورد ]  ] لطاب هب  ةدـنهد  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاّرد  نب  لیمج  ( 4 - ) 45604 - 358

نماض هدرک ، فلت  درم  لاـم  زا  هک  ياهزادـنا  هب  تسین ، یقاـب  رگا  دـنادرگیمرب و  شبحاـص  هب  ار  نآ  تسا ، یقاـب  شدوخ  زیچ  نآ  رگا  »
تسا ».

 343 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یقاب شدوخ  زیچ  نآ  رگا  : » تسا هدرک  تیاور  غورد ]  ] لطاب هب  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لـیمج  ( 5 - ) 45605 - 359

تسا ». نماض  هدرب ، نیب  زا  درم  لام  زا  هک  ياهزادنا  هب  دشابن ، شدوخ  رگا  دوشیم و  هدنادرگزاب  شبحاص  هب  نآ  تسا ،
تداهش نآ  رب  صخش  نآ  لام  زا  هک  ياهزادنا  هب  غورد ]  ] لطاب هب  ةدنهد  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 45606 - 360

.« تسا نماض  هداد ،

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  متشه ، باب  متفه و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  یتیاور  مهدزاود ، باب  رد 
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. دراد تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  یتیاور  مهدزاود ، باب  رد 

دوش هتشک  هیلع  ٌدوهشم  دننک و  عوجر  ناشتداهش  زا  نانآ  زا  یخرب  ای  همه  هک  انز  هب  نادهاش  مکح  باب 10 

هراشا

زا سپ  نانآ  زا  یکی  سپـس  دنداد  تداهـش  انز  هب  ینـصحم  درم  رب  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1 - ) 45607 - 361
ّدح مدرک ، هابتـشا  دـیوگب  هتـشگرب  هک  سک  نآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  تشگرب ، شیوخ  تداهـش  زا  دـش  هتـشک  درم  نآ  هک  نآ 

دوشیم ». هتشک  مدرک ، نینچ  ًادمع  هک  دیوگب  رگا  یلو  تسا  نماض  ار  هید  دروخیم و 
دـنداد و تداهـش  انز  هب  يدرم  رب  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ يدزا  میعن  نب  میهاربا  ( 2 - ) 45608 - 362
هب رفن  هس  نآ  ددرگیم و  هتـشک  هتـشگرب ، هک  سک  نآ  دوـمرف : ماـما  دـیوگ : وا  تشگرب ، شتداهـش  زا  ناـنآ  زا  یکی  دـش  هتـشک  نوـچ 

دنهدیم ». ار  هید  مراهچ  هس  لوتقم ، ةداوناخ 
نآ زا  سپ  دـش ، راسگنـس  درم  نآ  دـنداد و  تداهـش  انز  هب  يدرم  رب  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 3 - ) 45609 - 363

: دـیوگ نیدرک  عمـسم  تسا . هید  وا  رب  : » دومرف ترـضح  مدرک ، کـش  متداهـش  رد  تفگ : تشگرب و  شیوخ  تداهـش  زا  ناـنآ  زا  یکی 
دوشیم ». هتشک  دومرف : ترضح  مداد . تداهش  ًادمع  وا  رب  نم  تسا  هتفگ  هتشگرب ، هک  سک  نآ  متفگ :
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درم نآ  دـناهدید و  ینز  اـب  ار  وا  هک  دـنداد  تداهـش  يدرم  هیلع  هـک  رفن  راـهچ  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 45610 - 364
رفن هس  رگا  تسا و  نماض  ار  هید  مراهچ  کی  : » دومرف ددرگ ، یمرب  شیوخ  تداهـش  زا  نادـهاش  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دوشیم ، راـسگنس 

[ غورد  ] لطاب هب  ام  هک  دیوگب  رگا  دننماض و  ار  هید  ۀمه  دندرگرب ، همه  رگا  دنتسه و  نماض  ار  نآ  مراهچ  کی  هید و  زا  یمین  دندرگرب ،
دنوشیم ». هتشک  مه  اب  همه  میداد ، تداهش 

سپ هدش  راسگنس  صخـش  نآ  دناهداد و  تداهـش  انز  هب  يدرم  هیلع  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 45611 - 365
رفن ود  رگا  هدش و  هبتشم  نم  رب  دیوگب  رگا  دنراذگیم . وا  ةدهع  هب  ار  هید  مراهچ  کی  : » دومرف تسا ، هتشگرب  نانآ  زا  یکی  تداهش ، زا 

[ غورد  ] لطاب هب  دنیوگب  دندرگرب و  همه  رگا  دـنراذگیم و  نانآ  ةدـهع  هب  ار  هید  زا  یمین  تسا ، هدـش  هبتـشم  ام  رب  دـنیوگب  دـندرگرب و 
.« تسا تباث  نانآ  رب  صاصق  میاهداد ، تداهش 

تاعاجرا

: تشذگ

. مهن باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دینک هعجارم  نآ ؛ بسانم  مهدزاود ، باب  رد 

دنکیم راکنا  ار  قالط  شرهوش  دنکیم و  جاودزا  وا  دنهد و  تداهش  ینز  قالط  رب  دهاش  ود  هک  يدروم  مکح  باب 11 
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هراشا

ار وا  شرهوش  هک  دنداد  تداهـش  ینز  رب  هک  يدهاش  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیمحلادبع  نب  میهاربا  ( 1 - ) 45612 - 366
ّدح ود  نآ  : » دوـمرف ترـضح  دیــسرپ .] ، ] دـش رکنم  ار  قـالط  دـمآ و  شرهوـش  سپــس  درک  جاودزا  نز  نآ  زا  سپ  تـسا ، هداد  قـالط 

ددرگیم ». زاب  شلّوا  رهوش  هب  درادیم و  هاگن  هّدع  نز  نآ ، زا  سپ  دنتسه . نماض  رهوش  يارب  ار  رهم  دنروخیم و 
راکنا ار  قالط  رهوش  نوچ  هک  ددرگ  قیبطت  يدروم  رب  تیاور  نیا  هک  تسا  هتسیاش  : » دیوگ راصبتسا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیش 

ود زا  مادک  چیه  رگا  یلو  تسا . تباث  تشاد ، تیاور  نیا  هچنآ  دهاش  ود  رب  ماگنه  نیا  رد  ددرگرب . تداهـش  زا  دهاش  ود  زا  یکی  دنک ،
، شقالط راکنا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هّدـع  رد  زونه  نز  هک  نیا  رگم  دوشیمن  یهّجوت  رهوش  راکنا  هب  ددرگنرب ، شتداهـش  زا  دـهاش 

ددرگیم ». بوسحم  نز  هب  عوجر 
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تداهـش تسا ، بیاغ  وا  زا  شرـسمه  هک  يدرم  هیلع  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ( 2 - ) 45613 - 367
ار نز  هک  تفگ  دـمآ و  بیاـغ  رهوـش  نآ  زا  سپ  درک ، جاودزا  تشاد و  هگن  هّدـع  مه  نز  نآ  تسا ، هداد  قـالط  ار  نز  نآ  هـک  دـنداد 
درادن و نز  نیا  رب  ياهطلـس  مود  رهوش  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ .] ، ] درک بیذکت  ار  شدوخ  مه  دهاش  ود  زا  یکی  تسا و  هدادن  قالط 

هدـنکفا ییادـج  نانآ  ناـیم  هدـنادرگرب و  مّود  رهوش  هب  دوشیم و  هتفرگ  هتـشگن ، زاـب  شتداهـش  زا  هداد و  تداهـش  هک  یـسک  زا  هیرهم 
ددرگ ». مامت  شاهّدع  ات  دنکیمن  یکیدزن  وا  اب  لّوا  رهوش  درادیم و  هگن  هّدع  یمّود  رهوش  زا  نز  دوشیم و 

وا تسا و  هدرم  شرهوش  هک  دنهدیم  تداهش  وا  دزن  دهاش  ود  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 3 - ) 45614 - 368
ریخا رهوش  رایتخا  رد  هک  عّتمت ] ّقح   ] شجرف ربارب  رد  نز  يارب  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ .]  ] دیآیم شلّوا  رهوش  سپـس  دـنکیم  جاودزا 
هگن هّدع  نز  نآ ، زا  سپ  دنرهم . نماض  دنروخیم و  ّدح  دناهداد  بیرف  ار  درم  هک  نیا  ربارب  رد  دـهاش  ود  تسا و  رهم  تسا ، هتفرگ  رارق 

.« ددرگیم زاب  شلوا  رهوش  هب  درادیم و 

تاعاجرا

: تشذگ

. جیوزت تامّرحم  باوبا  زا  مشش ، باب  زا  مهد  تیاور  رد 
. باب نیا  بسانم  اههّدع ، باوبا  زا  مکی  تسیب و  باب  زا  مراهچ  موس و  تیاور  و 

349 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دندرگرب دوخ  تداهش  زا  سپس  دنهد و  تداهش  انز  لتق و  تقرس ، هب  نادهاش  هک  يدراوم  مکح  باب 12 

هراشا

تقرس هک  دنداد  تداهـش  وا  هیلع  رفن  ود  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45615 - 369
هدیرب شتسد  هک  یـسک  نآ  هن  تسا ، نیا  قراس  دنتفگ  دندروآ و  ار  يرگید  درم  دهاش ، ود  نآ ، زا  سپ  دش  عطق  شتـسد  تسا و  هدرک 
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هتفریذـپ يرگید  درم  رب  ود ، نآ  تداهـش  تسا و  ود  نآ  ةدـهع  هب  هید  فصن  دـنداد : مکح  نینچ ] ، ] میدرک هابتـشا  نیا  اب  ار  وا  ام  دـش و 
تسین ».

هدرک تقرس  هک  دنداد  تداهش  يدرم  هیلع  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 45616 - 370
نآ : » هک درک  تیاور  دوب ، هدش  هبتـشم  ام  رب  تفگ : تشگرب و  دوخ  تداهـش  زا  دهاش ، ود  نآ  زا  یکی  سپـس  دش  عطق  وا  تسد  تسا و 

دنتسه ». نماض  شیوخ  لام  زا  ار  تسد  ۀید  طقف  دهاش ، ود 
زا سپ  دناهدید ، همه  نانیا  درکیم و  شزیمآ  هک  هدید  ینز  اب  ار  وا  نانآ  هک  يدرم  رب  دنداد  تداهش  هک  دهاش  راهچ  ةرابرد  ترـضح  و 

، دوب هدش  هبتشم  نم  رب  دیوگب  رگا  تسا ، هتشگرب  هک  يدهاش  : » دومرف ترضح  تشگرب ، نانآ  زا  رفن  کی  سپـس  دش ، راسگنـس  درم  نآ 
همه رگا  دنتسه و  نماض  ار  هید  زا  یمین  ود  ره  دوب ، هدش  هبتـشم  ام  رب  دنیوگب  دندرگ و  رب  رفن  ود  رگا  تسا و  نماض  ار  هید  مراهچ  کی 

هتـشک همه  میداد ، غورد ] لـطاب /[  هب  تداهـش  اـم  دـنیوگب  رگا  یلو  دـننماض . ار  هید  ۀـمه  دوب ، هدـش  هبتـشم  اـم  رب  دـنیوگب  دـندرگرب و 
دنوشیم ».

هدرک تقرـس  هک  دـنداد  تداهـش  یکی  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  رفن  ود  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 45617 - 371
ود نیا  تداهش  ترضح  تسا . نیا  قراس  میاهدرک ؛ اطخ  ام  دنتفگ : دندروآ و  ار  يرگید  درم  ود ، نآ  سپس  دش . هدیرب  وا  تسد  تسا و 

تشاذگ ». ود  نیا  ةدهعرب  ار  یلّوا  ۀید  تفریذپن و  ار 
هدرک تقرس  هک  دنتفگ  شیارب  دندروآ و  ترضح  دزن  ار  يدرم  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 4 - ) 45618 - 372
دنتفگ دندروآ و  ار  يرگید  درم  دهاش ، ود  نیا  سپس  دش . عطق  ود  نیا  تداهش  رطاخ  هب  وا  تسد  دنداد و  تداهش  وا  رب  مه  دهاش  ود  و 

. تسا نیا  قراس  میدرک و  هابتشا  یلّوا  هب  تبسن  ام 
رطاخ هب  وا  تسد  دـندوب و  هداد  تداهـش  وا  هیلع  ود  نیا  هک  يدرم  تسد  ۀـید  تسناد و  لـطاب  مود  درم  رب  ار  ود  نیا  تداهـش  ترـضح 

ار رفن  ود  امـش  تسد  دیاهتـشاد ، دمع  دصق  امـش  هک  متـسنادیم  رگا  دومرف : تشاذـگ و  ود  نآ  ةدـهعرب  دوب ، هدـش  عطق  ود  نیا  تداهش 
مدیربیم ».
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دش و عطق  وا  تسد  هدرک و  تقرـس  هک  دـنداد  تداهـش  يدرم  رب  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 45619 - 373

عطق شتـسد  یلو  تسوا  ةدهعرب  تسد  ۀید  زا  یمین  : » هک درک  تواضق  دوب ، هدش  هبتـشم  نم  رب  تفگ : تشگرب و  ود  نیا  زا  یکی  سپس 
تـسد ۀـید  نماض  ناشلاوما  رد  اهنت  ود  ره  تسا ، هدـش  هبتـشم  ام  رب  هک  دـنیوگب  دـندرگرب و  تداهـش  زا  مه  اب  ود  ره  رگا  ددرگیمن و 

دنتسه ».
دنهدب و یقراس  ای  يدرف  نتشک  هب  تداهش  رفن  کی  هیلع  رفن  ود  ای  انز ، هب  تداهـش  يدرم  رب  لداع  دهاش  راهچ  رگا  ( 6 - ) 45620 - 374
هک سک  نآ  دوش و  هتشک  دناهداد  تداهش  نتشک  هب  وا  هیلع  هک  سک  نآ  ددرگ و  راسگنس  دناهداد ، تداهش  انز  هب  وا  هیلع  هک  سک  نآ 

میداد هک  یتداهش  نیا  رد  ام  دنیوگب  دندرگرب و  شیوخ  تداهش  زا  دهاش  ود  سپس  ددرگ ، عطق  شتسد  دنهد  تداهش  تقرس  هب  وا  هیلع 
هدرک انز  هک  تسا  نامه  نیا  تقرـس و  هک  تسا  نامه  نیا  لـتق و  هک  تسا  ناـمه  نیا  هک  دـنیوگب  دـنروایب و  ار  يدرم  میدرک و  هابتـشا 
تباث هدـیدرگ  عطق  ود  نیا  تداهـش  رطاـخ  هب  هک  یتسد  ۀـید  هدـش و  هتـشک  هک  یلوتقم  ۀـید  دـهاش ، ود  نیا  رب  : » دومرف ترـضح  تسا ،
تسد میاهتشاد ، دمع  دصق  ام  هک  دنیوگب  رگا  دوشیمن و  هتفریذپ  دناهداد ، تداهش  وا  هیلع  هک  یمّود  رفن  رب  ود ، نیا  تداهـش  دوشیم و 

.« ددرگیم هدیرب  تقرس  صوصخ  رد  ود  ره 

تاعاجرا
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: تشذگ

. باب نیا  بسانم  مهدزای ، باب  مهد و  باب  مهن و  باب  تایاور  رد 

نز تداهش  مکح  باب 13 

هراشا

تیاضر و دروم  هک  یناسک  زا  نز  ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دیریگب ؛ دـهاش  ّقح ) نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  و 
يروآدای وا  هب  يرگید  تفای ، یفارحنا  یکی  رگا  ات  دنریگ ،) رارق  دهاش  مه  اب  دـیاب  نز ، ود  نیا  و  ( ؛ دـینک باختنا  دنتـسه ، امـش  نانیمطا 

. دنک
يروآدای وا  هب  يرگید  تفای ، یفارحنا  یکی  رگا  ات  هک : لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 45621 - 375 « 1»

رد ود  ره  دـنک و  تداهـش  رّکذـتم  ار  وا  رگید  نز  نآ  درک ، شومارف  ار  نآ  دـش و  هارمگ  تداهـش  زا  ود  نیا  زا  یکی  رگا  : » دومرف دـنک ،
کی  تداهش  اب  ربارب  ار  نز  ود  تداهش  دنوادخ  دنزیخاپب . تداهش  يادا 

______________________________

.282 هرقب 2 / (. 1)
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؛ دـیاهدش هدـیرفآ  لوقعلاتاـصقان  امـش  ناـنز ، هورگ  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  تسا . صقاـن  ناـشنید  ناـنز و  لوقع  نوـچ  درک ؛ درم 
درادیم و گرزب  دنرادیم ، ساپ  ار  تداهش  هک  ینانز  نادرم و  شاداپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دیزیهرپب ؛ اهتداهش  رد  هابتشا  زا  نیاربانب 

رکذتم ار  يرگید  یکی  دننک و  ظفح  تداهش  رد  ار  شیوخ  هک  تسین  ینز  ود  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
ار ود  نیا  شاداپ  دزیگنارب ، ار  ود  نیا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  هک  نامز  نآ  هک  نیا  رگم  دـننک ، یفن  ار  لطاب  دـنراد و  اپب  ار  ّقح  ات  دزاس 

دنوادخ هچنآ  دندوب و  نآ  رد  ود  نیا  هک  یمومه  ایند و  رد  ود  نیا  تعاط  دـنوادخ  دزیر و  ورف  نانآ  رب  ار  تمعن  هتـسویپ  دراد و  گرزب 
رخآ رد  سپس  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) دزاس نادیواج  تشهب ، رد  ار  ود  نیا  هک  نآ  ات  دوشیم  روآدای  ناگتـشرف  هب  تخاس ، لیاز  ود  نیا  زا 
ادـخ هار  رد  ار  وـت  رگـشنزرس ، شنزرـس  يدرک و  ادا  ناگـشیپلطاب  ربارب  رد  نافیعــض  يارب  ار  ّقـحهب  تداهــش  مزینک ، يا  یباـییم  نآ 

متخاس ». تنیشیپ  ياهيدب  وحم  ۀیام  هتشذگ و  ناهانگ  ةراّفک  ار  نیا  نم  سپ  تفرگن .
ادـیپ رگیدـکی  هب  يراد  تّدـم  یهدـب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  لاعتم : دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  ( 2 - ) 45622 - 376

. تسا هدرمش  ار  اهنآ  مکح و  هدزناپ  هیآ ، نیا  رد  تسا و  مکح  دصناپ  هرقب  ةروس  رد  : » هک تسا  هدش  لقن  تیاور  رد  هیآ . نایاپ  ات  دینک ،
ود نیا  و  ( ؛ دینک باختنا  دنتسه ، امش  نانیمطا  تیاضر و  دروم  هک  یناسک  زا  نز  ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دیوگ : هک  نآ  ات 

شومارف یکی  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنک . يروآدای  وا  هب  يرگید  تفاـی ، یفارحنا  یکی  رگا  اـت  دـنریگ .) رارق  دـهاش  مه  اـب  دـیاب  نز 
 ...« دنک يروآدای  يرگید  درک ،

تاعاجرا

: دیآیم
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. باب نیا  بسانم  تاداهش ، باوبا  زا  تشه  یس و  باب  تسیب و  باب  هدزون و  باب  رد 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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 ... تسا و بیاغ  اهلاس  نآ  کلام  هک  یناکم  رب  تداهش  مکح  باب 14 

رب مهد  تداهـش  هک  دهاوخیم  نم  زا  یلیل  یبا  نبا  متفگ : مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا هب  : » دیوگ بهو  نبۀیواعم  ( 1 - ) 45623 - 377
، میهدیم تداهـش  وا  يارب  اـم  هک  نآ  زا  ریغ  یثراو  وا  هک  نیا  تسا و  هتـشاذگ  شیوخ  ثاریم  ناوـنع  هب  ار  هناـخ  هدرم و  ینـالف  هک  نیا 

غورد دمع  هب  نآ  ةدنروخ  هک  يدنگوس   ] سومغ دـنگوس  یلیل  یبا  نبا  متفگ : ینادیم . هچنآ  هب  هدـب  تداهـش  دومرف : ترـضح  درادـن .
، دنگوس هک  روخب  دنگوس  دومرف : ترـضح  دهدیم . تسا ] راظتنا  رد  شتآ  درادن و  هراّفک  هک  تسا  تخـس  نانچ  نآ ، هانگ  دیوگیم و 

تسوت ». ملع  ۀیاپ  رب 
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شاهناخ زا  لاس  یـس  سپـس  تسا ، شیوخ  ۀناخ  رد  درم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بهو  نبۀیواعم  ( 2 - ) 45624 - 378
هدرک و هچ  شاهناخ  ةرابرد  وا  هک  مینادیمن  ام  دیآیم و  ام  يارب  وا  گرم  ربخ  سپس  دراذگیم . نآ  رد  ار  شیوخ  لایع  دوشیم و  رود 

نیا دشاب و  هدمآ  دیدپ  شیارب  يدنزرف  ای  دشاب  هدرک  يراک  شاهناخ  رد  وا  مینادیمن  ام  هک  تسا  نیا  طقف  دراد ! دـنزرف  دـنچ  مینادیمن 
رـسپ ینالف ، ۀناخ  هناخ ، نیا  هک  دنهدیم  تداهـش  لداع  دـهاش  ود  هک  نیا  ات  ددرگیمن  میـسقت  دـناهدوب  هناخ  رد  هک  یناثراو  نایم  هناخ 

. يرآ دومرف : ترضح  میهد ؟ تداهش  ینعم  نیا  رب  ام  ایآ  تسا . هتشاذگ  ثرا  هب  نالف  نالف و  نایم  ار  هناخ  هدرم و  هک  تسا  ینالف 
ار وا  یـضاق  دوـشیم . ادـیپ  رهـش  رد  نآ ، زا  سپ  درک . رارف  مزینک  درک و  رارف  ممـالغ  هک  دـیوگیم  دراد و  زینک  مـالغ و  درم ، مدیـسرپ :
ام دـنزاس و  نآ  هب  فّلکم  ار  ام  رگا  ایآ  تسا . هدیـشخبن  هتخورفن و  ار  نآ  تسا و  ینالف  مـالغ  نیا  هک  درواـیب  هنّیب  هک  دزاـسیم  فّلکم 
ای وا  زینک  ای  وا  مالغ  ددرگ ، بیاغ  ناملسم  درم  تسد  زا  هچ  ره  دومرف : ترضح  میهد ؟ تداهـش  نیا  رب  دشاب ، هدرک  يراک  وا  هک  مینادن 

هدم ». تداهش  نآ  رب  دشاب ، بیاغ  وت  زا 
نآ زا  سپ  مینادیم . ار  نیا  دراد و  زینک  مالغ و  درم ، متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ بهو  نبۀـیواعم  ( 3 - ) 45625 - 379

هتخورفن ار  اهنآ  تسوا و  زینک  ای  مالغ  نیا  هک  دروایب  دهاش  ود  هک  دنزاسیم  فّلکم  ار  وا  نایـضاق  درک . رارف  مزینک  ای  ممالغ  دـیوگیم 
يرآ ». دومرف : ترضح  میهد ؟ تداهش  ینعم  نیا  رب  دنزاس ، فّلکم  نادب  ار  ام  رگا  ایآ  تسا . هدیشخبن  و 
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نموم يوربآ  ناج و  ظفح  ّقح و  قاقحا  يارب  غورد  تداهش  مکح  باب 15 

راکنا ار  ّقح  درم  نآ  دراد و  يدرم  رب  یّقح  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ يوار  ( 1 - ) 45626 - 380
لطاـب تداهـش  اـب  میناوتیم  اـم  اـیآ  درادـن . هنّیب  مه  ّقح  بحاـص  تسین و  وا  رب  يزیچ  سک  نآ  يارب  هک  دروـخیم  دـنگوس  دـنکیم و 

تسین ». زیاج  نیا  سیلدت  لیلد  هب  دومرف : ترضح  دوریم ؟ نآ  نتفر  نیب  زا  میب  رگا  مینک  هدنز  ار  وا  ّقح  غورد ] ]
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رب ار  لطاب  هب  نادهاش  هک  مراد  یعازن  فرط  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هلیقع - وبا  ردارب  مکح - ( 2 - ) 45627 - 381
: دـیوگ مکح  هن ؟ ای  تسا  تسرد  میارب  راک  نیا  منادیمن  هوالع  هب  منک ؛ لثم  هب  هلباقم  وا  اـب  هک  مرادـن  تسود  نم  دروآیم و  داـیز  نم 
ناـتدوخ و دومرفیم : هتـسویپ  ناـشیا  هک  تسا  هدیـسرن  وت  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  اـیآ  دوـمرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

؟ دیزاسن ریسا  غورد ]  ] لطاب ياهتداهش  اب  ار  ناتلاوما 
اب رگا  هک  هنوگ  ناـمه  دزاـس ؛ رود  شدوـخ  زا  ار  تراـسا  نیا  هک  نیا  زا  شراـگدرورپ  زا  یهاـنگ  هن  تسین و  نید  صقن  بیع و  درم  رب 

تسا ». رتهب  وا  يارب  نیا  دنک ، يریگولج  مارح  نوخ  ندش  هتخیر  سومان و  زا  دوخ  تداهش 
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، درم رب  دیربن . نیب  زا  غورد ]  ] لطاب تداهش  اب  ار  ناتلاوما  دینکن و  ریسا  ار  ناتدوخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45628 - 382
دنک ». عفد  دناوتیم  هک  هنوگنآ  شدوخ  زا  ار  نیا  هک  نیا  دوشیمن  بوسحم  وا  رب  یهانگ  شنید و  رد  یصقن  بیع و 

هب ار  شیوخ  ار و  وت  نم  : » دـمآ وا  يارب  ماما  زا  خـساپ  نیا  تشون . مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يارب  ياهماـن  لّـضفم ، ( 4 - ) 45629 - 383
زا یـضعب  عفن  هب  ار  ناـشدوخ  زا  یـضعب  تداهـش  ناـنیا  هک  يدرک  رکذ  هچنآ  اـّما  و  دـیوگ :) هک  نآ  اـت  . ) منکیم شرافـس  یهلا  ياوـقت 

: دنوادخ ةدومرف  رگم  تسین ، نیا  دننادیم ، لالح  نارگید  ررض  رب  ناشدوخ 
تداهش هب  ار  لداع  رفن  ود  امش ، نایم  زا  دیاب  ّتیصو  عقوم  رد  دسر ، ارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیسر ارف  امش  گرم  تبیصم  دیدرک و  ترفاسم  رگا  ای  دبلطب ؛
یلو دنناوخیم  نآرق  هک  یناسک  زا  رفن  ود  سپ  دباین ، رگا  دنیزگرب  شنیدمه  زا  لداع  رفن  ود  دیآ ، شغارس  هب  گرم  دشاب و  رفاسم  رگا 

رد دنچ  ره  میشورفب ؛ يزیچ  هب  ار  ّقح  میتسین  رضاح  ام  هک : دننک  دای  دنگوس  ات  دیرادیم  هاگن  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دنتسین  وا  تیالو  لها 
، ود نآ  هک  دوش  لصاح  یعالطا  رگا  دوب و  میهاوخ  ناراکهانگ  زا  هک  مینکیمن ، نامتک  ار  یهلا  تداهـش  دـشاب ؛ ام  نادـنواشیوخ  دروم 
زا دـنریگیم . رارق  نآ  ياج  هب  دنتـسه  یلوا  ّتیم ، هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  رفن  ود  دـناهدرک ،) نامتک  ار  ّقح  و   ) دـناهدش یهانگ  بکترم 
هک میاهدرکن ، يزواجت  ام  و  تسا ؛ رتکیدزن  ّقح  هب  ود ، نآ  یهاوگ  زا  ام ، یهاوگ  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  وا و  تیـالو  لـها 

. دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  میشاب ، هدرک  نینچ  رگا 
( ددرگ شاـف  ناـشغورد   ) هک دنـسرتب  مدرم ) زا   ) اـی دنـسرتب ،) ادـخ  زا  و  ، ) دـنهد ّقـحهب  یهاوـگ  هک  نیا  هب  تـسا  رتکـیدزن  راـک ، نـیا 

. دیهد ارف  شوگ  دیزیهرپب و  ادخ  تفلاخم )  ) زا دریگب  ار  اهنآ  ياهدنگوس  ياج  ییاهدنگوس 
ار نمؤم  تداهش  لطاب و  ار  ناملسم  ّقح  دادیم و  مکح  یعّدم  دنگوس  اب  هارمه  درم  کی  تداهـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
رد دوشیمن ؛ لـمع  نیا  هب  زورما  یلو  دادیم . مکح  وا  ّقح  هب  تشاد  ار  درم  تداهـش  یعّدـم و  دـنگوس  هک  یتقو  نیارباـنب  درکیمن ؛ در 

هتـشادن دهاش  رفن  کی  زا  ریغ  یعّدـم  دـنک و  راکنا  ار  ّقح  نآ  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  هب  تبـسن  یّقح  ناملـسم  درم  کی  رگا  هجیتن 
مکح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مکح  قبط  نآ ، رد  دننکیم و  لطاب  ار  وا  ّقح  دربب - روج  نایلاو  زا  یـضعب  دزن  ار  نیا  رگا  دـشاب -

دنوادخ دروآیم و  نوریب  ار  ناملـسم  درم  ّقح  وا  تسد  هب  دنوادخ  هجیتن  رد  دوشن ؛ لطاب  ناملـسم  درم  ّقح  هک  تسا  نیا  ّقح  دننکیمن .
درکیم ». لمع  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دزاسیم  هدنز  ار  یلدع  دهدیم و  شاداپ  ار  وا  لج  زع و 
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ار شتورم  ای  ار  شلام  ای  وا  هک  ياهنوگ  هب  دهد  تداهش  ینمؤم  هیلع  سک  ره  دومرف : مالسلا ] هیلع  مظاک  ماما   ] ملاع ( 5 - ) 45630 - 384

هدنز تداهـش  نآ  اب  ار  شلام  هک  دهد  یتداهـش  نمؤم  يارب  هک  سک  ره  دشاب و  وگتـسار  هچرگ  دمانیم  باّذک  ار  وا  دنوادخ  دنکـشب ،
دشاب ». وگغورد  هچرگ  دمانیم  وگتسار  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ظفح  ار  شنوخ  ای  دناسر  يرای  شنمشد  رب  ار  وا  ای  دزاس 

هدوزفا نآ  ناـیاپ  رد  و  هدرک ) رکذ  ار  نیـشیپ  تیاور  هباـشم  . ) منکیم تیاور  مالـسلا ] هیلع  مظاـک  ماـما   ] ملاـع زا  و  ( 6 - ) 45631 - 385
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وا و نیب  عازن  رد  یلو  تسا . یّنـس ]  ] فلاخم نیب  وا و  نیب  هک  یعازن  دروم  رد  وا  هیلع  ای  وا  عفن  هب  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  يانعم  : » تسا
.« دهد تداهش  ّقحهب  وا  هیلع  وا و  عفن  هب  دیاب  هعیش ]  ] قفاوم نیب 

وا رب  راکبلط  متس  زا  میب  ضرف  رد  تسدگنت  هیلع  تداهش  زاوج  مدع  باب 16 

امـش نایلاوم  زا  يدرم  متفگ : ناشیا  هب  مدیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  : » دیوگ لیـضف  نب  مساق  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45632 - 386
درادن و وا  هک  دنادیم  لج  زع و  دنوادخ  دنک و  ینادنز  دراذگب و  راشف  رد  ار  نآ  دهاوخیم  وا  هک  دراد  یّنس ]  ] فلاخم يدرم  هب  یهدب 
ات دزاس  رود  دوخ  زا  ار  وا  ات  دروخب  دـنگوس  فلاخم  يارب  وا  تسا  زیاـج  اـیآ  درادـن . هنّیب  مه  درم  نیا  راـکبلط  دـنک و  مهارف  دـناوتیمن 

تسا زیاج  ایآ  دناوتیمن ، وا  دننادیم  هک  دنتسه  وا  هیلع  وت  نایلاوم  زا  ینادهاش  رگا  و  دزاس ؟ مهارف  شیارب  لج  زع و  دنوادخ  هک  ینامز 
دشاب ». هتشادن  متس  دصق  مه  وا  هتبلا  دنهد و  تداهش  وا  هیلع  هک  تسین  زیاج  دومرف : ترضح  دنهد ؟ تداهش  وا  هیلع  نانیا  هک 

ادا دنزرف  ردام و  ردپ و  هیلع  ار  تداهش  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نیـصحلا  نب  دوواد  ( 2 - ) 45633 - 387
ّقح ياعّدا  هک  یّقح  بحاص  رگا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ّریض  مدیـسرپ : دینکن . ّریـض  ماو  رد  ینید ]  ] ردارب رب  تداهـش  يادا  یلو  دینک 

. دنک يّدعت  دناهداد ، روتسد  وا  لوسر  لج و  زع و  دنوادخ  هچنآ  فالخرب  وا  ةرابرد  دراد ، صخش  نیا  هب  تبسن 
. دـناوتب ات  دـننامب  وا  راـظتنا  رد  هک  هداد  روتـسد  لاـعتم  دـنوادخ  درادـن و  وا  یلو  تسا  ماو  يرگید  رب  یـسک  يارب  هک  نآ  نیا ، هباـشم  و 

راشف رد  وا  ینادیم  وت  هک  نیا  اـب  یهد  تداهـش  هک  دـهاوخیم  وت  زا  وا  دـیهد و  تلهم  ییاـناوت  ماـگنه  اـت  ار  وا  تسا : هدومرف  دـنوادخ 
یهد ». تداهش  يرادن )  ) یتخس لاح  رد  هک  تسین  لالح  وت  رب  نیاربانب  تسا ؛ يرادن 

 363 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رب ارم  ّتنس ] لها   ] نانیا متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ وا  تسا ، هدش  تیاور  دیوس  نب  یلع  زا  ( 3 - ) 45634 - 388

یهدب ». ررض  میب  تردارب  رب  هچرگ  نک ؛ ادا  ناشيارب  ار  تداهش  يرآ ، دومرف : ترضح  دنریگب ؟ دهاش  هعیش ]  ] مناردارب
رب رگا  هک : ماهتفای  ماهخـسن  ریغ  رد  یلو  ماهتفای  هنوگ  نیا  ماهخـسن  رد  ار  تیاور  : » دیوگ هرـس ] سدق  قودـص  خیـش   ] باتک نیا  فّنـصم 

.« نکم تداهش  يادا  سپ  يراد ، ررض  میب  تردارب 

اههچب تداهش  مکح  باب 17 

هراشا

هدیدنسپ شراتفر ]  ] دشاب و هدش  ملتحم  هک  ینامز  رسپ ، تداهش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 45635 - 389
تسا ». زیاج  دشاب ،

نیلوا لتق  رد  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  اههّچب  تداهـش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لیمج  ( 2 - ) 45636 - 390
ددرگیمن ». ذخا  وا  نخس  نیمود  یلو  دوشیم  ذخا  هّچب  نخس 

؟ تسا زیاج  لتق  ةرابرد  وا  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هّچب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لیمج  ( 3 - ) 45637 - 391
ددرگیمن ». ذخا  وا  نخس  نیمود  یلو  دوشیم  ذخا  وا  نخس  نیلوا  دومرف : ترضح 

: دـیوگ نارمح  نب  دـمحم  مدیـسرپ . هّچب  تداهـش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نارمح  نب  دّـمحم  ( 4 - ) 45638 - 392
دوشیمن ». ذخا  وا  مّود  نخس  یلو  ددرگیم  ذخا  وا  لّوا  نخس  هک  لتق  رد  رگم  تسین ) زیاج   ) هن دومرف : ترضح 
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؟ تسا زیاج  رسپ  تداهش  ینامز  هچ  مدیسرپ : رفعج  نب  لیعامسا  زا  : » دیوگ زاّزخ  بّویاوبا  ( 5 - ) 45639 - 393

ادخ لوسر  تفگ : وا  دیوگ : زاّزخ  بّویاوبا  تسا ؟ ذفان  وا  راک  ایآ  مدیـسرپ : دـیوگ : زاّزخ  بویاوبا  دوش . هلاس  هد  هک  نامز  نآ  تفگ : وا 
نیاربانب دوش ؛ نز  هک  نآ  ات  دوشیمن  شزیمآ  رتخد  اب  دوب و  هلاس  هد  هشیاـع  هک  یلاـح  رد  درک ، ترـشابم  هشیاـع  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا ». زیاج  وا  تداهش  وا و  راک  دشاب ، هتشاد  لاس  هد  رسپ  رگا 
ةداوناخ هب  ای  هدـشن  ادـج  مه  زا  هک  یمادام  ناشدوخ  نایم  اـههّچب  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 45640 - 394

تسا ». زیاج  دناهتشگنرب ، ناشدوخ 
رد ناشدوخ  نایم  رد  اههّچب  تداهش  دومرفیم : هتسویپ  و  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ( 7 - ) 45641 - 395
هب یفرح  هک  یناسک  زا  یـسک  ای  دناهتـشگن  زاب  ناشياههداوناخ  هب  هدشن و  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  یمادام  تسا ؛ زیاج  تحارج  صوصخ 

دشاب ». هدیدن  ار  نانآ  دنکیم ، نیقلت  نانآ 
غلاب هک  یماگنه  رگا  : » دومرف دـهدیم ، تداهـش  یتداهـش  رب  هک  هّچب  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 8 - ) 45642 - 396

تسا ». زیاج  شتداهش  تسا ، ّقح  نآ  هک  دمهفیم  دوشیم 
تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ناشناردپ  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  لیعامـسا  ( 9 - ) 45643 - 397

دشاب هدرکن  شومارف  ار  تداهش  هک  یمادام  تسا ؛ زیاج  یگرزب  رد  دناهدوب ، دهاش  یگچب  لاح  رد  رگا  اههّچب  تداهش  : » هک تسا  هدرک 
، ددرگ دازآ  سپس  دهدب و  یتداهش  رگا  مه  هدرب  تسا و  زیاج  ناشتداهـش  دنوش ، ناملـسم  هک  ینامز  نایحیـسم  نایدوهی و  نینچمه  و 

. تسا زیاج  شتداهش  دنکن ، در  ار  يو  تداهش  دوش  دازآ  هدرب ]  ] هک نآ  زا  شیپ  مکاح  رگا 
تسین ». زیاج  يو  تداهش  دوش ، دازآ  تداهش  يارب  هدرب  رگا  و  دوزفا : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

مکاح رگا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  اّما  دیوگ : هرـس ] سدق  قودص  خیـش   ] باتک نیا  فّنـصم  : » تسا هدمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد 
ار وا  تلادـع  هک  یتلاـح  اـی  راکـشآ  قسف  لـیلد  هب  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روـظنم  دـشاب ، هدرکن  در  ار  هدرب  تداهـش  شندـش  دازآ  زا  شیپ 

زیاج ار  هدرب  تداهش  هک  یسک  نیتسخن  تسا و  زیاج  هدرب ]  ] دبع تداهش  هک  ارچ  تسا ؛ هدرب )  ) دبع هک  لیلد  نیا  هب  هن  دنک ، ریذپبیسآ 
دوب ». رمع  تسنادن ،

دروم نیا  رب  تسین ، زیاج  هدرب  تداهش  تسا ، هدش  دازآ  تداهش  يارب  رگا  هک : مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  : » دیوگ هرس  سدق  یـسوط  خیش 
تسین ». زیاج  وا  تداهش  دهد ، تداهش  بابرا  عفن  هب  ات  دنک  دازآ  ار  وا  هدرب ، بابرا  رگا  هک  دوشیم  قیبطت 
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[، دناهتفرگ دهاش  ار  نانآ   ] دناهدوب دهاش  یگچب  رد  رگا  : » دومرف اههّچب  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45644 - 398

تسا ». زیاج  دنشاب ، هدرکن  شومارف  ار  تداهش  دنوش و  گرزب  هک  ینامز  ناشتداهش 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . هدرب  هّچب و  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نبدیبع  ( 11 - ) 45645 - 399

. تسین زیاج  دایز  زیچ  رد  یلو  تسا  زیاج  مک  زیچ  رد  تسا . هدش  هتفرگ  دهاش  هک  يزور  رد  تسا  تداهش  ةزادنا  هب 
رد ار  زیچ  نآ  وا  دـنریگیم و  دـهاش  يزیچ  رب  یگچب  رد  ار  وا  هـک  یــسک  ةراـبرد  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  نبدـیبع 

تداهش زا  رتهب  درف  نیا  تداهش  دومرف : ترـضح  دیوگ : دیبع  دهدیم ، تداهـش  نادب  دش  گرزب  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، هدید  شایگچب 
ّتنس ».] لها  تساهنیا /[ 

، دـناهّچب هک  یلاح  رد  رگا  اههّچب  تداهـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 45646 - 400
.« تسا زیاج  دننکن ، شومارف  ار  نآ  هک  یمادام  دنوش و  گرزب  هک  ینامز  رد  دناهتفرگ ، دهاش  ار  اهنآ 
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تاعاجرا

: دیآیم

ار رسپ  نآ  ود ، نیا  هک  دنداد  تداهـش  رفن  ود  رب  نانآ  زا  رفن  هس  : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  هدراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
مجنپ کی  ات  جنپ  ۀید  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دناهدرک . قرغ  ار  وا  رفن  هس  نیا  هک  دنداد  تداهـش  رفن  هس  رب  رفن  ود  دناهدرک و  قرغ 

.« رفن هس  نآ  رب  مجنپ  کی  ات  ود  رفن و  ود  نآ  رب  مجنپ  کی  ات  هس  داد . مکح 

«1  » ناگدرب تداهش  مکح  باب 18 

______________________________

. دشن همجرت  دوب  ناگدرب  هب  عجار  هک  نیا  لیلد  هب  باب  نیا  (. 1)
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نانز تداهش  مکح  باب 19 

هراشا

تیاضر و دروم  هک  یناسک  زا  نز ، ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دیریگب ، دهاش  ّقح ) نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  و 
. دینک باختنا  دنتسه ، امش  نانیمطا 

تداهـش ایآ  مدیـسرپ : : » دنیوگ دـناهدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمح  نب  دّـمحم  جاّرد و  نب  لیمج  ( 1 - ) 45663 - 417
ردـه ناملـسم  درم  نوخ  دومرفیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لتق . رد  اهنت  دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاـج  یهلا  دودـح  رد  ناـنز 

دوریمن ».
ار يرسپ  وا  هک  داد  تداهش  وا  هیلع  ینز  هک  يرـسپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 45664 - 418

تسناد ». زیاج  ار  نز  تداهش  داد و  مکح  تسا ، هتشک  ار  وا  هتخادنا و  یهاچ  رد 
رد ار  ياهچب  وا  هک  داد  تداهـش  يدرم  هیلع  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مکحلا  نب  هّللادـبع  ( 3 - ) 45665 - 419

تسا ». تباث  نز  تداهش  اب  هّچب  ۀید  مراهچ  کی  درم  رب  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرم  هچب  هداد و  له  هاچ 
تسین ». زیاج  لتق  ةرابرد  نانز  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45666 - 420

نآ رب  ای  تسین  هتفریذپ  صاصق  ةرابرد  نانز  تداهـش  هک  دوش  لمح  نیا  رب  تیاور  نیا  : » هک دـناهداد  لامتحا  هرـس  سدـق  یـسوط  خـیش 
دشابن ». نادرم  نانآ ، هارمه  هک  تروص 

نانز تداهش  تسین و  زیاج  دنهد ، تداهش  راسگنـس  ةرابرد  نز  ود  درم و  هس  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 45667 - 421
تسین ». زیاج  لتق  ةرابرد 

تابثا رد  اـت  ددرگن  تباـث  ناشتلادـع  دـهاش ]  ] ناـنز نادرم و  هک  دوشیم  لـمح  نیا  رب  تیاور  نیا  : » دـیوگ هرـس  سدـق  یـسوط  خـیش 
تباث ار  راسگنـس  ناـنز ، تداهـش  تداهـش ، طورـش  ندـش  لـماک  اـب  یلو  دـنهد . تداهـش  تسا ، تداهـش  طرـش  هک  هنوگنآ  راـسگنس 
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میاهتفگ ». البق  هک  هنوگنآ  دزاسیم -
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هب نانز  تداهش  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . نانز  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 6 - ) 45668 - 422
، دـشاب ناشهارمه  درم  هک  نامز  نآ  حاکن ، رد  نانز  تداهـش  تسا و  زیاج  دـننک ، هاگن  اهنآ  هب  دـنناوتیمن  نادرم  هک  ییاهزیچ  رب  ییاهنت 
. تسا زیاج  دنشاب  نز  ود  درم و  هس  رگا  انز  ّدح  رد  نانز ، تداهش  هک  نیا  زج  تسین ؛ زیاج  نوخ  قالط و  رد  نانز  تداهش  تسا و  زیاج 

تسین ». زیاج  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش  یلو 
نادرم هک  يروـما  رد  ناـنز  تداهـش  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » تـفگ یقراـخ  مـیهاربا  ( 7 - ) 45669 - 423

زیاج نوخ  قالط و  رد  یلو  تسا  زیاج  جاودزا  رد  نانز  تداهـش  تسا و  زیاج  دـنوش ، دـهاش  اـهنآ  رب  دـننک و  هاـگن  اـهنآ  هب  دـنناوتیمن 
. تسا زیاج  دنشاب ، نز  ود  درم و  هس  رگا  انز  ّدح  رد  نانز  تداهش  تسین و 

تسین ». زیاج  راسگنس  صوصخ  رد  ناشتداهش  تسین و  زیاج  دنشاب ، نز  راهچ  درم و  ود  رگا  و 
ای جاودزا  رد  نانز  تداهـش  متفگ : ماما  هب  دیوگ : وا  مدیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ لیـضفلا  نب  دّمحم  ( 8 - ) 45670 - 424

نانآ اب  مه  يدرم  دـننک و  هاگن  نآ  هب  دـنناوتیمن  نادرم  هک  يروما  رد  نانز  تداهـش  دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاـج  راسگنـس  اـی  قـالط 
ود تداهش  یلو  تسا . زیاج  انز  ّدح  رد  ناشتداهش  تسا و  زیاج  دشاب ، نانز  اب  يدرم  رگا  جاودزا  رد  ناشتداهش  تسا و  زیاج  تسین ،

تسین ». زیاج  نوخ  قالط و  ةرابرد  نانز  تداهش  تسین و  زیاج  راسگنس  انز و  رد  نز  راهچ  درم و 
ای قالط  ای  جاودزا  رد  هک : مدیـسرپ  نانز  تداهـش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ لیـضفلا  نب  دـمحم  ( 9 - ) 45671 - 425

؟ تسا زیاج  راسگنس 
، دـشاب يدرم  نانز  اب  رگا  جاودزا  رد  تسا و  زیاج  دـننک ، هاگن  اهنآ  هب  دـنناوتیمن  نادرم  هک  يروما  رد  ناـنز  تداهـش  دومرف : ترـضح 

راهچ درم و  ود  تداهـش  یلو  تسا . زیاج  دنـشاب ، نز  ود  درم و  هس  رگا  انز  ّدـح  رد  تسین و  زیاج  لتق ]  ] نوخ قالط و  رد  تسا و  زیاـج 
تسین ». زیاج  نز 

 379 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک يزیچ  ره  رد  نانز  تداهـش  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 10 - ) 45672 - 426

تسا ». زیاج  دنرادن ، ار  نآ  هب  ندرک  هاگن  ّقح  نادرم 
زیاج لاله ، تیؤر  ةرابرد  نانز  تداهش  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هّللادبع  ( 11 - ) 45673 - 427

. تسا زیاج  نز ، ود  درم و  هس  تداهش  یلو  تسین  زیاج  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش  راسگنس ، ةرابرد  تسین و 
تداهـش تسا و  زیاج  تسین ، زیاج  نآ  هب  هاگن  نادرم  يارب  هچ  ره  رد  نادرم - یهارمه  نودب  ییاهنت - هب  نانز  تداهـش  دوزفا : ترـضح 

تسا ». زیاج  هدرک ، لمح  عضو  هک  ینز  ةرابرد  ییاهنت  هب  امام 
. تسا زیاج  دوشیمن ، مهارف  نآ  هب  هاگن  نادرم  يارب  هک  يزیچ  ره  ةراـبرد  ْنیَد و  جاودزا ، ةراـبرد  ناـنز  تداهـش  ( 12 - ) 45674 - 428

رگا نانز  تداهـش  یلو  تسا  زیاج  دـنهد ، تداهـش  درم  هس  نز و  ود  رگا  دودـح  رد  تسین و  زیاج  لـاله ، تیؤر  قـالط و  ةراـبرد  یلو 
تسین ». زیاج  دنشاب ، درم  ود  نز و  راهچ 

ییاهنت هب  نز  تداهـش  تسا و  زیاج  دـشابن ، هارمه  وا  اب  نز  ریغ  رگا  ّتیـصو  مراهچ  کی  رد  نز  کـی  تداهـش  و  ( 13 - ) 45675 - 429
. تسا زیاج  دریمیم ، مد  رد  دیآیم و  ایند  هب  هک  يدنزرف  ةرابرد 

تداهش هدش  تیاور  تسا و  زیاج  ریبدت  هماسق و  نوخ ، رد  نانز  تداهش  : » هک منکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ملاع  زا  ( 14 - ) 45676 - 430
تسا ». زیاج  ییاهنت  هب  امام  تداهش  هک  مینکیم  تیاور  تسا و  زیاج  كدوک  لمح  عضو  صوصخ  رد  نز  ود 
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تسا ». زیاج  دننیبیمن ، ار  نآ  نادرم  هک  یبیع  ره  تراکب و  ةرابرد  نانز  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 45677 - 431
زیاج تسا ، هدرکن  ای  هدرک  ادص  هک  ندییاز ] ماگنه   ] رسپ ةرابرد  ار  نانز  تداهش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 45678 - 432

تسا ». زیاج  نآ  رد  نانز  تداهش  دننکیمن ، هاگن  نآ  هب  نادرم  هک  يزیچ  ره  ةرابرد  منادیم و 
 381 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زج یـسک  دسریم و  ارف  وا  گرم  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هّللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 17 - ) 45679 - 433
؟ هن ای  تسا  زیاج  نز  نآ  تداهش  ایآ  مدیسرپ : تسین ، وا  دزن  نز  کی 

تسا ». زیاج  تراکب ، ةدرپ  ةرابرد  و  تسا ) سافن  رد   ) هدرک لمح  عضو  هک  ینز  ةرابرد  نانز  تداهش  دومرف : ترضح 
؟ تسا زیاـج  ییاـهنت  هب  ناـنز  تداهـش  هک : مدیـسرپ  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماـما   ] وا زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دّـمحم  ( 18 - ) 45680 - 434

هدرک ».] لمح  عضو  هزات   ] تسا سافن  رد  هک  ینز  ةرابرد  تراکب و  ةدرپ  ةرابرد  يرآ ، دومرف : ترضح 
، تسین يو  دزن  ینز  زج  دـسریم و  ارف  شگرم  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ نمحرلادـبع  ( 19 - ) 45681 - 435

لمح عضو  هزات   ] تسا سافن  هک  ینز  تراکب و  ةدرپ  ةرابرد  نانز  تداهش  دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  نز  نآ  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ 
تسا ». زیاج  درم  اب  هارمه  دودح ، رد  نانز  تداهش  دوزفا : ترضح  تسا و  زیاج  هدرک ]

يو دزن  ینز  زج  تسا و  هدیسر  شگرم  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ نانـس  نب  هّللادبع  ( 20 - ) 45682 - 436
ةدرپ ةرابرد  زج  تسا و  سافن  رد  هک  ینز  ةرابرد  زج  نز  تداهش  دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  نز  نآ  تداهـش  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسین ،

تسین ». زیاج  تراکب 
ۀمه رد  نز  تداهش  هک  میدروآ  لاله  نبدمحا  تیاور  ةرابرد  البق  ام  هک  تسا  نامه  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیوگ هرس  سدق  یسوط  خیش 

میتشاد ». نایب  اًلبق  هک  هنوگنآ  تفریذپ  ار  نز  تداهش  ّتیصو ، مراهچ  کی  ةرابرد  ناوتیم  هچرگ  دوشیمن ، هتفریذپ  ّتیصو 
هک دیوگ  نز  دناهداد و  تداهش  انز  هب  ینز  هیلع  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 21 - ) 45683 - 437

: دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا ، هرکاب  هک  دنتفای  دندید و  ار  وا  نانز  متسه ، هرکاب  نم 
تسا ». زیاج  نانز  تداهش  »

زا ینامز  : » دومرف تسا ، هدش  ضیح  راب  هس  هام  کی  رد  هدرک  اعّدا  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 22 - ) 45684 - 438
اهنیا رگا  هجیتن  رد  تسا ؛ هدرک  اعّدا  هک  هدوب  هنوگنامه  هتشذگ  رد  نز  نیا  ضیح  هک  دنهد  تداهـش  هک  دنوشیم  فّلکم  يو  ناکیدزن 

تسوگغورد ». وا  هنرگو  دوشیم  قیدصت  نز  دنداد ، تداهش 
 383 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دیسرپ هّچب  تدالو  ةرابرد  امام  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلحلایلع  نب  هّللادیبع  ( 23 - ) 45685 - 439
تسا ». زیاج  تراکب ، ةدرپ  ةرابرد  تسا و  سافن  لاح  رد  هک  ینز  ةرابرد  نانز  تداهش  نز و  کی  تداهش  : » دومرف ترضح 

ماما هک  نآ  ات  . ) سرپب یلکشم  لاوئس  مروضح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رسپ  زا  : » تفگ تیکس  نبا  هب  لّکوتم  ( 24 - ) 45686 - 440
. تسا زیاج  تیلوبقم  تیاضر و  اب  شتداهـش  هک  تسامام  نامه  نآ  تسا ، زیاج  ییاهنت  هب  هک  ینز  نآ  تداهـش  اّما  دیوگ :) مالـسلا  هیلع 

درم نوچ  دنیـشنیم ؛ درم  کـی  ياـج  هب  ترورـض  لـیلد  هب  نز  ود  نیا  دوشیمن . نز  ود  زا  رتمک  رگید  دوبن ، لوبقم  یـضرم و  رگا  یلو 
. دنیشنب نز  ود  نآ  ياج  هب  هک  دناوتیمن 

دوشیم ». هتفریذپ  شدنگوس  اب  وا  ۀتفگ  دوب ، اهنت  نز  رگا  یلو 
هتشاذگ ياج  هب  هلماح  ار  شنز  هدرم و  هک : مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  نبرمع  ( 25 - ) 45687 - 441

، هدوب نز  نیا  يامام  هک  ینز  نآ  تسا و  هدرم  هدش ، دـلوتم  هک  نآ  زا  دـعب  رـسپ  سپـس  هدـییاز و  يرـسپ  رهوش ، گرم  زا  سپ  نز  نآ  و 
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امام تداهش  هک  تسا  ماما  رب  دومرف : ترضح  درم . سپس  دیشک و  ادص  درک و  لالهتـسا  دش ، دلوتم  هک  یماگنه  دنزرف  هک  هداد  تداهش 
دناد ». زیاج  رسپ  ثاریم  مراهچ  کی  رد  ار 

زیاج نز ، کی  تداهش  ةزادنا  هب  دنزرف  ةرابرد  شتداهش  امام  دومرف : مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا : » دیوگ هعامس  ( 26 - ) 45688 - 442
تسا ».

هک دوش  لمع  نیـشیپ  تیاور  تیاور و  نیا  هب  هک  تسا  هتـسیاش  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  نسحلا  نب  دّمحم 
یتایاور دنزرف و  ثرا  مراهچ  کی  نامه  ینعی  تسا ؛ زیاج  نز  کی  تداهش  رادقم  هب  هدمآ  ایند  هب  دنزرف  ةرابرد  نز  تداهـش  دیوگیم :

: تفگیم قالطا  روط  هب  هک  میدروآ  البق  هک 
ددرگن ». ضقانتم  ماکحا ، تایاور و  ات  ددرگ  لمح  دییقت  نیمه  رب  تسا ، زیاج  تسا  سافن  رد  هک  نز  ةرابرد  نز  تداهش 

 385 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رگا هتبلا  تسا ؛ زیاج  هدمآ ، ایند  هب  هدرم  ای  هدرک  ادص  دنزرف  هک  نیا  رب  امام  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 27 - ) 45689 - 443

ددرگ ». تباث  وا  تلادع  دوش و  قیقحت  امام  ةرابرد 
 444

هیرگ و رگا  دولوم  ةرابرد  امام  تداهش  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هّللادبع  ( 28 - ) 45690 - 444
. دربیم نز  کی  تداهش  ةزادنا  هب  ار  ثرا  مراهچ  کی  دولوم  تسا و  زیاج  ثرا  ةرابرد  دنک ، ادص 

تسا ». زیاج  ثرا ، زا  یمین  رد  ود  نآ  تداهش  دومرف : ترضح  دنشاب ؟ نز  ود ، ره  رگا  مدیسرپ :
زیاج دلوت ] ماگنه  هب  هّچب  ندرک  ادص  هیرگ و   ] هچب لالهتسا  رب  ار  امام  تداهـش  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 29 - ) 45691 - 445

. دوب مانشوخ  امام  رگا  هتبلا  تسنادیم -
ماگنه هب  هّچب  ندرک  ادـص  هیرگ و   ] لالهتـسا رد  نز  ود  تداهـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 30 - ) 45692 - 446

تسا ». زیاج  دلوت ]
لاله ةرابرد  نانز  تداهش  : » دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ءالع  ( 31 - ) 45693 - 447

تراکب و ةدرپ  ةرابرد  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  ییاهنت  هب  نانز  تداهش  ایآ  مدیسرپ : ترـضح  زا  دیوگ : ءالع  تسین . زیاج  هام 
تسا ». سافن  لاح  رد  هک  ینز 

،: دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینالوط  تیاور  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نیـصح  نب  دوواد  ( 32 - ) 45694 - 448
یلاکشا هزور  يارب  نانز  تداهش  یلو  لداع . درم  ود  تداهش  رگم  تسین  زیاج  لاله ] تیؤر  ةزور  ندروخ  يارب   ] رطف رد  نانز  تداهش  »

دشاب ». نز  کی  هچرگ  درادن 
بجاو هزور  هک  نیا  هن  دریگب ؛ هزور  نانز  تداهـش  اب  ًاطایتحا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیوگ هرـس  سدـق  یـسوط  خـیش 

دوش ».
 387 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درم ود  اب  اهنت  هام  لاله  ةرابرد  تسین و  زیاج  هام  لاله  تیؤر  رد  نانز  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 33 - ) 45695 - 449
تسا ». زیاج  لداع 

؟ تسا زیاج  جاودزا  ةرابرد  نانز  تداهش  ایآ  دش : لاوئس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 34 - ) 45696 - 450
. تسا زیاج  دشاب ، يدرم  ناشهارمه  رگا  دومرف : ترضح 

. منادیمن زیاج  قالط  ةرابرد  ار  نانز  تداهش  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و 
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. يرآ دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  ْنید  رد  درم  اب  هارمه  نانز  تداهش  مدیسرپ :
: دوزفا ترضح  تسا و  زیاج  نز ، کی  تداهش  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تدالو  صوصخ  رد  امام  تداهش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  و 

. تسا زیاج  تراکب ، ةدرپ  تسا و  سافن  لاح  رد  هک  ینز  ةرابرد  نانز  تداهش 
: هک تسا  هتفگ  ناشيارب  ناشردـپ  هک  درک  تیاور  ترـضح  هک  دوب  هدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یـسک  درک  تیاور  میارب  و 

. تسناد زیاج  راکبلط  دنگوس  اب  ْنید  ةرابرد  ار  نانز  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
تسا ». تباث  وا  ّقح  هک  ادخ  هب  دروخیم  دنگوس  راکبلط 

زیاج جاودزا  ةرابرد  نانز  تداهـش  ایآ  هک : مدیـسرپ  نانز  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 35 - ) 45697 - 451
. تسین زیاج  قالط  ةرابرد  نانز  تداهش  یلو  يرآ  دومرف : ترضح  تسا ؟

تسا زیاج  دشاب ، نز  ود  درم و  هس  رگا  ندرک  راسگنس  ةرابرد  نانز  تداهش  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترـضح 
. تسین زیاج  دنشاب ، درم  ود  نز و  راهچ  رگا  یلو 

هن ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  نوخ  رد  نادرم  هارمه  هب  نانز  تداهش  مدیسرپ :
تسا زیاج  جاودزا  رد  نانز  تداهـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 36 - ) 45698 - 452

درم و ود  رگا  یلو  تسا  زیاج  دـنهد  تداهـش  راسگنـس  صوصخ  رد  نز  ود  درم و  هس  رگا  دومرف : ترـضح  تسین . زیاج  قالط  رد  یلو 
تسا ». زیاج  نادرم  اب  هارمه  لتق )  ) نوخ ةرابرد  نانز  تداهش  دومرف : ترضح  تسین و  زیاج  دنشاب ، نز  راهچ 

 389 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیوگ ماّحش  دیز  مدیسرپ . نانز  تداهش  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ ماّحش  دیز  ( 37 - ) 45699 - 453

ةرابرد دنشاب ، نز  راهچ  درم و  ود  رگا  سپ  نز . ود  درم و  هس  اب  رگم  تسین  زیاج  ندرک  راسگنس  ةرابرد  نانز  تداهـش  دومرف : ترـضح 
يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  نوخ  رد  نادرم  اب  هارمه  نانز  تداهش  ایآ  مدیسرپ : دیوگ : ماّحش  دیز  تسین . زیاج  راسگنس 

رد دـنزیاج ، لاوما  رد  هک  ینادـهاش  نامه  : » دـندومرف مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  یلع و  نینمؤملاریما  ( 38 - ) 45700 - 454
. ناگدرب تداهش  نانز و  تداهش  لیبق  زا  دنتسه ؛ زیاج  جاودزا 

، نانز هب  هاگن  لیبق  زا  دـنرادن ، عالطا  نآ  رب  نانز  زج  هک  يدراوم  رد  لاوما و  رد  یلو  تسین  زیاـج  دودـح  قـالط و  رد  ناـنز  تداهـش  و 
زیاج امام  تداهش  ةرابرد  تسد و  نیا  زا  ییاهزیچ  ضیح و  نامیاز و  سافن و  و  ادص ] هیرگ و  اب  هارمه  كدوک  ندمآ  ایند  هب   ] لالهتـسا

دشاب ». هماسق  نآ  اب  دیاب  هک  تسا  یمک  زیچ  لتق  ةرابرد  ییاهنت ] هب   ] نانز تداهش  دشاب و  مانشوخ  امام  رگا  تسا ؛
اب يدرم  هک  نیا  نودب  جاودزا  دروم  رد  نانز  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نیصح  نب  دوواد  ( 39 - ) 45701 - 455

. درادن یلاکشا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دشاب - هتخانشان  نز  رگا  دشاب - نانآ 
ترـضح تسین . زیاج  لداع  درم  ود  تداهـش  زج  دـنیوگیم : متفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  امـش  ناـهیقف  دومرف : نم  هب  ماـما  سپس 

ناسآ دـنوادخ  هچنآ  هدرمـش و  کبـس  ار  یهلا  ضیارف  مئازع و  هتفرگ و  ناـسآ  دـنک . تنعل  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـنیوگیم . غورد  دومرف :
. دناهتشاد گرزب  هتفرگ و  تخس  تسا ، هتفرگ 

دناهتـسناد و زیاج  دهاش  کی  یّتح  نودب  ار  قالط  نانیا  یلو  دوش  عقاو  لداع  درم  ود  تداهـش  اب  هک  هداد  روتـسد  قالط  ةرابرد  دـنوادخ 
اب یبابحتـسا و  بدا  يور  زا  ار  دهاش  ود  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدـماین و  يزیچ  ادـخ  يوس  زا  جاودزا  تمرح  رد 

لالح دشاب ، راک  رد  يدهاش  هک  نیا  نودب  نز  جرف  هدش و  تباث  جاودزا  دنویپ  داهن و  ّتنـس  دوشن ، راکنا  ثراو  دـنزرف  هک  نیا  هب  هجوت 
رد یلو  تسنادیم  زیاـج  تفرگیم ، تروـص  يراـکنا  رگا  جاودزا  رد  ار  نز  ود  تداهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هتـسویپ  دوـشیم و 

. تسنادیم زیاج  ار  لداع  دهاش  ود  اهنت  قالط 
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دـشابن درم  ود  رگا  تسا . ْنید  ةرابرد  نآ  دومرف : ترـضح  نز ؟ ود  درم و  کی  سپ  هک : دنوادخ  ةدومرف  نیا  تساجک  رد  سپ  مدیـسرپ :
هیلع یلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـبن . نز  ود  رگا  یعّدـم  دـنگوس  درم و  کـی  زین  نز و  ود  درم و  کـی  سپ 

داد ». مکح  نیا  هب  امش  دزن  رد  ناشیا  زا  سپ  مالسلا 
 391 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانز اب  هک  نیا  نودب  جاودزا  رد  نانز  تداهش  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ یـسیع  نب  لیعامـسا  ( 40 - ) 45702 - 456
دیآیمن ». تسار  نیا  هن ، دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  دشاب ، يدرم 

نوچ دشاب ؛ هدیسر  هّیقت  هک  نیا  یکی  ددرگیم : لمح  هجو  ود  زا  یکی  رب  تیاور  نیا  : » دیوگ هرس  سدق  یسوط  خیـش  نسحلا  نب  دّمحم 
مود هیجوت  دشاب . نانز  تداهش  اج  نآ  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، جاودزا  تّحص  طیارش  زا  نتفرگ  دهاش  اًلـصا  هک  میدرک  نایب  ام 

دنریگ ». دهاش  جاودزا  رب  ار  نانز  هن  ار و  نادرم  هک  تسا  نیا  لضفا  نوچ  ددرگ ؛ لمح  لضفا  كرت  تهارک و  یعون  رب  هک ، نیا 
رد رگم  تسین  زیاج  ادخ  دودح  جاودزا و  قالط ، رد  نانز  تداهـش  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 41 - ) 45703 - 457

دنک ». هاگن  نآ  هب  دناوتیمن  درم  هک  ییاهزیچ  اهْنید و 
ددرگ ». لمح  هّیقت  رب  تیاور  نیا  هک  دوریم  لامتحا  : » دیوگ بیذهت  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش 

: تسا هدمآ  دومرف ، موقرم  نانس  نبا  يارب  عیارـش  ماکحا و  للع  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یبوتکم  رد  ( 42 - ) 45704 - 458
يور تسا . قالط  رد  نانز  زا  نانآ  ندرک  يرادـفرط  ندـید و  زا  نانز  فعـض  يارب  هام ، لاله  قالط و  رد  نانز  تداهـش  كرت  ّتلع  «و 

؛ تسین زیاج  نآ  هب  هاگن  نادرم  يارب  هک  يدروم  اـمام و  تداهـش  دـننام  ترورـض ؛ دروم  رد  زج  تسین  زیاـج  ناـنز  تداهـش  تهج ، نیا 
ناناملسم امش  زا  لداع  رفن  ود  تسا : یلاعت - كرابت و  دنوادخ - باتک  رد  دوشن و  تفای  نانآ  ریغ  رگا  باتک  لها  زیوجت  ترورض  دننام 

دنوشن ». تفای  نانآ  ریغ  رگا  لتق  رب  اههچب  تداهش  دننام  نارفاک و  ینعی  امش ؛ ریغ  زا  رگید  رفن  ود  ای 
تسین ». زیاج  هام ، لاله  تیؤر  قالط و  رد  نانز  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 43 - ) 45705 - 459

. تسین زیاج  قالط  هام و  لاله  ةرابرد  نانز  تداهش  دومرف : ترضح  : » دیوگ ملسم  نب  دّمحم  ( 44 - ) 45706 - 460
؛ يرآ دومرف : ترضح  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم  تسا ؟ زیاج  ناشتداهـش  ایآ  هک : مدیـسرپ  نانز  ةرابرد  ماما  زا  تفگ : ملـسم  نب  دمحم  و 

سافن ». لاح  رد  نز  تراکب و  ةدرپ  ةرابرد 
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هک نیا  اب  ْنید  صوصخ  رد  ار  نانز  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 45 - ) 45707 - 461
تسناد ». زیاج  دشابن ، نانآ  اب  يدرم 

هک درک  تیاور  میارب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  داـمتعا ] دروم   ] هقث يدرف  : » دـیوگ مزاـح  نب  روـصنم  ( 46 - ) 45708 - 462
تسا ». زیاج  نآ  دنهد ، تداهش  راکبلط  عفن  هب  راکبلط  دنگوس  هارمه  هب  نز  ود  رگا  دومرف : ترضح 

، دنشاب نز  هس  رگا  تسا و  زیاج  ثرا  زا  یمین  رد  ناشتداهـش  دنتـسه ، نز  ود  رگا  : » هک تسا  يرگید  تیاور  رد  ( 47 - ) 45709 - 463
تسا ». زیاج  ثرا  ۀمه  رد  ناشتداهش  دندوب ، رفن  راهچ  رگا  تسا و  زیاج  ثرا  مراهچ  هس  رد  ناشتداهش 

رد یلو  تسا  زیاـج  مک ، راـک  رد  تـسین و  داـیز  هـک  يزیچ  رد  نز  تداهـش  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 48 - ) 45710 - 464
تسین ». زیاج  دایز  زیچ  صوصخ 

درم و هس  رگا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . راسگنس  رد  نانز  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 49 - ) 45711 - 465
تسین ». زیاج  دنشاب ، نز  راهچ  درم و  ود  رگا  یلو  دنشاب  نز  ود 

تسین ». زیاج  صاصق  دودح و  رد  نانز  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 50 - ) 45712 - 466
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تسین ». زیاج  صاصق  دودح و  رد  نانز  تداهش  : » دیوگیم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 51 - ) 45713 - 467
رد ناشتداهـش  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  هک  دوریم  لامتحا  دنراد ، دوخ  رد  تیاور  ود  نیا  هچنآ  : » دـیوگ هرـس  سدـق  یـسوط  خـیش 

تسین ». زیاج  راسگنس - ياوس  دودح -
 395 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ینعی  ] يرادینـش تداهـش  رد  زین  تسین و  زیاج  دودـح  رد  ناـنز  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 52 - ) 45714 - 468
زیاج اـنز  دروم  رد  رفن  راـهچ  زا  رتمک  و  تسا ] هداد  خر  هثداـح  نـالف  هک  تسا  هدینـش  شوگ  اـب  هکلب  هدـیدن  مشچ  هب  ار  تداهـش  دروم 

فذـق ّدـح  رفن  هس  نآ  دـیاین ، یمراـهچ  دـنهد و  تداهـش  وا  رب  رفن  هس  رگا  تسا و  هدومرف  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  هنوـگ  ناـمه  تسین ؛
ّدح دوشیمن و  تباث  ّدح  نز ، راهچ  درم و  ود  اب  یلو  دوشیم  تباث  نانآ  اب  ّدح  دنهد ، تداهـش  وا  رب  نز  ود  درم و  هس  رگا  دنروخیم و 

.« دنروخیم فذق 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  ّتیصو ، باوبا  زا  مهدفه  باب  تایاور  رد 
يزیچ شتایح  نامز  رد  زینک  نیا  بابرا  دراد و  يدـلو  ّما  زینک  هدرم و  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، لهچ و  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

هداد نادب  شتایح  نامز  رد  شبابرا  هک  تسا  نامه  زینک  يارب  تشون : ترضح  دیوگ : يوار  تسا . هدرم  سپس  هداد و  رارق  زینک  يارب  ار 
تسا ». زیاج  دنشابن  مهّتم  هک  مداخ  نز و  درم و  تداهش  نآ  رب  تسا و  هدش  هتخانش  زینک  يارب  نآ  تسا و 

و : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مرحمان ، نانز  نادرم و  ماکحا  زا  ياهراپ  باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باب  زا  مهدزاود  تیاور  رد  و 
يارب هچنآ  رد  نانز  تداهـش  تسین و  زیاج  هام  لاله  تیؤر  قالط و  رد  نانآ  تداهـش  تسین و  زیاج  ّدـح  زا  زیچ  چـیه  رد  نانز  تداهش 

تسا ». زیاج  تسین ، لالح  نآ  هب  هاگن  درم 
. دراد تلالد  باب  نیا  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  هک  ارچ  ار ؛ قالط  باوبا  زا  متشه  باب  دینک  هظحالم  و 

: دیآیم

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  یتایاور  يدعب  باب  رد 
: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهش ، باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد  و 

تسا »...  زیاج  دنشاب ، فافع  یگدیشوپ و  هب  فورعم  هتشاد و  تلاصا  دنشاب و  هدیشوپ  رگا  نز  دنچ  نز و  کی  تداهش  »
. دراد تلالد  ْنید  رد  نانز  تداهش  لوبق  رب  هک  تسا  یتایاور  متشه ، یس و  باب  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

انز ینز  اب  هک  ینصحم  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدح  باوبا  زا  مشـش  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
راهچ درم و  ود  رگا  اما  تسا  بجاو  وا  رب  راسگنس  دومرف : ترضح  دش . لاوئس  دناهداد ، تداهـش  نآ  رب  نز  ود  درم و  هس  ای  تسا ، هدرک 

دوشیم ». هدز  وا  هب  راکانز  ّدح  یلو  ددرگیمن  راسگنس  تسین و  زیاج  ناشتداهش  دنهد ، تداهش  وا  رب  نز 
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مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  تسا ، هداد  اـنز  دـنتفگیم  هک  ار  ياهرکاـب  نز  : » هک هتفگ  نـیا  مـتفه ، یـس و  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد  و 
رب لج  زع و  دنوادخ  رهم  هک  ار  یسک  نم  دومرف : ترضح  تسا . هرکاب  دنتفگ : دندرک و  یسررب  ار  وا  نانز  داد  روتسد  ترضح  دندروآ .
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ارچ دـینک ؛ هظحالم  ار  باب  نیا  تایاور  رگید  و  تسنادیم ». زیاج  ار  نانز  تداهـش  يدروم ، نینچ  رد  ترـضح  منزیمن و  ّدـح  تسوا ،
. دراد تلالد  باب  مکح  رب  تسا و  بلطم  نیا  هب  کیدزن  اهنآ  رد  هک 

رگیدکی هیلع  هداوناخ  ياضعا  تداهش  مکح  باب 20 

هراشا

هک يدرم  ةرابرد  نامنارای  زا  یـضعب  دیوگ : هک  نآ  ای  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ناورم  نب  راّمع  ( 1 - ) 45715 - 469
تسا ». زیاج  شرسمه  يارب  شتداهش  تسا ، یبوخ  درم  رگا  دومرف : ترضح  دیسرپ . ماما  زا  دهدیم ، تداهش  شرسمه  يارب 

سک نز ، هارمه  رگا  هتبلا  شرهوش - يارب  رـسمه  شرـسمه و  يارب  درم  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 45716 - 470
تسا ». زیاج  دشاب - مه  يرگید 

نز و ناشیوخ و  ناردارب و  شردپ و  يارب  دنزرف  شدنزرف و  يارب  ردـپ  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 3 - ) 45717 - 471
هیلع نینمؤملاریما  زا  نیا  تسا . زیاج  یخرب  يارب  یخرب  نانآ  زا  نالداع  تداهش  : » دومرف ترضح  دش . لاوئس  یضعب ، يارب  یضعب  رهوش 

میرادن ». یفالتخا  نآ  رد  ام  تسا و  هدش  تیاور  ناميارب  مالسلا 
هیلع رهوش  تداهش  یلو  تسنادیمن  زیاج  شرسمه  يارب  ار  رهوش  تداهـش  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 45718 - 472

تسنادیم ». زیاج  ار  شرسمه 
يارب نز  شبحاص ، رب  ریجا  شعوبتم ، يارب  عبات  مهّتم ، زابرامق ، زابدرن ، زابجنرطـش ، راوخبارـش ، تداهـش  هک  نادـب  ( 5 - ) 45719 - 473

. تسین زیاج  هدنهد ، ابر  تسا و  دوهشم  روجف  قسف و  هب  هک  یسک  شرهوش ،
دوش و هّجوتم  تسرد  رگا  اـنیبان  تداهـش  شدـنزرف ، هیلع  ردـپ  تداهـش  شردـپ ، يارب  دـنزرف  تداهـش  شرـسمه ، يارب  درم  تداهـش  و 

. تسا زیاج  شبحاص  ریغ  يارب  هدرب  تداهش 
 399 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ردارب شردپ و  يارب  دنزرف  شدنزرف ، يارب  ردـپ  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 6 - ) 45720 - 474
يارب نز  تداهـش  يرآ و  دوـمرف : ترـضح  شرــسمه ، يارب  درم  تداهــش  ةراـبرد  يرآ و  دوـمرف : ترــضح  مدیــسرپ . شردارب ، يارب 

دشاب ». هارمه  يرگید  سک  نز ، اب  هک  نیا  رگم  هن ؛ دومرف : ترضح  شرهوش ،
.« تسا زیاج  شردارب  يارب  ردارب  شدنزرف و  يارب  ردپ  شردپ ، يارب  دنزرف  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 45721 - 475

يارب ردارب  شردپ و  يارب  دنزرف  شدنزرف ، يارب  ردپ  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصب  وبا  ( 8 - ) 45722 - 476
تسا ». زیاج  دومرف : ترضح  مدیسرپ و  شردارب 

ردارب ای  دهدیم  تداهـش  شردـپ  يارب  هک  يدرم  ةرابرد  ترـضح  زا  نامنارای  زا  یـضعب  : » دـیوگ ناورم  نب  رامع  ( 9 - ) 45723 - 477
يارب ردپ  شردپ ، يارب  شتداهش  درادن و  یلاکشا  دشاب  یبوخ  درم  رگا  دومرف : ترضح  دندیسرپ . شرـسمه ، يارب  درم  ای  شردارب  يارب 

تسا ». زیاج  شردارب ، يارب  ردارب  شدنزرف و 
تداهش يارب  هک  داد  یتداهش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شردپ  يارب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ( 10 - ) 45724 - 478

تسا ». بوخ  ینعی  نولاق ؛ نولات و  : » دومرف یمور  نابز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . باتش 
زیاج شردپ  هیلع  یلو  تسا  زیاج  شردـپ  يارب  دـنزرف  تداهـش  شردارب و  هیلع  شردارب و  يارب  ردارب  تداهـش  و  ( 11 - ) 45725 - 479
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هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1385 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین
يارب رـسپ  تداهـش  یلو  تسنادیمن  زیاـج  شردـپ  هیلع  ار  رـسپ  تداهـش  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 45726 - 480

. تسنادیم زیاج  ار  شردپ 
 401 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شردارب يارب  ردارب  تداهـش  : » هک دندرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 13 - ) 45727 - 481
تسا ». زیاج  دشاب ، يرگید  دهاش  وا  هارمه  دشاب و  هدیدنسپ  رگا 

يو هارمه  يرگید  درم  دشاب و  هدیدنسپ  رگا  شردارب  يارب  ردارب  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 45728 - 482
.« تسا زیاج  دشاب ،

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  بسانم  قالطا ، مومع و  اب  هک  یتایاور  تایآ و  تاداهش ، باوبا  زا  مکی  باب  رد 
. ار تداهش  يادا  هب  طوبرم  باوبا  رگید  مّود و  باب  دینک  هظحالم  و 

وا ریغ  کیرش و  هیلع  کیرش  تداهش  مکح  باب 21 

هراشا

هیلع کیرش  تداهش  یلو  تسنادیمن  زیاج  ار  شکیرـش  يارب  کیرـش  تداهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 1 - ) 45729 - 483
تسنادیم  زیاج  ار  کیرش 

کیرـش نآ  رد  هک  يزیچ  صوصخ  رد  شکیرـش  يارب  کیرـش  تداهـش  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 45730 - 484
اهتیانج جاودزا ، قالط ، اهنوخ ، هدرب ، يدازآ  اهثرا ، رد  دنرادن و  تکارش  نآ  رد  هک  يزیچ  ینعی  نآ  ریغ  رد  تسین و  زیاج  دنتـسه ،

تسا ». زیاج  تسد ، نیا  زا  ییاهزیچ  و 
. ددرگن زاب  وا  هب  شدوس  هک  يزیچ  صوصخ  رد  رگم  تسین  زیاج  شکیرش  يارب  درم  تداهش  ( 3 - ) 45731 - 485

. تسین زیاج  ددرگیم ، زاب  وا  هب  شدوس  هک  يزیچ  صوصخ  رد  شکیرش  يارب  کیرش  تداهش  و  ( 4 - ) 45732 - 486
. مدیسرپ هداد ، تداهش  شقیفر  يارب  یکی  هک  کیرش  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يوار  ( 5 - ) 45733 - 487

دشاب ». ياهرهب  نآ  رد  وا  يارب  هک  يزیچ  ةرابرد  رگم  تسا  زیاج  وا  تداهش  دومرف : ترضح 
 403 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

صخش نآ  يارب  شتداهش  دشاب ، هتشاد  ياهرهب  نآ  رد  هک  دهد  یتداهش  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 45734 - 488
تسا ». هداد  تداهش  صخش  نآ  رانک  رد  اهنآ  يارب  هک  ینارگید  يارب  زین  تسین و  زیاج 

تداهـش یکی  هیلع  رفن  ود  هک  کیرـش  هس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هّللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 7 - ) 45735 - 489
تسین ». زیاج  ود  نآ  تداهش  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دناهداد ،
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تداهـش رفن  ود  هدرک و  ییاعّدا  یکی  هک  کیرـش  رفن  هس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نمحرلادـبع  ( 8 - ) 45736 - 490
تسین ». زیاج  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دناهداد ،

تداهش يزیچ  رب  رفن  ود  نیا  هک  مینک  لمح  میناوتیم  نینچ  تیاور  نیا  هیجوت  رد  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیش 
دنرادن ». یتکرش  نآ  رد  هک  دناهداد 

مکح يراد ، نارگید  ةراـبرد  هک  یمکح  فـالخرب  اـم  ةراـبرد  وت  اـیآ  : » دومرف رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 45737 - 491
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگیم : هک  یناسک  دومرف : ترضح  روطچ ؟ تفگ : رکبوبا  ینکیم ؟

وت يراد و  ياهرهب  دـشاب ، تسرد  رگا  هقدـص  نیا  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  و  تسا ! هقدـص  میراذـگب ، اـج  هب  گرم  زا  سپ  اـم  هچ  ره 
رد مالسا  مکح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ۀکرت  ینادیمن و  زیاج  دراد ، تکرش  نآ  رد  هچنآ  رد  ار  شکیرـش  يارب  کیرـش  تداهش 
هک یناسک  زا  دـیاب  دـنکیم ، ییاعّدا  ام  هیلع  هک  سک  ره  سپ  تسام . ریغ  يارب  هکرت  نیا  هک  دـهد  تداهـش  لداع  ۀـنّیب  ات  تسام  رایتخا 

نیاربانب میراد ؛ ار  نآ  راکنا  هچنآ  رد  دنگوس  تسام  رب  دنک و  هنّیب  ۀماقا  دشاب ، هتـشادن  دـهدیم  تداهـش  ام  هیلع  نآ  هب  هچنآ  رد  ياهرهب 
ام هیلع  هک  ییاـعّدا  رب  اـم  زا  یتـسناد و  زیاـج  هقدـص  رد  ار  کیرـش  تداهـش  نوچ  يدرک ؛ تفلاـخم  شلوسر  مکح  ادـخ و  مکح  اـب  وت 

تسا »؟ روج  متس و  زج  نیا  ایآ  یهاوخیم و  هنّیب  دناهدرک ،
ار نادزد  دز و  اهنآ  هب  دزد  دندوب و  هار  رد  هک  ياهلفاق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ تلـص  نب  دّمحم  ( 10 - ) 45738 - 492
ای نادزد  رارقا  اب  هارمه  رگم  تسین  زیاج  هلفاق  لها  تداهش  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنداد ، تداهـش  رگیدکی  يارب  هلفاق  دارفا  دنتفرگ و 

.« نادزد هیلع  هلفاق  لها  ریغ  تداهش 

تاعاجرا

: دیآیم

ترضح مدیسرپ . دنوشیم ، ّدر  ندوب  دهاش  زا  هک  یناسک  ةرابرد  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مراهچ ، تسیب و  باب  زا  موس  یـس و  تیاور  رد 
دراد ». دیدرت  شتداهش  رد  هک  یسک  کیرش  نمشد و  و  دومرف :

تسین ». زیاج  کیرش ، ای  ریجا  تداهش  : » هک هتفگ  نیا  ود ، یس و  تیاور  رد  و 
405 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تّیصو دروم  رد  رگم  ود ، نآ  هیلع  ثراو و  تّیم و  يارب  یصو  تداهش  زاوج  باب 22 

هراشا

ّتیم يارب  یصو  تداهش  ایآ  هک : متشون  همان  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  : » دیوگ راّفـصلا  نسحلا  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45739 - 493
یـصو هارمه  يرگید  لداع  رگا  تشاگن : ترـضح  تسا ؟ زیاج  دراد ، يدرم  زا  یبلط  ّتیم  هک  نیا  رب  ینبم  رگید  لداـع  دـهاش  هارمه  هب 

. دروخب دنگوس  دیاب  یعّدم  دهد ، تداهش 
ای ّتیم  ندرگرب  وا  يارب  ّقحهب  گرزب - ای  کچوک  ّتیم - ثراو  يارب  هک  تسا  زیاج  یصو  يارب  ایآ  تشون : زین  راّفـص  نسح  نب  دمحم 

. دنکیمن ضبق  گرزب  فرط  زا  یلو  دـنکیم  ضبق  کچوک  ثراو  فرط  زا  یـصو  نیا  هک  یلاح  رد  دـهد ؟ تداهـش  يرگید  ندرگ  رب 
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یصو تداهش  ایآ  تشون : زاب  دنکن و  نامتک  ار  تداهـش  دهد و  تداهـش  ّقحهب  هک  یـصو  يارب  تسا  هتـسیاش  يرآ ؛ تشاگن : ترـضح 
.« دنگوس زا  سپ  يرآ ، تشاگن : ترضح  تسا ؟ زیاج  رگید  لداع  دهاش  اب  هارمه  ّتیم  هیلع 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  قالطا  ای  مومع  اب  هک  یتایاور  تایآ و  تاداهش ، باوبا  زا  مکی  باب  رد 

هدننک ریجا  يارب  ریجا  تداهش  زاوج  مدع  باب 23 

هراشا

تسنادیمن ». زیاج  ار  ریجا  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45740 - 494
ریجا هک  یـسک  يارب  تسا ، ریجا  هک  ینامز  هب  دروخب  دییقت  صیـصخت و  تیاور  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  : » دیوگ هرـس  سدق  یـسوط  خیش 

درادن ». یلاکشا  چیه  تداهش ، تروص  رد  وا  زا  ییادج  زا  سپ  وا  يارب  ای  يرگید  يارب  یلو  تسا 
 407 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دش لاوئس  درادن ] يرایتخا  دوخ  زا  هک  یسک   ] عبات ریجا و  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 2 - ) 45741 - 495
تسین ». زیاج  شتداهش  تسا و  ماهتا  دروم  صخش  نیا  : » دومرف ترضح 

. تسین زیاج  شبحاص  يارب  ریجا  تداهش  هک ، نادب  و  ( 3 - ) 45742 - 496
: دوزفا ترضح  درادن . یلاکـشا  دشاب ، رادنتـشیوخ  فیفع و  رگا  نامهم  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45743 - 497

شبحاص يارب  ریجا  تداهش  هب  یلاکشا  درادن و  یلاکشا  شبحاص  ریغ  يارب  وا  تداهـش  یلو  دراد  تهارک  شبحاص  يارب  ریجا  تداهش 
تسین ». وا  زا  ییادج  زا  سپ 

زا نآ  زا  سپ  دوب و  هتفرگ  دهاش  یتداهش  رب  ار  شریجا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  زا  : » دیوگ ناوفـص  ( 5 - ) 45744 - 498
.« تسا زیاج  شتداهش  دوش ، دازآ  رگا  هدرب ؛ تسا  هنوگ  نیمه  و  يرآ ، دومرف : ترضح  مدیسرپ . دوب ، هدش  ادج  يو 

تاعاجرا

: تشذگ

. درکیم تلالد  زاوج  رب  قالطا  ای  مومع  اب  هک  یتایاور  تایآ و  مکی ، باب  رد 

: دیآیم

[ درادن يرایتخا  شدوخ  زا  هک  یسک   ] عبات هدرب ، ریجا ، : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تسیب و  باب  زا  مایـس  تیاور  رد 
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ددرگیم ». ّدر  ناشتداهش  اهنیا  ۀمه  مهّتم ، و 
تسین ». زیاج  ریجا ، تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، یس و  تیاور  رد  و 

ایآ دـش . ادـج  وا  زا  نآ  زا  سپ  تفرگ و  دـهاش  یتداهـش  رب  ار  دوـخ  ریجا  درم  : » هک هـتفگ  نـیا  مایـس ، باـب  زا  مـهدزاود  تـیاور  رد  و 
يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  دوشیم ، ادج  وا  زا  هک  نآ  زا  سپ  ریجا  تداهش 

409 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دهاش طیارش  باب 24 

هراشا

دـینزب و هناـیزات  داتـشه  ار  اـهنآ  دـنروآیمن ، دوـخ ) ياعّدـم  رب   ) دـهاش راـهچ  سپـس  دـننکیم  مـهّتم  ار  نمادـکاپ  ناـنز  هـک  یناـسک  و 
. دنناقساف نامه  اهنآ  و  دیریذپن ؛ زگره  ار  ناشتداهش 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشخبیم ) ار  اهنآ  دنوادخ  هک   ) دنیامن ناربج  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم 
هتخانـش ناناملـسم  نایم  درم  تلادع  هنوگچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ روفعی  یبا  نب  هّللادـبع  ( 1 - ) 45745 - 499 « 1»

؟ ددرگ هتفریذپ  ناناملسم  هیلع  ناناملسم و  يارب  وا  تداهش  ات  دوشیم 
هک ياهریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  اب  تلادـع  دیـسانشب و  نابز  تسد و  جرف و  مکـش ، ظفاح  فافع ، اـیح ، اـب  ار  وا  هک  نیا  دومرف : ترـضح 

گنج زا  رارف  نیدلاو ، قوقع  ابر ، انز ، يراوخبارش ، لیبق  زا  یناهانگ  دوشیم ؛ هتخانـش  تسا ، هداد  شتآ  ةدعو  نآ  رب  لج  زع و  دنوادخ 
. اهنیا دننام  و 

اهنآ و ياروام  بویع  اهشزغل و  ناناملـسم  رب  هک  نآ  ات  دناشوپب  ار  شیوخ  بویع  ۀـمه  هک  تسا  نیا  دراد ، تلالد  اهنیا  ۀـمه  رب  هچنآ  و 
نآ دـنزاس و  راکـشآ  مدرم  ناـیم  ار  يو  تلادـع  دـننادب و  كاـپ  ار  وا  هک  دوـش  بجاو  ناـنآ  رب  ددرگ و  مارح  اـهنآ  يارواـم  زا  شیتـفت 
رد روضح  اـب  ار  اـهنآ  تاـقوا  دـنک و  تبظاوم  هناـگجنپ  ياـهزامن  رب  هک  ناـمز  نآ  دـشاب و  هتـشاد  هناـگجنپ  ياـهزامن  هب  هجوت  صخش ،

ماگنه هب  دشاب و  نینچ  هک  نامز  نآ  دنکن و  فّلخت  لیلد  اب  زج  �یّلـصم  رد  ناناملـسم  تعامج  رد  روضح  زا  ظفح و  ناناملـسم  تعامج 
زا یبوخ  زج  ام  دنیوگ : ددرگ ، قیقحت  شاهلحم  هلیبق و  نایم  رد  وا  زا  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، �یّلـصم  مزالم  هناگجنپ  ياهزامن  روضح 

نایم ار  وا  تلادع  دـنکیم و  زیاج  ار  وا  تداهـش  اهنیا  تسا . شیوخ  ياّلـصم  رد  زامن و  تاقوا  هب  تیانع  اب  اهزامن  بظاوم  مینادیمن . وا 
. دزاسیم تباث  ناملسم 

______________________________

.5 - 4 رون 24 / (. 1)
 411 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب هک  یتروص  رد  درازگیم  زاـمن  درم  هک  داد  تداهـش  ناوتیمن  تسا و  ناـهانگ  ةراّـفک  شـشوپ و  زاـمن ، هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و 
یسک زا  رازگزامن  هک  تسا  هدش  عیرشت  لیلد  نیدب  زامن  يارب  عامتجا  زامن و  اهنت  درادن و  ییانتعا  ناناملسم  هب  دوشیمن و  رضاح  �یّلصم 

. ددرگ هتخانش  دزاسیم ، عیاض  هک  یسک  زا  تسا ، زامن  تاقوا  ظفاح  هک  یسک  دوش و  صخشم  دناوخیمن ، زامن  هک 
ناناملـسم نایم  رد  حالـص  دناوخیمن ، زامن  هک  یـسک  نوچ  دهد ؛ حالـص  هب  تداهـش  يرگید  رب  تسناوتیمن  يدحا  دوبن ، نینچ  رگا  و 

. درادن
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ار ناناملـسم  تعامج  رد  روضح  نوچ  دننزب ؛ شتآ  ناشياههناخ  رد  ار  یهورگ  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
نایم تلادع  ای  تداهـش  هنوگچ  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  نیا  یلو  دناوخیم  زامن  شاهناخ  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  نیا  اب  دندوب - هدرک  كرت 

لوسر زاب  و  دشاب ؟ زیاج  تسا ، هتـشگ  يراج  شاهناخ  لد  رد  يو  ندز  شتآ  هب  وا  ةرابرد  شلوسر  ادخ و  مکح  هک  یـسک  زا  ناناملـسم 
درادن ». زامن  دناوخن ، زامن  دجسم  رد  ناناملسم  هارمه  تهجیب  هک  یسک  دومرفیم : هتسویپ  ادخ 

ات دوشیم  هتخانش  ناناملـسم  نایم  رد  درم  تلادع  هنوگچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روفعی  یبا  نبا  ( 2 - ) 45746 - 500
؟ دشاب زیاج  نانآ  هیلع  نانآ و  يارب  شتداهش 

بانتجا اب  نیا  دیسانشب و  نابز  تسد و  جرف ، مکـش ، زا  يراددوخ  فافع و  ایح و  اب  ار  وا  هک  نیا  دومرف : ترـضح  دیوگ : روفعی  یبا  نبا 
قوقع ابر ، انز ، يراوخبارـش ، تسد : نیا  زا  یناهانگ  دوشیم ؛ هتخانـش  تسا  هداد  شتآ  ةدـعو  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  ياهریبک  ناـهانگ  زا 

. نآ ریغ  گنج و  زا  رارف  نیدلاو ،
ناناملـسم رب  شبویع  اهشزغل و  زا  نآ  يارواـم  شیتفت  هک  ياهنوگ  هب  دـناشوپیم  ار  شبویع  ۀـمه  دراد و  تلـالد  اـهنیا  ۀـمه  رب  هچنآ  و 

ياهزامن هب  هجوت  نامه  دننک ، راهظا  ناناملـسم  نایم  رد  ار  شتلادع  دنرادب و  تسود  ار  وا  هک  دوشیم  بجاو  نانآ  رب  ددرگیم و  مارح 
تعامج زا  دراد و  ساپ  ار  زامن  تاـقوا  ناناملـسم  تعاـمج  رد  شیوخ  روضح  اـب  دـشاب و  هتـشاد  تبظاوم  ناـنآ  رب  رگا  تسا ؛ هناـگجنپ 

. دزرون فّلخت  لیلد ، هب  زج  ناشياّلصم  رد  ناناملسم 
حالص و هب  تداهش  یسک  رب  هک  تسناوتیمن  يدحا  دوبن ، نینچ  رگا  تسا و  ناهانگ  هراّفک  شـشوپ و  زامن  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و 

هدمآ مکح  وا  لوسر  ادخ و  يوس  زا  وا  ةرابرد  هک  ارچ  درادن ؛ ناناملسم  نایم  رد  حالص  دناوخن ، زامن  هک  یسک  نوچ  دهدب . یگتـسیاش 
. دننزب شتآ  شاهناخ  لد  رد  ار  وا  هک 

ادخ لوسر  درادن و  زامن  دناوخن ، زامن  تهج  نودب  دجسم  رد  ناناملسم  ام  زا  هک  یسک  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
ضارعا ام  تعامج  زا  درازگ و  زاـمن  شاهناـخ  لد  رد  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ] زیاـج  ینعی   ] تسین تبیغ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رگا تسا و  مزال  يو  زا  يرود  طقاس و  ناناملسم  نایم  شتلادع  بجاو و  شتبیغ  دنک ، ضارعا  ناناملسم  تعامج  زا  هک  سک  ره  دنک و 
وا  ماما  دنربب ، ناناملسم  ماما  دزن  ار  وا 

 413 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دنازوسیم و شیور  رب  ار  شاهناخ  هنرگو  چیه ؛] هک   ] تشگ رـضاح  ناناملـسم  تعامج  هب  رگا  نآ ، زا  سپ  دناسرتیم . دهدیم و  میب  ار 

تسا ». تباث  ناشنایم  يو  تلادع  مارح و  نانآ  رب  وا  تبیغ  دشاب ، هارمه  ناناملسم  تعامج  اب  هک  سک  ره 
هب ار  یبصان  دهاش  ود  هداد و  قالط  ار  شرـسمه  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دـیوگ هریغم  نب  هّللادـبع  ( 3 - ) 45747 - 501

زیاـج وا  تداهـش  دوش ، هتخانـش  دوخ  حالـص  هب  ددرگ و  دـّلوتم  مالـسا ]  ] ترطف رب  هک  سک  ره  دوـمرف : ترـضح  تسا . هتفرگ  تداـهش 
تسا ».

زیاج شتداهـش  لداع و  وا  تسا ، هدشن  هتخانـش  وا  زا  یمرج  هدش و  هدییاز  ترطف  رب  سک  ره  : » هک مینکیم  تیاور  ( 4 - ) 45748 - 502
تسا ».

یلو دـنهد  تداهـش  انز  هب  رفن  راـهچ  رگا  نیارباـنب  نـالداع ؛ تداهـش  رگم  تسین  زیاـج  اـنز  رد  نادـهاش  تداهـش  ( 5 - ) 45749 - 503
رب دیآیم ، مراهچ  رفن  کنیا  دنیوگب  دنهد و  تداهـش  لداع  هس  رگا  دـننزیم و  نانآ  هب  هنایزات  اب  ار  ارتفا  ّدـح  ددرگن ، تباث  ناشتلادـع 

. دنهد تداهش  اج  کی  رد  لداع  راهچ  هک  نیا  رگم  تسا  تباث  ارتفا  دح  رفن  هس  نآ 
دیوگب و نخس  مدرم  اب  دنکن ، متس  نانآ  هب  دنک و  راک  مدرم  اب  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 6 - ) 45750 - 504

راکـشآ شتلادع  لماک و  شتّورم  هک  تسا  نانآ  زا  یـسک  نینچ  دنکن ، نانآ  اب  هدعو  فلخ  دهد و  هدعو  نانآ  هب  دیوگن ، غورد  نانآ  هب 
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تسا ». مارح  شتبیغ  بجاو و  وا  يردارب  تسا .
دیوگب و نخس  نانآ  اب  دنکن ، متس  نانآ  هب  دنک و  راک  مدرم  اب  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 7 - ) 45751 - 505
هتـشگ و رهاظ  شتلادع  لماک و  شتّورم  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنکن ، نانآ  اب  هدعو  فلخ  دهدب و  هدعو  نانآ  هب  دـیوگن ، غورد  نانآ  هب 

تسا ». مارح  وا  تبیغ  بجاو و  وا  يردارب 
 415 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مدرم رب  وا  يارب  ار  زیچ  راهچ  دـشاب ، وا  رد  زیچ  هس  نیا  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 45752 - 506
هب رگا  دنکن ؛ متس  نانآ  هب  دشاب ، هتـشاد  شزیمآ  نانآ  اب  رگا  دیوگن ؛ غورد  نانآ  هب  دیوگب ، نخـس  مدرم  اب  رگا  هک  یـسک  دنکیم : تباث 

ددرگ و راکـشآ  نانآ  نایم  شتّورم  مدرم و  نایم  شتلادـع  هک  تسا  بجاو  یـسک  نینچ  دـنکن . نانآ  اب  هدـعو  فلخ  دـهد ، هدـعو  نانآ 
دوش ». بجاو  مدرم  رب  وا  يردارب  مارح و  مدرم  رب  وا  تبیغ 

دیربب و وا  هب  ریخ  نامگ  دناوخب ، تعامج  هب  ار  زامن  جـنپ  بش  زور و  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 45753 - 507
دینادب ». زیاج  ار  شتداهش 

 417 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب يریخ  ره  نامگ  دناوخب ، تعامج  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 10 - ) 45754 - 508

دینادب ». زیاج  ار  شتداهش  دیربب و  وا 
ّقح نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  و  هک : لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 11 - ) 45755 - 509

شریذـپ اب  ار  لداع  ناناملـسم  اهنت  لج  زع و  دـنوادخ  هک  ارچ  دنـشاب ؛ امـش  دوخ  زا  ناناملـسم  هک  دـیاب  و  : » تشاد نایب  دـیریگب ، دـهاش 
- رارق دنسرب  ترخآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ناشییایند - باوث  نانآ و  يارب  لجاع  یتفارش  ار  شریذپ  نیا  هدیـشخب و  تفارـش  شیاهتداهش 

تسا ». هداد 
هک تسا  یناسک  روظنم  دنتسه ». امـش  نانیمطا  تیاضر و  دروم  هک  ینادهاش  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 45756 - 510

؛ ار وا  صیخشت  یبایتسد و  زین  دیدنـسپب و  دهدیم ، تداهـش  نآ  هب  هچنآ  اب  طابترا  رد  ار  وا  يرادیب  تّفع و  حالـص و  شتناما و  شنید و 
. تسین حلاص  هدنهد و  صیخشت  ياهدنروآ  تسد  هب  ره  تسین و  هدنروآ  تسد  هب  هدنهد و  صیخشت  یحلاص  ره  هک  ارچ 

، نادـهاش زا  رفن  ود  دـنداد و  اـنز  هـب  تداهـش  ینـصحم  درم  رب  هـک  رفن  راـهچ  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 13 - ) 45757 - 511
، دـنوشیمن هتخانـش  غورد ]  ] لـطاب ِتداهـش  هـب  هـک  دنتـسه  ناناملـسم  زا  رفن  راـهچ  رگا  : » دوـمرف هـن ، رفن  ود  دـش و  تیبـثت  ناشتلادـع 

هچنآ هب  هک  تسا  نانآ  رب  اهنت  دوشیم و  تباـث  دـناهداد ، تداهـش  وا  هیلع  ناـنیا  هک  سک  نآ  رب  ّدـح  تسا و  زیاـج  یگمه  ناـشتداهش 
دنشاب ». فورعم  قسف  هب  هک  نیا  رگم  دنادب  زیاج  ار  ناشتداهش  هک  تسا  یلاو  رب  دنهد و  تداهش  دنیاناد ، دناهدید و 

تفع ایح و  هب  دنشاب و  مانشوخ  ةداوناخ  هدیشوپ و  رگا  نز  دنچ  نز و  کی  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 45758 - 512
تسناد ». زیاج  دننک ، كرت  نادرم  سلاجم  رد  ار  نادرم  يارب  تنیز  دننکن و  ینابز  دب  دننک ، تعاطا  ناشنارهوش  زا  هدش ، هتخانش 

 419 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
( ناراعیب  ) ناراکیب اب  هک  یناسک  راوخبارـش ، هتفرگ ، یـسیپ  هدازانز ، مهتم ، تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 15 - ) 45759 - 513
مامح و رد  ار  ناشتروع  هک  نانآ  تمهت ، دروم  رد  ناناوج  ناراکانز و  اب  هارمه  رکنم  سلاـجم  رد  رکنم  لـها  ناگدـنناوخ ، دننیـشنیم ،

شیپ هک  نانآ  دـنهدیم ، مک  ار  نزو  هناـمیپ و  هک  ناـنآ  دـنباوخیم ، فاـحل  کـی  ریز  رد  یگمه  هک  یناـسک  دـنناشوپیمن و  ماـمحریغ 
ار زامن  هک  نانآ  دننکیم ، لطعم  ار  راکبلط  دنراد  هک  نیا  اب  هک  نانآ  دننکیم ، راکنا  ار  ّتنـس  هک  نانآ  دـنوریم ، نایوگبیغ )  ) نانهاک

رازآ ار  ناگیاسمه  هک  نانآ  دوشیم ، تباث  نانآ  رب  ریزعت  ّدح و  هک  دناهدرک  يراک  هک  نانآ  دنهدیمن ، تاکز  هک  نانآ  دننکیم ، عیاض 
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، دنشاب هدنام  راوتسا و  دنراد  هک  یتلاح  رب  اهنیا  زا  مادک  ره  هک  یمادام  دننکیم ، يزاب  اهسورخ  رتوبک و  گس و  اب  هک  نانآ  دنهدیم ،
تسین ». زیاج 

نانـس نب  هّللادبع  دننایک ؟ دنوشیم ، ّدر  هک  ینادهاش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانـس  نب  هّللادبع  ( 16 - ) 45760 - 514
ترضح دوشیم ؟] هچ   ] نئاخ قساف و  سپ  متفگ : دیوگ : نانس  نب  هّللادبع  مهّتم . یتسه و  نونظم  وا  هب  هک  یسک  دومرف : ترضح  دیوگ :

تسا ». لخاد  متفگ ،] هک  یلوا  دروم   ] نینظ رد  وا  دومرف :
دنتسه ». دودرم  مهّتم ، و  يدب ] هب  نونظم   ] نینظ تداهش ، رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 17 - ) 45761 - 515

: دومرف ترضح  مدیـسرپ . دنوشیم ، ّدر  هک  ینادهاش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 18 - ) 45762 - 516
ۀمه دومرف : ترـضح  دوشیم ؟] هچ   ] نئاخ قساف و  سپ  متفگ : دیوگ : دلاخ  نب  نامیلـس  �يوعد . فرط  مصخ و  و  يدب ] هب  نونظم   ] نینظ

تسا ». لخاد  نینظ  رد  اهنیا 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . دنوشیم ، ّدر  هک  ینادهاش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 19 - ) 45763 - 517

لخاد نینظ  رد  اهنیا  ۀـمه  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟] هچ   ] نئاخ قساـف و  متفگ : دـیوگ : ریـصبوبا  �يوعد . فرط  مصخ و  مهّتم و  نینظ و 
دنوشیم ».

 421 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسین ». زیاج  مهّتم  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 20 - ) 45764 - 518

رایتخا عبات  هک   ] عوبتم عبات  مهّتم ، زاب ، رامق  دنکیم ، يزاب  درن  جنرطش و  اب  هک  یسک  راوخبارش ، تداهش  هک ، نادب  ( 21 - ) 45765 - 519
. تسین زیاج  هدنهد  ابر  روجف و  قسف و  هب  روهشم  شرهوش ، يارب  نز  شبحاص ، يارب  ریجا  درادن ،]

، دوـسح دوریم ،] وا  هب  دـب  ناـمگ  هک  یـسک   ] نینظ تداهـش  : » دوـمرف هک  منکیم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  ملاـع  زا  ( 22 - ) 45766 - 520
تسین ». زیاج  هانگ ،] قسف و  هب   ] روهشم ردهدرپ ، �يوعد ، فرط  مهتم ، رگمتس ،

، �يوعد فرط  مصخ و  هّچب ، تداهـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 23 - ) 45767 - 521
تسین ». زیاج  نینظ ، مهتم و 

مهّتم ناـمه  نینظ  تسین و  زیاـج  نینظ  �يوعد و  فرط  مصخ ، تداهـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 24 - ) 45768 - 522
تسا ».

( مهّتم  ) نینظ �يوعد و  فرط  مصخ و  تداهش  دهد : ادن  : » هک داد  روتسد  دوخ  يدانم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 25 - ) 45769 - 523
تسین ». زیاج 

يوس هب  هک  یـسک  و  مهّتم )  ) نینظ �يوعد ، فرط  مصخ و  تداهـش  هک  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 26 - ) 45770 - 524
. دوش ذیفنت  دشکیم ، دوخ 

منادیمن ». زیاج  شدوخ  هیلع  زج  ار  قساف  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 27 - ) 45771 - 525
زیاج دوب ، تسس  تسپ و  ینید  رظن  زا  هک  ار  یسک  تداهش  وگازسان و  تداهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 28 - ) 45772 - 526

. تسنادیمن
ای رادهنیک  تداهش  : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  ناشردپ ، زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 29 - ) 45773 - 527

تسین ». زیاج  تسا ، تسس  تسپ و  نید  رد  هک  یسک 
 423 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. مدیسرپ تسین ، زیاج  ناشتداهش  هک  ینادهاش  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هعامس  ( 30 - ) 45774 - 528
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عبات هدرب ، ریجا ، دزادنایم ، ریخأت  ار  شایهدب  هک  یـسک  کیرـش ، يوعد ، فرط  مصخ و  يرادـبناج ،] هب  مهتم   ] بیرم دومرف : ترـضح 
دوشیم ». ّدر  ناشتداهش  اهنیا  ۀمه  مهّتم ، و  رایتخایب ) )

هک یـسک  يوـعد ، فرط  مصخ و  يرادـبناج ] هـب  مـهتم   ] بـیرم تداهـش  : » دوـمرف ترـضح  يرگید  تـیاور  رد  ( 31 - ) 45775 - 529
تسین ». زیاج  زاب  رامق  زاب و  درن  زاب ، جنرطش  راوخبارش ، و  رایتخایب )  ) عبات مهّتم ، کیرش ، ریجا ، دزادنایم ، ریخأت  ار  شایهدب 

تسین ». زیاج  نینظ  مصخ و  يوعد ، فرط  تداهش  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 32 - ) 45776 - 530
رب هک  سک  نآ  دراد و  هنیک  هک  یسک  راکتنایخ ، نز  راکتنایخ و  درم  تداهـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 33 - ) 45777 - 531

. تسین زیاج  نانآ ، يارب  هداوناخ  مداخ  دنواشیوخ و  یتسود و  رد  نینظ  دراد ، هنیک  شردارب 
تناما هراب  نآ  رد  وا  دنرمـشب و  نیما  یـسومان  رب  ار  وا  هک  نیا  یکی  دـباییم . هار  يدایز  ياهزیچ  هب  مه  یلام  تنایخ  ریغ  رد  تنایخ  اـّما 

ای دوش  كاله  هتـشاذگ ، تناما  هب  هک  سک  نآ  دـنک ، اـشفا  ار  نآ  رگا  هک  دوش  هتـشاذگ  تناـما  وا  دزن  يزار  هک  نیا  یکی  دـنکن ؛ يراد 
هک نیا  یکی  درادرب ؛ ار  يزیچ  تمینغ  زا  هک  نیا  یکی  دزرون ؛ تلادع  دـنک و  مکح  رتشیب  ای  رفن  ود  نیب  هک  نیا  یکی  دـسرب ؛ وا  هب  یبیع 

. اهراک نیا  هباشم  دنک و  ییامنهار  ّقح  فالخ  ًادمع  یلو  دوش  تروشم  وا  اب  هک  نیا  یکی  دنک و  نامتک  ار  یتداهش 
هتفریذپ ار  شدوخ  نابابرا  ریغ  ای  هدش  بستنم  شردپ  ریغ  هب  هک  تسا  مهتم  نامه  تبارق ، ءالو و  رد  نینظ  اّما  تسا و  هنیک  نامه  رمغ ، و 

، هداوناخ اب  عناق  اّما  تسا و  نید  رد  مهتم  نامه  زین  نینظ  دـشاب و  مهّتم  شدـنواشیوخ  يارب  تداهـش  رد  تسا  نکمم  مه  یهاـگ  تسا و 
. نآ دننام  ریجا و  دنکیم و  نانآ  زا  يور  هلابند  هک  یسک  ناشمداخ و  لثم  دشابیم ؛ ناشرانک  رد  یموق  اب  هک  تسا  يدرم  نامه 

نیا زا  ار  شایگدنز  صخش ، نیا  دیوجیم . ار  وا  ریخ  دبلطیم و  وا  شـشخب  زا  تسا و  يرگید  هارمه  يدرم  هک  تسا  نیا  عونق  لصا  و 
. تسین زیاج  نانآ  عفن  هب  شتداهش  هجیتن  رد  دیوجیم ؛ هورگ 

. دینک ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ناریقف  عناق و  نادنمتسم  دیروخب و  نانآ  تشوگ  زا  تسا : هدومرف  دنوادخ 
دنکیمن و اضاقت  یلو  دیآیم  شیپ  هک  تسا  نامه  رتعم ، دنکیم . اضاقت  دـنکیم و  تعانق  یهدیم ، وا  هب  هچنآ  هب  هک  تسا  نامه  عناق ،
هب نآ  زا  تسین . هشیر  نیا  زا  تسا ، هداد  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تسا  یـضار  هک  عناق  اّما  ًاعونق و  عنقی ، عنق ، دوشیم : هتفرگ  عونق  نیا  زا 

تعانق ». زا  نیا  تسا و  عونق  زا  نآ  نون و  ۀحتف  اب  نآ  تسا و  نون  ةرسک  اب  نیا  ۀعانق و  عنقا ، تعنق ، دوشیم : هتفرگ  لکش  نیا 
 425 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

سانشاپ و ّدر  وگـشیپ و  ۀتفگ  نم  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 34 - ) 45778 - 532
منادیمن ». زیاج  شدوخ  هیلع  زج  ار  قساف  تداهش  مریگیمن و  ار  قراس 

: هدمآ تسا ، هتشون  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  يریمح  هّللادبع  نب  دمحم  يارب  رگید  یبوتکم  رد  ( 35 - ) 45779 - 533
تیاور ام  يارب  نوچ  تسا ؟ زیاج  نانیا  تداهـش  ایآ  هک : دیـسرپ  جلف  درف  یماذج و  هتفرگ ، یـسیپ  ةرابرد  يریمح  هّللادـبع  نب  دـمحم  «و 
تـسا زیاج  ناشتداهـش  هدمآ ، دیدپ  تسا  نانیا  رد  هچنآ  رگا  داد : خساپ  ترـضح  دـننکب . دـنناوتیمن  ار  ناملاس  تماما  نانیا  هک  هدـش 

تسین ». زیاج  ناشتداهش  تسا ، دازردام  رگا  یلو 
هک یـسک  راکانز و  نز  راکانز و  درم  نئاـخ ، نز  نئاـخ و  درم  تداهـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 36 - ) 45780 - 534

تسا ». هنیک  نامه  «، 1  » رمغ تسین و  زیاج  دراد ، لد  هب  ینمشد  شردارب  هب  تبسن 
تسین ». يزیچ  راکتنایخ ، تداهش  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 37 - ) 45781 - 535

سک نآ  هدروخ ، ّدح  هک  یـسک  راکتنایخ ، نز  راکتنایخ و  درم  تداهـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 38 - ) 45782 - 536
زیاج تسا ، ياهداوناخ  مداخ  هک  یـسک  میراد و  وا  هب  تبـسن  غورد ]  ] لطاب هب  تداهـش  ۀـبرجت  هک  یـسک  دراد ، ینمـشد  شردارب  اـب  هک 

تسین ».
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زیاج قساف  یبصان و  هیما ] ینب  هب  بوسنم   ] ّيوما یئجرم ، يربج ، جراوخ ، تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 39 - ) 45783 - 537
تسین ».

رـشعۀعبرا درن و  هک  یـسک  تداهـش  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هباّیـس  نبءـالع  ( 40 - ) 45784 - 538
هب دنگوس ! ادخ  هب  هلب  دنگوس و  ادخ  هب  هن  دـیوگیم : وا  تسین . زیاج  نیهاش ، ةدـنراد  تداهـش  دراد و  تسا ] هدوب  رامق  يارب  ياهلیـسو  ]

تسا ». هدشن  هتشک  هدرم و  هک  نیا  اب  دش  هتشک  نیهاش ]  ] هاش ادخ ! هب  درم و  هاش  ادخ !
______________________________

شین یـسک  هب  یـسک  هک  یتلاح  دنک ، دقح  رثا  هب  هراشا  دشاب و  حیحـص  دناوتیم  دشاب و  فیحـصت  دیاش  هک  هدـمآ  زمغ »  » نتم رد  (. 1)
. دراد وا  هب  تبسن  هنیک  دقح و  رد  هشیر  هک  دنزیم 

 427 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب فورعم  اـی  هدروخ  هناـیزات  يّدـح  دروم  رد  هک  یـسک  رگم  تسا  زیاـج  ناشتداهـش  دـنلداع و  همه  ناناملـسم  ( 41 - ) 45785 - 539

مصخ و ای  زابرامق  ای  راوخبارـش  ای  شبحاص  يارب  ریجا  ای  یعوبتم  وریپ  ای  مهّتم  ای  رگمتـس  اـی  دوسح  اـی  دـشاب  غورد ]  ] لـطاب هب  تداـهش 
. تسین زیاج  ددرگیمزاب ، وا  هب  نآ  دوس  هک  يدروم  رد  شکیرش  يارب  کیرش  تداهش  دشاب و  يوعد  فرط 

تاعاجرا

: تشذگ

زامن ناذا و  يارب  هک  یسک   ) وا تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تعامج ، باوبا  زا  مهدزیس  باب  زا  مّود  مکی و  تیاور  رد 
تسین ». زیاج  دریگیم ،) دزم  مدرم  زا 

، دـشاب ربج  هب  لـئاق  هک  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تاـکز ، ناّقحتـسم  باوبا  زا  مهدزون  باـب  زا  مّود  تیاور  رد  و 
دینادن ». زیاج  زگره  ار  وا  تداهش 

تداهش ایآ  دوریمن . جح  دنامیم و  لاس  دنچ  رادلام  درم  : » هک هتفگ  نیا  جح ، بوجو  باوبا  زا  مّود  باب  زا  مشش  هاجنپ و  تیاور  رد  و 
يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  يو 

مالـسا ترطف  رب  هک  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ترـشاعم ، باوبا  زا  هدزون  دص و  باب  زا  مکی  هاجنپ و  تیاور  رد  و 
هیلع ترضح  تسا ؟ زیاج  دوشیم ، بکترم  ار  ناهانگ  هک  یسک  تداهش  ایآ  متفگ : ماما  هب  دیوگ : يوار  تسا . زیاج  يو  تداهش  دشاب ،
اهنت نوچ  دوب ؛ دهاوخن  زیاج  ایصوا  ناربمایپ و  تداهش  زج  دشابن  زیاج  دناهدرک ، هانگ  هک  یناسک  تداهش  رگا  همقلع ، يا  دومرف : مالسلا 
هانگ هب  وا  هیلع  دـهاش  ود  ای  دـنک  هانگ  هک  يدـیدن  تمـشچ  اب  هک  ار  سک  ره  نیاربانب  نارگید . هن  دـنموصعم  اـهنآ  يایـصوا  ناربماـیپ و 

تسا ». راکهانگ  دوخ  شیپ  هچرگ  تسا  زیاج  شتداهش  تسایح و  تلادع و  لها  وا  دناهدادن ، تداهش 
ناونع لّوا  شخب  بسانم  هدزناش ، باب  رد  دراد و  تلـالد  دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  يزیچ  ّتیـصو ، باوبا  زا  هدراـهچ  باـب  تاـیاور  رد  و 

. باب
لاـعتم دـنوادخ  دـنک  ناـمگ  هک  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  حـیابذ ، باوـبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

ار شتداهـش  دیروخن و  ار  وا  ۀحیبذ  سپ  دزاسیم ، فّلکم  دنرادن  ار  شناوت  هچنآ  هب  ار  نانآ  ای  دزاسیم  روبجم  یـصاعم  رب  ار  شناگدنب 
دینادن ». زیاج 

یسک رگم  دنتسه  لداع  مه  هب  تبسن  ناناملسم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مشـش  باب  زا  هدزناپ  تیاور  رد  و 
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دشاب ». مهّتم  ای  غورد ]  ] لطاب هب  تداهش  هب  فورعم  ای  دشاب  هدروخ  هنایزات  تسا  هدرکن  هبوت  وا  زا  هک  يّدح  دروم  رد  هک 
. دنکیم تلالد  نادهاش  رد  تلادع  رابتعا  رب  هک  يزیچ  مهدزون ، باب  تایاور  رد  و 

 429 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ةرابرد تسا و  زیاج  شتداهش  دشاب ، نیما  يرهاظ  درم ، رهاظ  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  باب ، نیمه  زا  مّود  تیاور  رد  و 

دوشیمن ». قیقحت  شنطاب 
.« تسا زیاج  شتداهش  دشاب ، لداع  هدرب  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهش ، باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  مّود  تیاور  رد  و 

درادن ». یلاکشا  دشاب ، لداع  رگا  هدرب  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّوس ، تیاور  رد  و 
تسا ». زیاج  دنشاب ، لداع  رگا  هدرب  ود  نآ  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشش ، تیاور  رد  و 

.« تسا زیاج  دشاب ، لداع  رگا  شنابابرا  ریغ  يارب  هدرب  تداهش  هک : مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، تیاور  رد  و 

: دیآیم

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  يزیچ  مهن ، تسیب و  باب  متفه و  تسیب و  باب  رد 
تسا و زیاج  شتداهش  دشاب ، لداع  دنک و  هبوت  رگا  هدننک  فذق  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  باب ، نیا  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

. دراد تسود  زین )  ) ار ناکاپ  و  دراد ، تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دنوادخ  تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ 
دنک ». ّدر  تسا ، لداع  دراد و  تسود  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  تداهش  هک  درادن  یتهج  و 

.« تسا زیاج  دشاب ، لداع  نانآ  دزن  رگا  یضعب  رب  یضعب  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مایس ، باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
، دنهد تداهـش  درم  کی  تداهـش  رب  لداع  درم  ود  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، یـس و  باب  زا  مّوس  تیاور  رد  و 

ددرگیم ». تباث  درم  کی  تداهش 
. دنکیم تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  متشه ، یس و  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 

يو هیلع  مانشوخ  لداع  رفن  ود  رگا  قیدنز  ةرابرد  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مهن  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دادیم ». شندوب  قیدنز  هب  مکح  دندادیم ، تداهش 

يدرم هیلع  ار  مانشوخ  لداع و  درم  ود  تداهش  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّود ، تیاور  رد  و 
دندادیم ». يو  تئارب  هب  تداهش  رفن  رازه  هچرگ  تسنادیم ، زیاج  تسا ، قیدنز  وا  هک 

. نآ هباشم  مّوس ، تیاور  رد  و 
رحاس نوخ  دـنهد ، تداهـش  رحاس  هیلع  دـنیایب و  لداع  درم  ود  رگا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ةدومرف  مراـهچ ، تیاور  رد  و 

تسا ». لالح 
هقث رابتعا  رب  هک  يزیچ  متفه ، لهچ و  باب  رد  دراد و  تلالد  قساـف  تداهـش  لوبق  مدـع  رب  هک  يزیچ  مّود ، لـهچ و  باـب  تاـیاور  رد  و 

. دراد تلالد  دهاش  ندوب 
431 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانیشنهیداب تداهش  مکح  باب 25 

لداع رگا  هتبلا  دـنهد  تداهـش  ناـشدوخ  ناـیم  یّقح  دروم  رد  نانیـشنهیداب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 45786 - 540
رهش نامه  مدرم  زا  یلو  دناهدوب  دهاش  رهش  نآ  رد  نانیا  هک  دیامنیم  دیعب  هک  يرهش  مدرم  رب  رگا  یلو  تسا . زیاج  ناشتداهش  دنشاب -
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رد و  دـنراد ». ار  مهتم  تلاح  نانیا  تروص  نیا  رد  دـندهاش ) رهـش  ناـمه  مدرم  يدراوم  نینچ  رد  هک  نیا  اـب   ) دـشاب هدوبن  دـهاش  یـسک 
نآ نالداع  اجنآ و  ناگیاسمه  رهـش و  نآ  نالداع  هک  نیا  رد  و  تسین ». زیاج  مهّتم ، يوعد و  فرط  مصخ و  تداهـش  : » هک تسا  تیاور 

ببـس ار  تمهت  ههبـش و  هک  تسا  يزیچ  دننکیم ، یگدنز  نابایب  رد  دنرود و  اجنآ  زا  هک  دـناهدروآ  دـهاش  ار  یناسک  هدادـن و  تداهش 
.« دنکیم طقاس  ار  تداهش  هک  یتمهت  نامه  دوشیم ؛

هدازانز تداهش  لوبق  مدع  باب 26 

هراشا

؟ تسا زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هدازانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 45787 - 541
هب لج  زع و  دـنوادخ  شخبن ! ار  يو  هانگ  ایادـخ ، دومرف : ترـضح  تسا . ذـفان  دـیوگیم  هبیتع  نب  مکح  متفگ : نم  هن . دومرف : ترـضح 

تسا »؟ وت  موق  وت و  تمظع )  ) يروآدای ۀیام  نیا  و  هک : تسا  هدومرفن  هبیتع  نب  مکح 
زج شناد  دنگوس ! ادخ  هب  دورب . تسار  پچ و  هب  مَکَح  دش ، دیهاوخ  لاوئـس  يدوز  هب  و  : » یگدوزفا اب  تاجردـلا  رئاصب  رد  تیاور  نتم 

دیآیمن ». تسد  هب  هتشگ  لزان  نانآ  رب  لیئربج  هک  یتیب  لها  زا 
؟ تسا زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هدازانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 45788 - 542

زرمایم »! ار  يو  هانگ  ایادخ ، دومرف : ترضح  تسا . زیاج  هدازانز  تداهش  دیوگیم  مکح  متفگ : هن . دومرف : ترضح 
 433 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسین ». زیاج  هدازانز  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45789 - 543
تسین ». زیاج  قالط  رد  نانز  تداهش  هدازانز و  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45790 - 544

هن و  تسین ] زیاج  [ ؛ هن دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هدازانز  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 5 - ) 45791 - 545
هدرب ».

دنهد تداهش  انز  هب  نم  دزن  يدرم  هیلع  رفن  راهچ  رگا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 6 - ) 45792 - 546
دوشیمن ». مدرم  تعامج  ماما  تسین و  ذفان  هدازانز  تداهش  هک  ارچ  منزیم ؛ ّدح  ار  نانآ  ۀمه  دشاب ، هدازانز  ناشنایم  هک 

: دومرف ترضح  مدیسرپ . هدازانز  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هّللادبع  نب  یسیع  ( 7 - ) 45793 - 547
ینیبب ». یگتسیاش  وا  زا  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسین ؛ زیاج  مک  زیچ  رد  زج  يو  تداهش 

ای تسا  زیاج  وا  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هدازانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 8 - ) 45794 - 548
دنکن ». مه  تماما  تسین و  زیاج  شتداهش  دومرف : ترضح  ددرگ ؟ یهورگ  تعامج  ماما  دناوتیم 

؟ تسا زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هدازانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 45795 - 549
دنکیمن ». تماما  تسین و  زیاج  وا  تداهش  دومرف : ترضح 

یتشک رد  یلو  درک  راوس  یتشک  رد  ار  كوخ  گس و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 45796 - 550
تسا ». هدازانز  زا  رتدب  یبصان ، تشادنرب و  ار  هدازانز 

تسا ». رفن  « 1  » هس نآ  نیرتدب  هدازانز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 11 - ) 45797 - 551
______________________________
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. دشاب رتدب  كوخ  گس و  زا  هدازانز  هک  دنشاب  كوخ  گس و  رگید  درف  ود  دعب  ثیداحا  هنیرق  هب  دوریم  لامتحا  (. 1)
 435 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دـش و دایربمایپ  دزن  وا  زا  درکیم . ییوگدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یحمج  هّرغوبا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 12 - ) 45798 - 552
دوب ». هّرغ  وبا  شروظنم  تسا ؛ رفن  هس  نآ  نیرتدب  هدازانز ، دومرف : ترضح  تسا . هدازانز  وا  هک  دش  هتفگ 

يرگید تیاور  رد  و  دوشیمن ». تشهب  لـخاد  هدازاـنز ، : » دوـمرف ترـضح  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
.« ددرگیمن راگتسر  زگره  هدازانز  : » هک تسا  هدمآ 

تاعاجرا

: تشذگ

دشابن و زیاج  هدازانز  تداهش  تسا  هتسیاش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تعامج ، باوبا  زا  مهدراهچ  باب  زا  مشش  تیاور  رد 
.« درک راوس  یتشک  رد  ار  كوخ  گس و  هک  نیا  اب  درواین  یتشک  رد  ار  وا  حون  ترضح  دنکن و  ار  مدرم  تعامج  تماما 

تسا هدرمش  کبس  ار  شزامن  هدرک و  ملظ  شیاپ  راهچ  هب  هک  جح  رفس  رد  هداتفا  شیپ  ِیجاح  تداهش  مکح  باب 27 

هراشا

بکرم وا  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  دریگیم ، تقبس  نارگید  زا  هک  « 1  » يایجاح تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45799 - 553
: مدیـسرپ تسا ، هدرک  ییاـنتعایب  شزاـمن  هب  هتـشاداو و  جـنر  هب  ار  شیوخ  هدرب و  نیب  زا  ار  شاهشوت  داز و  هدروآ و  رد  ياـپ  زا  شیوخ 

تسا ». زیاج  ناشتداهش  دنشاب ، هتسیاش  رگا  درادن ؛ یلاکشا  نانیا  دومرف : ترضح  دناهنوگچ ؟]  ] نابیتشک رادرتش و  هدنهد ، هیارک 
. درکیمن ذیفنت  تفرگیم ، یشیپ  نارگید  زا  هک  ار  يایجاح  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45800 - 554

. درکیمن ذیفنت  دسریم ، هکم  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  ار  یجاح  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45 - 45801 - 555
______________________________

هار يرتشیب  باتش  اب  هجیتن  رد  دزرون و  مامتها  شیاهزامن  هب  دزادنیب و  جنر  هب  ار  شیوخ  درازایب و  ار  دوخ  يراوس  ِناویح  هک  یسک  (. 1)
م. دنیوگ - جاحلا » قباس   » ار وا  دریگ ، تقبس  لکش  نیا  هب  ریسم  رد  نارگید  زا  دورب و  ارهکم  ات 
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تاعاجرا

: تشذگ

هتفرگ تقبـس  اهیجاح  ۀـمه  رب  هک  تسا  یـسک  نیا  تفگ : ربنق  : » هک هتفگ  نیا  جـح ، تامّدـقم  باوبا  زا  متـشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دنوادخ دومرف : ترـضح  دوب . هفوک ] عیـسو  نادیم  ناکم و   ] هبَحَر رد  ترـضح  هک  دیـسر  ترـضح  تمدـخ  ینامز  صخـش ، نیا  تسا و 

جنر هب  ار  ناویح  نایجاح ؛] زاتـشیپ  هن  نایجاح ، راکنایز  ینعی  [ ؛ تسا جاحلا  رـساخ  تسین ؛] جاحلا  قباس   ] نیا دـنکن ؛ کیدزن  ار  شاهناخ 
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جنر هب  ار  ناویح  نایجاح ؛] زاتـشیپ  هن  نایجاح ، راکنایز  ینعی  [ ؛ تسا جاحلا  رـساخ  تسین ؛] جاحلا  قباس   ] نیا دـنکن ؛ کیدزن  ار  شاهناخ 
نک ». نوریب  ار  وا  وا و  دزن  ورب  دهدیم . ماجنا  دنزیم  نیمز  هب  كون  باتش  اب  هک  غالک  نوچ  عیرس  ار  زامن  دنکفایم و 

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب ، ام  اب  ار  هفرع  دـید و  هّیـسداق  رد  ار  هّجحلايذ  هام  لـاله  هفینحوبا  : » هک هتفگ  نیا  مّود ، تیاور  رد  و 
درادن »! زامن  نیا  درادن ! زامن  صخش  نیا 

.« تسین زامن  هدوب ، زاتشیپ  هک  ياهفینحوبا  يارب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مّوس ، تیاور  رد  و 

يّدکتم ریقف  تداهش  لوبق  مدع  باب 28 

وا تسد  فک  تساوخیم  هک  ار  ییادـگ  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45802 - 556
، دنهدب وا  هب  رگا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسین و  نیما  تداهش  رد  یسک  نینچ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک . در  دنراذگب ، يزیچ 

دوشیم ». تحاران  دنهدن ، رگا  ددرگیم و  دونشخ 
دوشیم ». ّدر  دنکیم ، ییادگ  شتسد  اب  هک  يدرف  تداهش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 2 - ) 45803 - 557

زارد مدرم  دزن  ییادگ  هب  ار  شتسد  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 45804 - 558
زیاج درکیم ، ییادگ  تسد  اب  رگا  ار  يو  تداهش  مالسلا  هیلع  مردپ  دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  دنکیم ،

تسنادیمن ».
ییادگ هب  مدرم  شیپ  ار  شتـسد  هک  ییادگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 45805 - 559

: دومرفیم مردپ  هتسویپ  دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  دنکیم ، زارد 
تسین ». زیاج  دنکیم ، ییادگ  تسد  اب  هک  یسک  تداهش 

439 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هبوت زا  سپ  اهنآ  تداهش  زاوج  هدش و  هدروخ  ّدح  هدننک و  فذق  تداهش  لوبق  مدع  باب 29 

هراشا

. دراد تسود  زین )  ) ار ناکاپ  دراد و  تسود  ار  ناگدننکهبوت  دنوادخ ،
دـینزب و هنایزات  داتـشه  ار  اهنآ  دـنروآیمن ، دوخ ) ياعّدـم  رب   ) دـهاش راهچ  سپـس  دـننکیم ، مهّتم  ار  نمادـکاپ  ناـنز  هک  یناـسک  و  « 1»

. دنناقساف نامه  اهنآ  و  دیریذپن ؛ زگره  ار  ناشتداهش 
«2 . » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشخبیم ) ار  اهنآ  دنوادخ  هک   ) دنیامن ناربج  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم 

هتـشگ يراج  وا  رب  ّدح  هک  نآ  زا  سپ  هدـننک  فذـق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ینانک  حابـصلاوبا  ( 1 - ) 45806 - 560
رد هک  تفگ   ] درک بیذکت  ار  شدوخ  رگا  مدیسرپ : دنکیم . بیذکت  ار  شدوخ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ شاهبوت  هک : مدیـسرپ  تسا ،

يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  شتداهش  ایآ  درک ، هبوت  و  تسا ] هتفگ  غورد  شتداهش 
: هک مدیسرپ  دنک ، هبوت  بیذکت و  ار  شیوخ  رگا  هدننک  فذق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  ( 2 - ) 45807 - 561

يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  شتداهش  ایآ 
هناـیزات ّدـح  دـنکیم و  فذـق  ار  يدرم  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نامیلـس  نب  مساـق  ( 3 - ) 45808 - 562

. يرآ دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  وا  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  دننادیمن ، وا  زا  یبوخ  زج  دنکیم و  هبوت  سپس  دروخیم 
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هتفریذپ هشیمه  يارب  شتداهش  یلو  تسا  شیادخ  دوخ و  نیب  شاهبوت  دنیوگیم  متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  امش  دزن  دیسرپ :] ترـضح  دعب  ]
تسا ». زیاج  شتداهش  دوشن ، هتسناد  وا  زا  یبوخ  زج  دنک و  هبوت  رگا  دومرفیم : مردپ  دنیوگیم . دب  دومرف :، ترضح  دوشیمن .

مدیسرپ دزاسیم ، مهّتم  ار  نمادکاپ  نانز  هک  يدرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سنوی  نارای  زا  یکی  ( 4 - ) 45809 - 563
: مدیسرپ يرآ . دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  دنک ، هبوت  رگا  ندروخ  ّدح  زا  سپ  يو  تداهش  ایآ  هک :

هچنآ زا  مدوب و  هتـسب  ارتفا  نز  نآ  رب  نم  دیوگیم : دـنکیم و  بیذـکت  ماما  دزن  ار  شیوخ  دـیآیم و  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ شاهبوت 
دنکیم ». هبوت  هتفگ ،

______________________________

.222 هرقب 2 / (. 1)
.5 رونلا 24 / (. 2)
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زا سپ  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  هدننز ] ارتفا   ] هدننک فذق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 5 - ) 45810 - 564
هک ییارتفا  ةرابرد  ماما  دزن  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ وا  ۀبوت  مدیـسرپ : يرآ . دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  دـنک ، هبوت  رگا  ندروخ  دـح 

دنک ». هبوت  تسا ، هتفگ  هچنآ  زا  دوش و  نامیشپ  دنک و  بیذکت  ار  شدوخ  هدز 
هبوت نآ  زا  سپ  ددرگ و  ارجا  وا  رب  ّدـح  نآ  هک  دـسریمن  يّدـح  هب  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 6 - ) 45811 - 565

دشاب ». زیاج  يو  تداهش  هک  نیا  رگم  دیامن 
رگم دنک  هبوت  سپـس  ددرگ و  ارجا  وا  رب  هک  دسریمن  يّدـح  هب  سک  چـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 45812 - 566

تسا ». شیادخ  دوخ و  نیب  وا  ۀبوت  تسین . زیاج  شتداهش  هک  هدننک  فذق  زج  دشاب ؛ زیاج  شتداهش  هک  نیا 
مینکیمن ». لمع  نادب  ام  تسا و  ّتنس  لها  زا  یضعب  ۀتفگ  قفاوم  تیاور ، نیا  : » دیوگ هرس  سدق  یسوط  خیش  نسحلا  نب  دّمحم 

ّلج دنوادخ - تسا و  زیاج  شتداهـش  دشاب ، لداع  دنک و  هبوت  رگا  هدـننک  فذـق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 45813 - 567
یـسک تداهـش  ندرک  ّدر  درادن  یتهج  دراد و  تسود  زین )  ) ار ناکاپ  و  دراد ، تسود  ار  ناگدـننک  هبوت  دـنوادخ ، تسا : هدومرف  هرکذ -
انثتـسا ار  هدننک  هبوت  فذاق  دنکیم ، دای  هدننک  فذق  تداهـش  ّدر  زا  هک  اجنآ  رد  دنوادخ  تسا و  لداع  دراد و  تسود  ار  وا  دنوادخ  هک 

: تسا هدومرف  تسا و  هدرک 
دننکیم ». هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم  هدومرف : هدرک و  انثتسا  لج  زع و  دنوادخ  سپس  دیریذپن . زگره  ار  ناشتداهش  و 

نامه رد  هک  تسا  نآ  شاهبوت  دـنک و  هبوت  تسا ، هتـسب  هک  ییارتفا  زا  هک  نآ  اـت  تسین  زیاـج  هدـننز  ارتفا  تداهـش  ( 9 - ) 45814 - 568
. دنک بیذکت  ار  شدوخ  دتسیاب و  هتفگ ، هچنآ  هتفگ  هداتسیا و  هک  یهاگیاج 

: هک مدیسرپ  دنک ، هبوت  رگا  هدروخ  ّدح  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نبا  ( 10 - ) 45815 - 569
ار شیوخ  ناناملـسم  ماـما و  دزن  ددرگرب و  شاهتفگ  زا  هک  تسا  نیا  شاهبوت  دـنک و  هبوت  رگا  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ زیاـج  شتداـهش 

دریذپب ». ار  يو  تداهش  نآ ، زا  سپ  دیاب  ماما  درک ، نینچ  نوچ  دنک و  بیذکت 
 443 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زیاج شتداهش  تسا ، هدروخ  هنایزات  ندز  ارتفا  يارب  هک  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 45816 - 570
دیریذپن ». زگره  ار  ناشتداهش  تسا : هدومرف  شباتک  رد  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دنکیمن ؛ هنعالم  تسین و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ] هتـشگ  يراـج  وا  رب  یهلا  ّدـح  ینعی   ] دوب هدـش  عـطق  شیاـپ  تسد و  هک  يدرم  ( 12 - ) 45817 - 571
. دوب هدش  هتخانش  شاهبوت  هدرک و  هبوت  وا  اریز ] [ ؛ تسناد زیاج  ار  شتداهش  ترضح  داد . یتداهش 
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يارب يدرم  : » هک دناهدرک  تایاور  مالسلا  هیلع  ناشّدج  زا  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 13 - ) 45818 - 572
يو ةرابرد  نانآ  درک ، قیقحت  شموق  زا  وا  ةرابرد  ترضح  داد . یتداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  وا  دوب ، هدش  عطق  شتـسد  ینزهار 

.« دوب هدش  هتسناد  شاهبوت  هدرک و  هبوت  نوچ  تسناد ؛ زیاج  ار  وا  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتفگ . یبوخ 

تاعاجرا

: تشذگ

. مراهچ تسیب و  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 

: دیآیم

. دراد تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  فذق ، ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 

تسین زیاج  نآ  سکع  یلو  للم  ریاس  هیلع  ناناملسم  تداهش  زاوج  باب 30 

هراشا

نایحیسم و  ] هّمذ لها  تداهـش  یلو  تسا  زیاج  اهّتلم  ۀمه  رب  ناناملـسم  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45819 - 573
تسین ». زیاج  ناناملسم  رب  دنتسه ،] مالسا  هانپ  رد  هک  ینایدوهی 

ۀمه ةرابرد  ناناملسم  تداهش  تسین و  زیاج  نهاک  وگشیپ و  تداهـش  هک  مینکیم  تیاور  : » مالـسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 2 - ) 45820 - 574
تسین ». زیاج  ناناملسم  رب  هّمذ  لها  تداهش  یلو  تسا  زیاج  اهّتلم 

 445 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناناملسم زج  تسین  زیاج  نید  نامه  نابحاص  ریغ  رب  نید  کی  نابحاص  تداهش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 3 - ) 45821 - 575

ناشتداهـش و   ] دـنلداع نایدا  رگید  رب  مه  ناشدوخ و  رب  مه  ناناملـسم  هک  ارچ  تسا ؛] زیاج  رگید  نایدا  ناـبحاص  رب  ناشتداهـش  هک  ]
تسا ».] زیاج 

تسا ». زیاج  باتک  لها  رب  ناناملسم  ةدرب  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 45822 - 576
. دوش هتفریذپ  ناملسم  هیلع  رفاک  تداهش  هک  نیا  زا  هدرک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ( 5 - ) 45823 - 577

دیـسرپ و رگیدـکی  يارب  ناـیّمذ  تداهـش  هراـبرد  ترـضح  زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  يارب  کلملادـبع  ( 6 - ) 45824 - 578
درم اب  هارمه  نایدوهی  هک : درک  تیاور  میارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  : » هک دومرف  موقرم  کلملادبع  يارب  ترضح 

. دندمآ ادخ  لوسر  تمدخ  دندوب ، هداد  تداهش  ندوب  نصحم  انز و  هب  ود  نیا  هیلع  نادهاش  دندوب و  هدرک  انز  هک  ینز  و 
یلو تسا . زیاج  دنتسه ، لداع  ناشدوخ  دزن  رد  رگا  رگیدکی  ّقح  رد  نانیا  تداهـش  دومرف : ترـضح  درک . راسگنـس  ار  ود  نآ  ترـضح 

تسا ». هدرک  رکذ  ار  نآ  دنوادخ  هک  ّتیصو  دروم  نامه  رد  رگم  تسین  زیاج  ناناملسم  هیلع  ناشتداهش 
سپ دنتفرگ و  دهاش  یتداهش  يارب  ار  وا  هک  يایحیسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارمح  نب  دّمحم  ( 7 - ) 45825 - 579

تسا ». یقاب  شتداهش  هاگیاج  رب  وا  يرآ ؛ دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  وا  تداهش  ایآ  مدیسرپ : دش ، ناملسم  نآ  زا 
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: هک مدیسرپ  یحیسم  مالغ و  هّچب ، ةرابرد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 8 - ) 45826 - 580
يرآ ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  وا  تداهش  ایآ  دوشیم . ناملسم  یحیسم ، دنهدیم و  یتداهش 

تداهـش رگا  نایحیـسم  نایدوهی و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  ( 9 - ) 45827 - 581
تسا ». زیاج  ناشتداهش  دندرگ ، ناملسم  سپس  دنهد و 
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تداهش یضاق ]  ] مکاح هک  یتروص  رد  دنوش ، ناملـسم  رگا  یحیـسم  يدوهی و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45828 - 582

تسا ». زیاج  ناشتداهش  دنشاب ، هدشن  ناملسم  ناشتداهش  ندش  هتفریذپ  يارب  هک  نیا  طرش  هب  دشاب و  هدرکن  ّدر  ار  اهنآ 
یّمذ سپـس  دـنهدیم و  یتداهـش  هک  هدرب  همّذ و  لها  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دّـمحم  ( 11 - ) 45829 - 583

؟ تسا زیاج  دـناهدش ، هتفرگ  دـهاش  نآ  رب  ار  ود  نیا  هچنآ  رب  ود  نیا  تداهـش  ایآ  هک : مدیـسرپ  دوشیم ، دازآ  هدرب  ددرگیم و  ناملـسم 
تسا ». زیاج  ناشتداهش  دوش ، هتسناد  ریخ  يدازآ  مالسا و  زا  سپ  ود  نآ  زا  رگا  يرآ ؛ دومرف : ترضح 

زا سپس  هتفرگ و  دهاش  یتداهش  يارب  ار  دوخ  ریجا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  ییحی  نب  ناوفـص  ( 12 - ) 45830 - 584
. يرآ دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  دوشیم ، ادج  وا  زا  هک  نآ  زا  سپ  وا  تداهش  ایآ  : » هک دیسرپ  تسا ، هدش  ادج  وا 

؟ تسا زیاج  شتداهش  ایآ  تسا ، هدیدرگ  ناملسم  سپس  هدش و  هتفرگ  دهاش  یتداهش  رب  هک  يايدوهی  مدیسرپ :
يرآ ». دومرف : ترضح 

رد لاسدرخ ، كدوک  رفک و  لاح  رد  رفاک ، رگا  : » دـندومرف مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  نینمؤملاریما و  ( 13 - ) 45831 - 585
دوش غلاب  هک  نآ  زا  سپ  لاسدرخ  كدوک  هدیدرگ و  ناملسم  هک  نآ  زا  سپ  كرشم  نآ  دنوش و  هتفرگ  دهاش  یتداهش  رب  یکدوک  لاح 

تسا ». زیاج  ناشتداهش  دنشاب ، هدش  هتفریذپ  ود  ره  دهد و  تداهش  نادب 
هدروآ مالسا  سپس  هدش و  هتفرگ  دهاش  یتداهش  رب  هک  یحیسم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لیمج  ( 14 - ) 45832 - 586

هن ». دومرف : ترضح  تسا ؟ زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  تسا ،
رتشیپ ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  فالخرب  ردان و  تیاور ، نیا  : » دومرف راصبتـسا  باتک  رد  هرـس  سدـق  یـسوط  خـیش 

هدش رداص  هّیقت  ۀیاپ  رب  تیاور  نیا  هک  دوریم  لامتحا  داتـسیا و  تسا ، هنوگ  نیا  هک  یتایاور  ربارب  رد  ناوتیمن  تیاور  نیا  اب  میدروآ و 
.« تسا ّتنس  لها  زا  یضعب  بهذم  قباطم  تیاور ، نیا  دافم  هک  ارچ  دشاب ؛

تاعاجرا

: تشذگ

نابحاص رب  زج  بهذم  ّتلم و  کی  تداهش  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ایاصو ، باوبا  زا  مهدراهچ  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 
نیب زا  یـسک  ّقح  دوشیمن  نوچ  تسا ؛ زیاج  ّتیـصو  رب  ناشتداهـش  یتفاین ، ار  نانآ  زا  ریغ  رگا  یلو  تسین  زیاج  بهذـم  ّتلم و  نامه 

دورب ».
یتروص رد  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  بهذم  نآ  لها  ریغ  رب  بهذـم  کی  لها  تداهـش  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 

دورب ». نیب  زا  یسک  ّقح  دیابن  هک  ارچ  تسا ؛ زیاج  بهذم  نآ  لها  ریغ  تداهش  دوشن ، ادیپ  بهذم  نآ  لها  زا  هک 
اضعا زین  دنوادخ  هک  دیوگب  سک  ره  هک : مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  حیابذ ، باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  متـشه  هاجنپ و  تیاور  رد  و 

.« دیریذپن ار  شتداهش  دراد ، تاقولخم  حراوج  اضعا و  ناس  هب  یحراوج  و 
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: دیآیم

. دینک هعجارم  دافم ؛ نیا  بسانم  يدعب ، باب  رد 
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يرورض دروم  رد  تّیصو  رب  ملسم  ریغ  تداهش  لوبق  باب 31 

هراشا

تداهش هب  ار  لداع  رفن  ود  امش ، نایم  زا  دیاب  ّتیصو  عقوم  رد  دسر ، ارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
یهاوگ هب  ار  ناتدوخ  ریغ  زا  رفن  ود  دـیتفاین ،) یناملـسم  اج  نآ  رد  و  ، ) دـسر ارف  امـش  گرم  تبیـصم  دـیدرک و  ترفاسم  رگا  ای  دـیبلطب ؛
رـضاح ام  هک : دننک  دای  دنگوس  ات  دیراد  هاگن  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دـیدرک ، کش  اهنآ  قدـص  رد  تداهـش ، يادا  ماگنه  هب  رگا  دـیبلطب و 

ناراـکهانگ زا  هک  مینکیمن ، ناـمتک  ار  یهلا  تداهـش  و  دـشاب ؛ اـم  نادـنواشیوخ  دروم  رد  دـنچره  میـشورفب ، يزیچ  هب  ار  ّقـح  میتـسین 
. دوب میهاوخ 

�یلوا ّتیم  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  رفن  ود  دـناهدرک ،) نامتک  ار  ّقح  و   ) دـناهدش یهانگ  بکترم  ود ، نآ  هک  دوش  لصاح  یعالطا  رگا  و 
ام و  تسا ؛ رتکیدزن  ّقح  هب  ود ، نآ  یهاوگ  زا  ام ، یهاوگ  هک : دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـنریگیم ، رارق  اـهنآ  ياـج  هب  دنتـسه ،

. دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  میشاب ، هدرک  نینچ  رگا  هک  میاهدرکن ؛ يزواجت 
زا لداع  رفن  ود  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دـیوگ رمع  نب  دـمحا  ( 1 - ) 45833 - 587 « 1»
ریغ زا  رفن  ود  دـیتفاین ) یناملـسم  اجنآ  رد  و   ) دـسر ارف  امـش  گرم  تبیـصم  دـیدرک و  ترفاـسم  رگا  اـی  دـیبلطب ، تداهـش  هب  ار  ناـتدوخ 
ریغ زا  هک  ود  نآ  دنتـسه و  ناملـسم  رفن  ود  دنیامـش ، دوخ  زا  هک  رفن  ود  نآ  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـیبلطب ، یهاوـگ  هب  ار  ناـتدوخ 

اب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  دـیبایب ؛]  ] سوجم زا  سپ  دـیتفاین ، باتک  لها  زا  رگا  دنتـسه و  باتک  لها  زا  دـنیامش ،
، دریگب دـهاش  ار  ود  نآ  هک  دـباین  ناملـسم  ود  دریمب و  تبرغ  نیمز  رد  درم  هک  تسا  ینامز  نآ ، دـینک و  راتفر  باتک  لها  نوچمه  نانآ 

دیریگب ».] دهاش  ار   ] باتک لها  زا  رفن  ود  تروص  نیا  رد 
نآ رد  داد  ترضح  هب  هفوک  فارطا  یلاها  زا  يدرم  هک  ار  ياهمان  هک  متفای  یمیدق  بتک  رد  : » دیوگ جراعم  بحاص  ( 2 - ) 45834 - 588

تداهش دومرف : ترضح  تسا . هدش  ناملسم  وا  هک  دنداد  تداهش  يدوهی  کی  هیلع  نایدوهی  زا  دهاش  ود  هک  نیا  یکی  دوب . لاوئس  دنچ 
زا دـهاش  ود  رگا  یلو  دـننادیم . زیاج  ار  غورد ]  ] لطاب هب  تداهـش  ادـخ و  نخـس  رییغت  نایدوهی  نوچ  دوشیمن ؛ هتفریذـپ  يدوهی  ود  نآ 

: دومرف ترضح  تسا ، هدش  ناملسم  وا  هک  دنهد  تداهش  یسوجم  کی  ای  يدوهی  کی  ای  یحیسم  کی  رب  نایحیسم 
و هک : نآ  ۀمادا  ات  یباییم ، یناسک  ار  نانمؤم  هب  ناتـسود  نیرتکیدزن  و  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  لیلد  دوشیم ؛ هتفریذـپ  ود  نیا  تداهش 

دهدیمن ». غورد ]  ] لطاب هب  تداهش  دزرویمن ، ّربکت  هک  یسک  دنزرویمن و  ّربکت  ّقح ) ربارب  رد   ) اهنآ
______________________________

.107 - 106 هدئام 5 / (. 1)
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تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  مهدزناپ ، باب  ّتیصو و  باوبا  زا  مهدراهچ  باب  رد 
ناملسم رگا  نایحیسم  نایدوهی و  روطنیمه  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهـش ، باوبا  زا  مهدفه  باب  زا  مهن  تیاور  رد  و 

. تسا ماقم  نیا  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ  نک ؛ هظحالم  ار  نیشیپ  باب  و  تسا ». زیاج  ناشتداهش  دنوش ،

لال اونشان و  انیبان ، تداهش  مکح  باب 32 

هراشا

؟ تسا زیاج  يو  تداهش  ایآ  هک : مدیسرپ  انیبان  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ سیق  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45835 - 589
دشاب ». هدش  تباث  وا  رب  لیالد  نیارق و  هب  رگا  يرآ ؛ دومرف : ترضح 

نیارق و هب  رگا  يرآ ؛ دومرف : ترضح  مدیسرپ . انیبان  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ سیق  نب  دّمحم  ( 2 - ) 45836 - 590
دشاب ». هدش  تباث  وا  رب  لیالد 

. تسا زیاج  دشاب ، هدش  تباث  وا  رب  لیالد  نیارق و  هب  رگا  انیبان  تداهش  ( 3 - ) 45837 - 591
ندید و رب  انیب  تداهش  ناس  هب  تسا  زیاج  ندینش  رب  انیبان  تداهـش  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 4 - ) 45838 - 592

دهدیم ». شملع  ۀیاپ  رب  هک  یتداهش  تسا  هنوگنیمه 
ةرابرد ترـضح  زا  تسا ، هدرک  جع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  زا  يریمح  هّللادـبع  نب  دّـمحم  هک  ییاهشـسرپ  رد  ( 5 - ) 45839 - 593

دنیبب دناوتن  ار  شیوخ  ّطخ  ددرگ و  انیبان  شمشچ  سپس  دشاب و  یتداهش  دهاش  شتمالس  لاح  رد  رگا  : » هک دیسرپ  تسانیبان ، هک  یـسک 
دوخ تداهـش  ۀـیاپ  رب  دـناوتیم  ایآ  دروآ ، دای  هب  ار  تداهـش  تسانیبان ، هک  نیا  اب  رگا  و  هن ؟ ای  تسا  زیاج  يو  تداهـش  ایآ  دسانـشب ، اـت 

تسا ». زیاج  شتداهش  دشاب ، هتشاد  دای  هب  ار  تداهش  نامز  دروایب و  دای  هب  ار  تداهش  رگا  داد : خساپ  ترضح  هن ؟ ای  دهد  تداهش 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . لتق  صوصخ  رد  اونشان  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لیمج  ( 6 - ) 45840 - 594

هن ». شنخس  نیمّود  یلو  دوشیم  هتفرگ  وا  لوا  نخس 
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ار برعریغ  يرتخد  تسا . زیاج  دـشاب ، موهفم  مولعم و  وا  ةراشا  رگا  لال  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 45841 - 595
. دندروآ ادخ  لوسر  دزن  ناملسم ،] ای  تسا  رفاک  ایآ  هک   ] دنتشاد دیدرت  کش و  شاهرابرد  هک 

هب ادخ  ربمایپ  وت  هک  ینعم  نیا  هب  درک ؛ مدرم  هب  ترـضح و  نامـسآ و  هب  ياهراشا  رتخد  متـسه ؟ یـسک  هچ  نم  دومرف : رتخد  هب  ترـضح 
زامن هتسشن  يرامیب ، رثا  رب  مدرم  اب  ترضح  دنتخومآ و  وا  هب  ار  مالسا  سپ  تسا . ناملسم  رتخد ، نیا  دومرف : ترضح  یتسه . مدرم  يوس 
رگا موهفم  ةراشا  نیاربانب  دنتسشنیم . نانآ  دینیشنب و  هک : دومرفیم  نانآ  هب  هراشا  اب  ترضح  دنداتسیا . ترضح  رس  تشپ  مدرم  دناوخ و 

.« دنیشنیم نخس  ياج  دشاب ، نشور 

تاعاجرا
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: تشذگ

هب لال  اونـشان و  انیبان ، تداهـش  زاوج  رب  ناوتیم  دـینک و  هظحالم  ار  ءاضق  باوبا  زا  متـشه  تسیب و  باـب  قـالط و  باوبا  زا  مشـش  باـب 
. تسج لالدتسا  تاقالطا  تامومع و 

دوش ییاسانش  هک  يدروم  رد  نز  رب  تداهش  زاوج  باب 33 

هتبلا درادن ؛ یلاکشا  دشابن  زاب  شیور  هک  یتروص  رد  نز  رارقا  رب  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ( 1 - ) 45842 - 596
رد تسین ، مه  دسانشب  ار  وا  هک  یسک  تسین و  هدش  هتخانش  نز  رگا  یلو  دسانشب . ار  وا  هک  دشاب  رـضاح  یـسک  ای  هدش  هتخانـش  نز  رگا 

دنهد ». تداهش  دننک - هاگن  نادب  زاب و  ار  شیور  هک  نآ  یب  وا - رارقا  رب  ای  نز  نآ  هیلع  هک  تسین  زیاج  تروص  نیا 
زاب شیور  هک  یلاـح  رد  نز  رارقا  رب  تداهـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  : » هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  تیاور  نتم 

هک تسین  زیاج  نانآ  دزن  رد  نیا  یلو  دسانشب . ار  وا  هک  دشاب  رضاح  یسک  ای  دشاب  هدش  هتخانش  ًاصخـش  نز  هتبلا  درادن ؛ یلاکـشا  تسین ،
دوش ». هاگن  نآ  هب  زاب و  شیور  هک  نیا  نودب  دنهد  تداهش  نز  رارقا  رب  نادهاش 
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درم تداهش  رب  تداهش  مکح  باب 34 

، تسا رضاح  رهش  نامه  رد  درم  هک  نیا  اب  درم  تداهش  رب  تداهش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  ( 1 - ) 45843 - 597
دناوتیمن یلیلد  هب  وا  رگا  تسا . زیاج  تداهـش  رب  تداهـش  دـشاب ، ینوتـس  تشپ  هچرگ  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور 

تداهـش رب  تداهـش  ۀماقا  نیاربانب  دنک ، تداهـش  ۀماقا  دوش و  رـضاح  هک  نیا  زا  درادیم  زاب  ار  وا  لیلد  نیا  دـنک و  تداهـش  ۀـماقا  دوخ 
درادن ». یلاکشا 

. درم کی  رب  درم  ود  تداهش  رگم  تسنادیمن  زیاج  يدرم  رب  ار  يدرم  تداهش  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45844 - 598
: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  میهاربا  نب  ثایغ  : » هیقفلا هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نتم 

ار ». درم  کی  تداهش  رب  درم  ود  تداهش  رگم  تسنادیمن  زیاج  ار  يدرم  تداهش  رب  يدرم  تداهش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  »
رب لداع  درم  ود  رگا  تسا و  تداهـش  زا  یمین  نآ  زیاـج و  شتداهـش  دـهد ، تداهـش  يدرم  تداهـش  رب  يدرم  رگا  ( 3 - ) 45845 - 599

. ددرگیم تباث  درم  کی  تداهش  دنهد ، تداهش  يدرم  نداد  تداهش 
ود رگا  تسا و  تداهش  زا  یمین  نآ  زیاج و  شتداهش  دهد ، تداهـش  يدرم  نداد  تداهـش  رب  يدرم  رگا  : » عنقم رد  ( 4 - ) 45846 - 600

نامه رد  وا  هارمه  هدش ، هداد  تداهش  وا  رب  هک  یسک  هچرگ  دوشیم  تباث  درم  کی  تداهـش  دنهد ، تداهـش  درم  کی  تداهـش  رب  درم 
. تسا شرهش 

تداهش رب  دهاش  ار  وا  هک  دنک  راکنا  شقیفر  یلو  دهد  تداهـش  يرگید  نداد  تداهـش  رب  ود  نیا  زا  یکی  دنوش و  رـضاح  ود  ره  رگا  و 
دوشیم ». هتفریذپ  ود  نیا  نیرتلداع  ۀتفگ  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتفرگ  شیوخ 

 457 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دشاب ». نمی  رد  درم  نآ  هچرگ  منادیمن  زیاج  ار  ياهدنز  درم  رب  يدرم  تداهش  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 45847 - 601

: دنتفگ ریگب . دهاش  دهاوخیم ، ار  تریخ  هک  ار  یسک  تدوخ  تداهش  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 45848 - 602
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رطاخ هب  تیارب  ار  تداهش  هک  ار  یسک  یلو  هن ؛ دومرف : ترضح  دنکیم . دایز  مک و  صخـش  نآ  هنوگچ ؟ درادب ! هتـسیاش  ار  وت  دنوادخ 
تسین ». زیاج  تداهش  رب  تداهش  رب  تداهش  دراپسب و 

. تسنادیمن زیاج  ّدح  صوصخ  رد  ار  تداهش  رب  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 45849 - 603
تسین ». زیاج  تلافک ، ّدح  رد  ّدح و  صوصخ  رد  تداهش  رب  تداهش  : » دومرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 45850 - 604

. تسین زیاج  دودح  رد  تداهش ، رب  تداهش  ( 9 - ) 45851 - 605
ۀمان تسین . زیاج  ّدح  رد  تداهـش  رب  تداهـش  تلافک و  ّدـح  رد  تداهـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45852 - 606

تسین ». زیاج  ّدح  صوصخ  رد  یضاق  رب  یضاق 
تسا و هداد  تداهش  يدرم ، تداهـش  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّللادبع  یبأ  نب  نمحرلادبع  ( 11 - ) 45853 - 607

نیا تلادع  رگا  یلو  تسا  زیاج  ود  نیا  نیرتلداع  تداهـش  : » دومرف ترـضح  مدوب ، هتفرگن  دـهاش  ار  يو  نم  هک  هتفگ  هدـمآ و  درم  نآ 
تسین ». زیاج  شتداهش  تسا ، ناسکی  ود 

نآ هداد و  تداهـش  يدرم ، تداهـش  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّللادبع  یبأ  نب  نمحرلادـبع  ( 12 - ) 45854 - 608
: دومرف ترضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مدوب ، هتفرگن  دهاش  ار  يو  هک  تسا  هتفگ  هدمآ و  درف 

تسا ». زیاج  ود  نیا  نیرتلداع  تداهش 
 459 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک هتفگ  هدمآ و  درم  نآ  هداد و  تداهش  يدرم  تداهش  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نبا  ( 13 - ) 45855 - 609
، تسا یکی  ود  نآ  تلادع  رگا  تسا و  زیاج  اهنآ  نیرتلداع  تداهش  دومرف : ترضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مدوب ، هتفرگن  دهاش  ار  وا 

.« تسین زیاج  وا  تداهش 

وضعلا صقان  هدرکن و  هنتخ  هجاوخ ، تداهش  لوبق  باب 35 

هراشا

هیلع رفن  ود  دندروآ . باّطخلا  نبرمع  دزن  دوب ، هدروخ  بارـش  هک  ار  نوعظم  نبۀمادق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45856 - 610
هدید ار  وا  هک  دنداد  تداهش  ود ، نیا  زا  یکی  دوب . دوراجلا  نب  یّلعم  يرگید  یمیمت و  ورمع  نامه  هک  هجاوخ  یکی  دنداد : تداهش  يو 

. دنکیم غارفتسا  بارش  هک  هدید  ار  وا  هک  داد  تداهش  يرگید  دنکیم و  رمخ  برش 
هب رمع  دوـب . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـشنایم  رد  هک  داتـسرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحـصا  زا  یناـمدرم  يوـس  رمع ،
وت دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تسیچ ؟ امـش  رظن  نسحلاوبا ، يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ود نیا  دومرف : ترـضح  دناهدرک . فالتخا  ناشتداهـش  ةرابرد  رفن  ود  نیا  ینکیم . تواضق  رتهب  ّقح  هب  همه  زا  یتّما و  ۀـمه  زا  رتملاع 

. دنکیمن غارفتسا  ار  نآ  دشاب  هدروخن  بارش  ات  سک  نآ  دنرادن و  فالتخا  ناشتداهش  رد 
ءاـضعا و زا  یـضعب  نتفر  نیب  زا  ندوـبن و  زج  يزیچ  وا  شیر  ندوـبن  دوـمرف : ترـضح  تـسا ؟ زیاـج  هجاوـخ  تداهـش  اـیآ  دیـسرپ : رمع 

.« تسین شحراوج 

تاعاجرا
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: تشذگ

تسین ». زیاج  هدشن ، هنتخ  هک  یسک  تداهش  : » مالسلا هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تعامج  باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. نآ دننام  ءازوجلا  یبا  تیاور  رد  و 

. تسا هدمآ  نالداع  تاداهش  شریذپ  ةرابرد  هک  یقالطا  مومع و  دراد  تلالد  دافم  نیا  رب  و 
461 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تشذگ

دهاوخیم دراد ، نیمز  هعطق  دـنچ  تسا  يدرم  هک : متـشون  ترـضح  يارب  : » هک ار  هتفگ  نیا  عیب ، باوبا  زا  مّوـس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
مولعم يدابآ  ۀناگراهچ  دودح  یلو  تسا  هدشن  هداد  وا  هب  شنیمز  دودح  دراد و  هلـصاف  شلزنم  زا  هلحرم  دنچ  يدابآ ، دورب و  هّکم  يارب 

موس مود و  ّدح  تساجک و  زا  شّدح  کی  هک  نامه  متخورف . ینالف  هب  ار  يدابآ  ۀمه  نم  هک  دیشاب  دهاش  دیوگیم  نادهاش  هب  وا  تسا .
ۀمه دودح  هب  تداهـش  هک  تسا  زیاج  تسا ، هتفرگ  دهاش  يدابآ  ۀـمه  يارب  ار  وا  هک  يدـهاش  يارب  ایآ  دـیوگ :) هک  اجنآ  ات  . ) مراهچ و 

يداـبآ نیا  یلاـها  زا  یهورگ  ۀـتفگ  هب  ار  اـههعطق  نآ  دودـح  رگا  تسا ؛ يداـبآ  نآ  رد  صخـش  نیا  يارب  هـک  دـهدب  ینیمز  ياـههعطق 
هظحالم هّللاءاش »... - نا  دـنهد - تداهـش  هدـش ، هتخانـش  موهفم و  زیچ  کی  رب  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  دنـشاب ؟ لداع  نانآ  دسانـشیم و 

. دینک

کلم دودح  هب  دوهش  تداهش  مکح  باب 36 

نآ ریغ  رد  دهاش  ود  انز و  رد  دهاش  راهچ  باب 37 

هراشا

تیاضر و دروم  هک  یناسک  زا  نز  ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  دـیریگب و  دـهاش  ّقح ) نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  و 
يروآدای وا  هب  يرگید  تفای ، یفارحنا  یکی  رگا  ات  دنریگ ،) رارق  دهاش  مه  اب  دـیاب  نز ، ود  نیا  و  ( ؛ دـینک باختنا  دنتـسه ، امـش  نانیمطا 

 ... دنک
نانآ دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب ؛ اهنآ  رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناـسک  و  « 1»

«2 . » دهد رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ ، هک  نیا  ای  دسر ؛ ارف  ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ ) ي   ) اههناخ رد  ار  نانز ) )
______________________________

.282 هرقب 2 / (. 1)
.15 ءاسن 4 / (. 2)

 463 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هداد يو  ياهشسرپ  هب  هک  یخـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  ( ... 1 - ) 45857 - 611

صوصخ رد  هک  ارچ  نصحم ؛ راکانز  ّدح  یتخـس  لیلد  هب  دهاش  ود  قوقح ، یقاب  رد  هدـش و  هداد  رارق  دـهاش  راهچ  انز  رد  تسا : هتـشون 
نیب زا  شدنزرف  بسن  دوشیم و  هتـشک  شدوخ  نوچ  تسا ؛ دش ، دـیدشت  فعاضم و  تداهـش ، يو  ةرابرد  نیاربانب  تسا . تباث  لتق  يو 
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ددرگیم ». دساف  يربثرا  دوریم و 
، تسا رتگرزب  ادخ  دزن  مادک  : » دومرف یتیاور  رد  دوب ، هدیسر  ماما  تمدخ  هک  هفینحوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 45858 - 612
رب انب  رگا  دـهاش و  راهچ  انز  رد  یلو  هداد  رارق  دـهاش  ود  سفن  لتق  رد  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  سفن . لتق  تفگ : وا  سفن ؟ لتق  ای  اـنز 

تسا ». رتگرزب  سفن  لتق  نوچ  دشاب ؛ سفن  لتق  رد  دیاب  دهاش  راهچ  دوب ، سایق 
زج انز  رد  یلو  تسا  زیاج  دـهاش  ود  لتق ، رد  هک  تسا  هنوگچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هفینحوبا  ( 3 - ) 45859 - 613

؟ تسانز زا  رتتخس  لتق  هک  نیا  اب  تسین ؛ زیاج  دهاش  راهچ 
. تسین زیاج  دهاش  راهچ  زج  انز  رد  اذل  راک ؛ ود  انز  یلو  تسا  راک  کی  لتق  نوچ  دومرف : ترضح 

نز ». رب  دهاش  ود  درم و  رب  دهاش  ود 
: تفگ نم  هب  ماما  : » دیوگ وا  تسا . هدرک  تیاور  هفینحوبا  زا  نامنارای  زا  یضعب  تیاور ؛ نیا  هباشم 

؟ تسامش دزن  يزیچ  هچ  هفینحوبا ، يا 
هفینحوبا تسا . هتفرگ  ناگدـنب  رب  ار  هملک  ود  تداهـش  رد  دـنوادخ  هک  تسین  رمع  ۀـتفگ  زج  هراب  نیا  رد  ام  دزن  متفگ : دـیوگ : هفینحوبا 

رفن کـی  رب  رفن  ود  هک  نیا  رگم  تسین  زیاـج  تسا و  ّدـح  ود  نآ  رد  اـنز  یلو  هفینحوبا . يا  تسین  هنوگ  نیا  دوـمرف : نم  هب  ماـما  دـیوگ :
دوشیم ». عفد  لوتقم  زا  ددرگیم و  ارجا  لتاق  رب  لتق  یلو  دنروخب . ّدح  دیاب  ود  ره  نز  درم و  نوچ  دنهد ؛ تداهش 

: دومرف ترضح  : » هک هدمآ  تسا ، هدروآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ناذاش  نب  لضف  هک  ماکحا  للع  رد  ( 4 - ) 45860 - 614
نامه نامیا  عورـش  نوچ  تفرگ ؛ رارق  تداهـش  ود  ریبکت  زا  دـعب  و  دـیوگ :) هک  نآ  ات   ... ) دـندش ناذا  هب  رومأـم  مدرم  لـیلد  نیا  هب  اـهنت 

هک لیلد  نیا  هب  زاب  تسا و  هارمه  ناشتفرعم  ود و  نیا  تعاطا  تسا و  لوسر  تلاسر  هب  رارقا  دـنوادخ و  یگناگی  هب  رارقا  یتسرپاتکی و 
هداد رارق  دهاش  ود  قوقح  رگید  رد  دنوادخ  هک  هنوگنآ  تفرگ  رارق  تداهش  ود  تداهـش ، ود  اذل  تسا ؛ تداهـش  ود  نیمه  نامیا  لصا 

تسا ».
 465 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عفن هب  هک  دنتـشاد  روضح  رفن  رازه  هدزاود  مخریدـغ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » دـیوگ لاّـمج  ناوفـص  ( 5 - ) 45861 - 615
یلام امـش  زا  يدرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنریگب و  ار  شیوخ  ّقح  دنتـسناوتن  ناشیا  یلو  دـندادیم  تداهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دنزوریپ ». مالسلا  هیلع  یلع  ةرابرد  ادخ  بزح  تبقاع ، اما  دریگیم ! ار  شیوخ  ّقح  وا  دراد ، دهاش  ود  و  هتفر ] تسد  زا  ّقح   ] دراد
روآتفگش صفحابا ، يا  دومرف : دوخ  مشاب ، هدرک  یلاوس  هک  نآ  یب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ دیزی  نبرمع  ( 6 - ) 45862 - 616

ود اب  درف  هک  نیا  اب  دریگب ، ار  دوخ  ّقح  تسناوتن  یلو  تشاد  دهاش  رازه  هد  دید ! مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  هچنآ  تسا 
دریگیم »...  ار  دوخ  ّقح  دهاش 

تداهـش هک  يدـهاش  نیلوا  مشاب ، نم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 7 - ) 45863 - 617
تسانز ». هب  تداهش  رد  روظنم  دوب . مهاوخن  دهدیم 

.« مشاب دهاش  راهچ  زا  دهاش  نیتسخن  هک  مرادن  تسود  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 45864 - 618

تاعاجرا

: تشذگ

ود سفن  لـتق  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تامّدـقم ، باوبا  زا  متفه  باـب  زا  مّوس  لـهچ و  تیاور  رد 
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تسا ». هتفریذپن  دهاش  راهچ  زج  انز  رد  یلو  تسا  هتفریذپ  دهاش 
. نآ دننام  مجنپ ، لهچ و  تیاور  رد  و 

دهاش راهچ  هب  زج  انز  رد  یلو  هدش  یضار  دهاش  ود  هب  لتق  رد  هنوگچ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، لهچ و  تیاور  رد  و 
تسا »؟ هدادن  نت 

؟ انز ای  تسا  رتتخس  وت  دزن  لتق  هفینحوبا ، يا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، لهچ و  تیاور  رد  و 
دهاش »؟ راهچ  هب  انز  رد  یلو  هداد  روتسد  دهاش  ود  هب  لتق  رد  دنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دومرف : ترضح  لتق . تفگ : وا 

؛ داد رارق  تداهـش  ود  تداهـش ، ود  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  ناذا ، باوـبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  مهدزناـپ  تیاور  رد  و 
تسا ». هدش  هداد  رارق  دهاش  ود  قوقح  ۀمه  رد  هک  هنوگنآ 

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  يزیچ  ءاضق ، باوبا  زا  مهدزون  باب  رد  و 
467 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  نآ ، زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
. دراد تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  انز ، ّدح  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد  و 

نآ ِسرت  دوب . مهاوخن  دـهاش  راـهچ  زا  دـهاش  نیلّوا  نم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  باـب ، نیمه  زا  مهد  مهن و  تیاور  رد  و 
مروخب ». هنایزات  هجیتن  رد  دنهدن و  تداهش  دننک و  تشحو  نادهاش  زا  یضعب  هک  مراد 

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  يزیچ  مشش ، یس و  باب  تایاور  رد  و 

نز ود  درم و  کی  تداهش  هب  ای  یعّدم  دنگوس  نز و  ود  تداهش  هب  ای  یعّدم  دنگوس  درم و  دهاش  تداهش  هب  یلام  ِّقح  تابثا  باب 38 

هراشا

مکح ّقح  بحاص  دنگوس  دهاش و  کی  اب  هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45865 - 619
دادیم ».

ادخ لوسر  هک  درک  تیاور  میارب  مردپ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یـسیع  نب  داّمح  ( 2 - ) 45866 - 620
دادیم ». مکح  دنگوس  دهاش و  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مردپ  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یـسیع  نب  داّمح  ( 3 - ) 45867 - 621
درکیم ». مکح  ّقح ] بحاص   ] دنگوس دهاش و  کی  اب  هلآ 

 469 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دراد دهاش  کی  اهنت  تسا و  راکبلط  یّقح  يدرم  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 4 - ) 45868 - 622

صوصخ رد  نیا  دادیم و  مکح  ّقح  بحاص  دنگوس  دهاش و  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتسویپ  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .
دوب ». ْنیَد 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نامیلـس  نب  مساـق  ( 5 - ) 45869 - 623

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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دادیم ». مکح  یهدب  صوصخ  رد  اهنت  راکبلط  دنگوس  هارمه  هب  درم  کی  تداهش 
. دادیم مکح  یعّدم  دنگوس  دهاش و  کی  تداهش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 6 - ) 45870 - 624

میارب ار  ّقح  بحاص  دنگوس  دهاش و  کی  تداهـش  مالـسلا  هیلع  لیئربج  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 7 - ) 45871 - 625
درکیم ». مکح  قارع  رد  نادب  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروآ و 

رد مه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دادیم و  مکح  دهاش  کی  اب  هارمه  دنگوس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 8 - ) 45872 - 626
. دادیم مکح  نادب  قارع 

 471 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتسویپ  : » دومرف تشون ، رمع  نب  لّضفم  رب  هک  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 45873 - 627

دومنیمن ». ّدر  ار  نمؤم  تداهش  درکیمن و  لطاب  ار  ناملسم  ّقح  دادیم و  مکح  یعّدم  دنگوس  هارمه  هب  دهاش  کی 
درم و کی  تداهش  یهدب ، صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 45874 - 628

تسنادیمن ». زیاج  ار  لداع  دهاش  ود  زج  هام ، لاله  صوصخ  رد  یلو  تسنادیم  زیاج  ار  ّقح  بحاص  دنگوس 
دنگوس رفن و  کی  تداهش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مردپ  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 45875 - 629

دشاب ». لداع  دهاش  ود  هک  نیا  رگم  تفریذپیمن  هام  لاله  رد  یلو  دادیم  مکح  يوعد  فرط 
. دادیم مکح  یعّدم  دنگوس  دهاش و  کی  تداهش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 12 - ) 45876 - 630

ّقح درکیم و  مکح  یعّدم  دنگوس  هارمه  هب  رفن  کی  تداهـش  ۀیاپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـسویپ  و  ( 13 - ) 45877 - 631
. دومنیمن ّدر  ار  نمؤم  تداهش  درکیمن و  لطاب  ار  ناملسم 

، لاوما طقف  صوصخ  رد  راکبلط  دنگوس  هارمه  هب  ار  دهاش  کی  تداهش  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 14 - ) 45878 - 632
. تسا مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نینمؤملاریما ، ةدومرف  نیا  تسنادیم و  زیاج 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

471 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
ةرابرد ترـضح  زا  دندیـسر و  رقاب  ماما  تمدخ  لیهک ، نبۀملـس  هبیتع و  نب  مکح  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادـبع  ( 15 - ) 45879 - 633

یلع نینمؤملاریما  داد و  مکح  دنگوس  دهاش و  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح  دندیـسرپ . دنگوس  دهاش و  کی 
نآرق فـالخ  ار  نآ  اـجک  دومرف : ترـضح  تسا ! نآرق  فـالخرب  نیا  دـنتفگ : ود  نآ  درک . مکح  نادـب  هفوک  رد  امـش  دزن  مالـسلا  هیلع 

نآ هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیریگب . دهاش  ار  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  و  دیوگیم : یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنتفگ : ود  نآ  دـیتفای ؟
؟ دـیریذپن ار  دـنگوس  رفن و  کی  تداهـش  هک  تسا  نیا  دـیریگ ، تداهـش  هب  ناتدوخ  زا  ار  لداع  ود  هک : دـنوادخ  ةدومرف  ایآ  دومرف : ود 

: دومرف ترضح  سپس 
ترضح درک . رذگ  دوب ، هحلط  هرز  شهارمه  هک  یمیمت  لفق  نب  هّللادبع  هک  دوب  هتسشن  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. تسا هدش  هتفرگ  هرصب  يریگرد  زور  رد  تنایخ  تقرس و  هب  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا  دومرف : وا  هب 
 473 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نایم ار  حیرش  ترضح ، هدب . رارق  ياهدیدنسپ ، ناناملسم  يارب  هک  يایضاق  نامه  تدوخ  نم و  نایم  تفگ : ترـضح  هب  لفق  نب  هّللادبع 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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تقرـس و هب  هرـصب  يریگرد  زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا  تفگ : حیرـش  هبیلع  نینمؤملاریما  داد . رارق  مکح  لفق  نب  هّللادـبع  دوخ و 
. تسا هدش  هتفرگ  تنایخ 

وا دروآ . ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح ، دـیروایب . دـهاش ) ود   ) هنّیب ناتدوخ  ةدومرف  رب  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ترـضح  هب  حـیرش 
دهاش کـی  نیا  تفگ : حیرـش  تسا . هدـش  هتفرگ  هرـصب  يریگرد  زور  رد  تقرـس  تناـیخ و  هب  هک  تسا  هحلط  هرز  نآ  هک  داد  تداـهش 

هک داد  تداهش  مه  وا  تساوخ . ار  ربنق  ترـضح ، دشاب . نآ  هارمه  مه  يرگید  دهاش  هک  نآ  ات  منکیمن  مکح  دهاش  کی  اب  نم  تسا و 
. تسا هتفر  تقرس  تنایخ و  هب  لمج ] گنج   ] هرصب زور  رد  تسا و  هحلط  هرز  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مهدیمن . مکح  هدرب  تداهش  اب  نم  تسا و  هدرب  نیا  تفگ : حیرش 
. داد مکح  روج  متس و  هب  راب  هس  حیرش  دیریگب ؛ ار  هرز  نیا  دومرف : تشگ و  نیگمشخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

زا هک  ییوگب  نم  هب  ات  منکیمن  مکح  رفن  ود  نایم  نم  تفگ : تفر و  رانک  شیوخ  هاگیاج  زا  حیرش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
. ماهتشاد متس  يور  زا  تواضق  راب  هس  اجک 

هتفر تقرس  تنایخ و  هب  لمج ] گنج   ] هرصب زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا  هک  متفگ  وت  هب  نم  نوچ  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ترـضح 
هب لاملاتیب  زا  هک  يزیچ  ینعی   ] یلولغ هک  اجک  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  روایب  دـهاش ) ود   ) هنّیب تاهتفگ  رب  هک  یتفگ  وت  تسا ،

سپـس متـس ؛ يور  زا  تواضق  کی  نیا  ياهدینـشن ، ار  تیاور  وت  متفگ  نم  یلو  دوشیم . هتفرگ  هنّیب  نودب  دش ، تفای  هدـش ] هدرب  تنایخ 
هک نآ  ات  منکیمن  مکح  رفن  کی  تداهش  اب  نم  تسا و  دهاش  کی  نیا  یتفگ  وت  داد و  تداهـش  وا  مدروآ و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
زا تواضق  ود  نیا  درکیم . مکح  دنگوس  رفن و  کی  تداهش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  اب  دشاب ؛ مه  يرگید  يو  هارمه 
وت تسا و  هدـش  هدرب  هرـصب  يریگرد  زور  رد  تناـیخ  هب  تسا و  هحلط  هرز  نآ  هـک  داد  تداهـش  وا  مدروآ و  ار  ربـنق  سپـس  متـس ؛ يور 

. درادـن یلکـشم  دـشاب - لداع  هدرب  رگا  هدرب - تداهـش  هک  نیا  اب  مهدیمن ؛ مکح  هدرب  تداهـش  ۀـیاپ  رب  نم  تسا و  هدرب  نیا  هک  یتفگ 
نیما ناناملسم  رب  روما  نیا  زا  رتگرزب  رب  ناناملسم  ماما  وت ! رب  ياو  حیرش ، يا  دومرف : ترـضح  سپـس  متـس .) يور  زا  تواضق  هس  نیا  )

تسا ». هدش  هتسناد 
 475 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوب و هفوک  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  دمحم  ( 16 - ) 45880 - 634
« عمر  » تفریذپن ار  هدرب  تداهش  هک  یسک  نیلّوا  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  سپس  هک : هدوزفا  تسا و  هدروآ  ار  تیاور  نیمه  دننام 

دوب ». تسا ] رمع  روظنم  ]
دنگوس اب  هارمه  رفن  کی  تداهـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 17 - ) 45881 - 635

دادیم ». مکح  ّقح  بحاص 
ّقح بحاص  دنگوس  اب  هارمه  ار  دهاش  کی  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 45882 - 636

تسناد ». زیاج  تسا ، ّقح  نآ  هک  دروخب  دنگوس  رگا 
دنگوس و اب  هک  دروآ  روتسد  ترضح  يارب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  لیئربج  : » دیوگ هّللادبع  نبرباج  ( 19 - ) 45883 - 637

دریگب ». ار ] ّقح   ] دهاش کی 
مالسلا هیلع  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » مالسلا مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( ... 20 - ) 45884 - 638

دروآ ». مریذپب ، ار  دهاش  کی  اب  هارمه  ّقح ) بحاص   ) دنگوس هک  نیا  ندرک و  تماجح  روتسد  دش و  لزان  نم  رب 
کی اب  هارمه  دنگوس  اب  هنوگچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  هفینح  وبا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 21 - ) 45885 - 639

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک و  مکح  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیهدیم ؟ مکح  دهاش 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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؟ دیهدیم رفن  دص  تداهش  هب  مکح  یکی ، تداهش  اب  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیدنخ ! هفینحوبا  داد . مکح  نادب  امش  دزن  مه 
ةرابرد رفن  کی  نآ  دیتسرفیم و  ار  رفن  کی  امـش  دنهدیم ، تداهـش  رفن  دص  دـینکیم . هلب  دومرف : ترـضح  مینکیمن . تفگ : هفینحوبا 

دینادیم ». زیاج  رفن  کی  نیا  ۀتفگ  هب  ار  نانآ  تداهش  سپس  دنکیم . قیقحت  نانآ 
 477 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع قداص  ماما  هب  هفینحوبا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : » دـیوگ رـصن  یبا  دّـمحم  نبدـمحا  ( 22 - ) 45886 - 640
هدرک و مکح  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ . دومرف : ترـضح  دینکیم ؟ افتکا  دنگوس  دهاش و  کی  هب  امـش  تفگ : مالـسلا 

! درک بجعت  هفینحوبا  تسا . هداد  مکح  دنگوس ] دهاش و   ] نادب امش  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
اب نانآ ، تداهش  هب  دینکیم و  مکح  دهاش  دص  ةرابرد  دهاش  کی  اب  امـش  هک  تسا  نیا  رتبیجع  نیا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. مینکیمن ام  تفگ : ترضح  هب  هفینحوبا  دینکیم ! افتکا  دهاش  کی  ۀتفگ 
ار نانآ  تداهش  رفن  کی  نآ  ۀتفگ  ساسا  رب  امش  دنکیم و  قیقحت  دهاش  دص  ةرابرد  وا  دیتسرفیم ، ار  درم  کی  امش  هلب  دومرف : ترضح 

دینادیم ». زیاج  تسا ، درف  کی  وا  هک  نیا  اب 
اب دوب ، مولعم  وا  یبوخ  هک  یتروص  رد  ار  درم  کی  تداهش  ام  دوب ، ام  اب  رایتخا  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 23 - ) 45887 - 641

هن ». هام ، لاله  تیؤر  ای  ادخ  قوقح  ةرابرد  یلو  میتسنادیم  زیاج  مدرم  قوقح  صوصخ  رد  فرط  دنگوس 
دنگوس دهاش و  کی  ۀیاپ  رب  ترضح  هک  مینکیم  لمح  نیا  رب  زاب  ام  ار  تیاور  نیا  : » دیوگ راصبتسا  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیش 
تـسا ینایب  لیلد  هب  نیا  و  یهدب ]  ] ْنیَد زا  ریغ  يرگید  قوقح  هن  دادیم  مکح  دـشاب ، یهدـب ]  ] ْنیَد نامه  هک  مدرم  قوقح  صوصخ  رد 

تسا ». هدمآ  نیشیپ  تایاور  رد  هک 
ْنیَد دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 24 - ) 45888 - 642

تسنادیم ». زیاج  ار  یعّدم  دنگوس  درم و  کی  تداهش  یهدب ] ]
: تشون هعافر  هب  ترـضح  دوب . زاوها  رازاب  لوؤسم  وا  تفایرد . ار  همره  نبا  تنایخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 25 - ) 45889 - 643
، یچراـج نک و  شاینادـنز  تشادزاـب و  ار  وا  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  نک و  راـنکرب  رازاـب  زا  ار  هـمره  نـبا  يدـناوخ ، ار  ماهماـن  نوـچ  »
ار وت  طیرفت  تلفغ و  هراب  نیا  رد  نک و  مـالعا  ناـنآ  هب  يو  ةراـبرد  ارم  رظن  سیونب و  هماـن  تنارازگراـک  هب  دـیوگ و  زاـب  ار  وا  يارجاـم 

زور نوچ  مهدیم و  رارق  ادخ  هانپ  رد  راک  نیا  زا  ار  وت  درک و  مهاوخ  لزع  لکش  نیرتدب  هب  ار  وت  يوشیم و  كاله  ادخ  دزن  هک  دریگن 
يدهاش همره  نبا  هیلع  هک  سک  ره  نادرگب و  اهرازاب  رد  ار  وا  نزب و  وا  هب  هنایزات  جنپ  یـس و  شک و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  دوش ، هعمج 

، همره نبا  دمآرد  زا  هدب و  دنگوس  دهاش  کی  نتشاد  رب  هوالع  ار  وا  دروآ ،
 479 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد ار  شیاپ  ود  دنرب و  نادنز  هب  مانشد  ّتلذ و  يراوخ و  اب  ار  وا  هک  هدب  روتسد  هدب و  صخش  نیا  هب  هداد  تداهـش  دهاش  وا  هیلع  هچ  ره 
دنک و تولخ  دربیم ، زادناریز  سابل و  بآ و  اذغ و  يو  دزن  هب  هک  یـسک  اب  وا  هک  راذـگم  روایب و  نوریب  ار  وا  زامن  ماگنه  هب  نک و  دـنب 
وا هب  هک  تسا  یسک  وت  دزن  دش  تباث  رگا  دهدب و  ییاهر  دیما  وا  هب  دای و  يو  هب  ار  تموصخ  عافد و  هک  دورب  يو  دزن  یسک  هک  راذگم 

ناینادنز هک  هدب  روتـسد  دنک و  هبوت  ات  نک  شاینادنز  نزب و  هنایزات  اب  ار  سک  نآ  دناسرب ، ررـض  یناملـسم  هب  نآ  هب  هک  هداد  دای  يزیچ 
هارمه هب  ار  وا  تروص  نیا  رد  هک  یـسرتب  شگرم  زا  هک  نیا  رگم  همره ؛ نبا  زج  دـننک  حـیرفت  ات  دـنربب  نادـنز  زاب  ياـضف  هب  بش  رد  ار 

جنپ یـس و  زا  سپ  رگید  ۀنایزات  جنپ  یـس و  زور ، یـس  زا  سپ  ار  وا  دراد ، تردق  ناوت و  هک  يدید  رگا  ربب و  نادـنز  طایح  هب  ناینادـنز 
قوقح هدب و  شرازگ  نم  هب  ینکیم ، باختنا  راکتنایخ  نیا  زا  سپ  هک  ار  یـسک  ینکیم و  رازاب  ةرابرد  هک  ار  يراک  نزب و  لّوا  ۀـنایزات 

نک ». عطق  ار  راکتنایخ  نیا 
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رگا دومرف : ترـضح  هک  درک  تیاور  میارب  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  زا  يدامتعا  دروم  درف  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 26 - ) 45890 - 644
تسا ». زیاج  نآ  دروخ ، دنگوس  شدوخ  دنداد و  تداهش  راکبلط  يارب  نز  ود 

ود تداهـش  اب  تسا : هنوگ  راهچ  قوقح ، تابثا ) و   ) جارختـسا : » دیوگ وا  تسا ؛ هدرک  تیاور  هک  یـسک  زا  سنوی  ( 27 - ) 45891 - 645
، دوبن مه  دـهاش  کی  رگا  و  یعّدـم ؛ دـنگوس  درم و  کی  دوبن ، نز  ود  رگا  و  نز ؛ ود  درم و  کی  دوبن ، لداـع  درم  ود  رگا  و  لداـع ؛ درم 

دنگوس هک  تسا  بجاو  یعّدم  رب  دنگوس  دنادرگرب ، یعّدم  هب  ار  دـنگوس  دروخن و  دـنگوس  هیلع�یعّدـم  رگا  یلو  هیلع�یعّدـم . دـنگوس 
تسین ». وا  يارب  يزیچ  دروخن ، دنگوس  رگا  هجیتن  رد  دریگب . ار  شّقح  دروخب و 
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صوصخ رد  راکبلط  دنگوس  اب  ار  نانز  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 28 - ) 45892 - 646

تسا ». تباث  شّقح  هک  دروخیم  دنگوس  ادخ  هب  راکبلط  تسناد . زیاج  یهدب 
لمح لّوا  دیقم  تیاور  رب  ار  لمجم  تیاور  نیا  هک  تسا  هتسیاش  : » دیوگ راصبتسا  باتک  رد  هرس ] سدق  یسوط  خیش   ] نسحلا نب  دمحم 

دنگوس نز و  ود  تداهـش  اب  روطنیمه  دوشیم ، تباث  یعّدم  دنگوس  درم و  کی  تداهـش  اب  ندید  باب  رد  قح  نوچ  هک  نیا  نآ  مینک و 
تسین ». زیاج  لاح  نیا  رد  نز  کی  تداهش  ددرگیم و  تباث  یعّدم 

، نز ود  درم و  کـی  دـندوبن ، درم  ود  رگا  هک : لـج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 29 - ) 45893 - 647
رب دنراد ، اپب  ار  تداهش  هک  دوب  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  رگا  نیاربانب  تسا ؛ درم  کی  اب  ربارب  تداهـش ، صوصخ  رد  نز  ود  : » دومرف

تداهش و رد  نز  ود  ارچ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ینز  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) ددرگیم مکح  نانآ  تداهـش  ۀیاپ 
ملظ و هک  میکح  لداع و  یهاشداپ  زا  تسا  یمکح  نیا  نز ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ؟ درم  کی  اـب  ربارب  ثرا ،
. دزاسیمن مک  وا  زا  دهدب ، امـش  هب  هچنآ  درادـن و  يدوس  وا  يارب  دراد ، زاب  امـش  زا  هچنآ  درادـن . فرط  کی  هب  لیامت  دـنکیمن و  روج 

. تسا صقان  ناتلقع  نید و  امش  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  نز ، يا  دنکیم . ریبدت  دوخ  شناد  اب  وا  یلو 
ندوب ضیح  رطاـخ  هب  دنیـشنیم و  ار  شرمع  زا  یمین  امـش  زا  یکی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ اـم  نید  صقن  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : نز 

. دینکیم تمعن  نارفک  نعل و  دایز  اهامش  دناوخیمن و  زامن 
دوش گنت  درم  تسد  زور  کی  رگا  یلو  دهدیم  تمعن  دنکیم و  یکین  وا  هب  درم  نآ  دنامیم ، يدرم  دزن  رتشیب  ای  لاس  هد  امـش  زا  یکی 

ماهدیدن »! يریخ  وت  زا  زگره  نم  دیوگیم : وا  هب  نز  ددرگ ، ریگرد  نز  اب  ای 
.« تسا تعامج  ییاهنت  هب  نمؤم  تسا و  تجح  ییاهنت  هب  نمؤم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 30 - ) 45894 - 648

تاعاجرا

: تشذگ

ار دـهاش  کی  اب  دـنگوس  هکرـس و  : » هک مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ةدومرف  همعطا ، باوبا  زا  مهن  داتـشه و  باـب  زا  مهن  یـس و  تیاور  رد 
دروآ ». نامسآ  زا  لیئربج 
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رگوداج ِيرگوداج  رفاک و  رفک  رب  لداع  ود  تداهش  مکح  باب 39 
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هراشا

قیدنز ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملادبع  نب  عمـسم  ( 1 - ) 45895 - 649
تداهـش زیاج و  درم  ود  تداهـش  درکیم  مکح  دـندادیم ، تداهـش  وا  یکاپ  هب  رفن  رازه  تداهـش و  وا  هیلع  مانـشوخ  لداع  درم  ود  رگا 

درادیم ». ناهنپ  ار  نآ  صخش ، هک  تسا  ینید  رفک ، هقدنز و  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  رفن  رازه 
رفاـک  ] قیدـنز هک  نیا  رب  ینبم  يدرم  رب  ار  مانـشوخ  لداـع  درم  ود  تداهـش  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45896 - 650
ینید رفک ، نوچ  درکیم ؛ لطاب  ار  رفن  رازه  تداهـش  دـنهدیم و  تداهـش  يو  یکاـپ  هب  رفن  رازه  هچرگ  تسنادیم ؛ زیاـج  تسا ، هدـش ]

درادیم ». ناهنپ  صخش  هک  تسا 
دادیمن و هبوت  دوب ، هدش  دـلوتم  مالـسا  رد  هک  ار  یـسک  یلو  دادیم . هبوت  ار  هقدانز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45897 - 651
هب دنهد و  تداهـش  وا  یکاپ  هب  رفن  رازه  هچرگ  تفریذپیم ؛ تسا ، قیدنز  وا  هک  نیا  رب  ینبم  يدرم  رب  ار  لداع  درم  ود  تداهـش  هتـسویپ 

. درکیمن یهجوت  رفن  رازه  تداهش 
وا هیلع  دنیایب و  لداع  درم  ود  رگا  : » دومرف ترـضح  دـش . لاوئـس  رحاس  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ( 4 - ) 45898 - 652
وا هک  دـنهد  تداهـش  ناناملـسم  زا  يدرم  رب  لداع  درم  ود  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا ». لالح  وا  نوخ  دـنهد ، تداهش 

دوشیم ». هتشک  تسا ، هدرک  رحس 
يرگوداج وا  هک  دنهد  تداهش  یناملسم  درم  هیلع  ناملسم  لداع  درم  ود  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 5 - ) 45899 - 653

دوشیم هتشک  دنکیم 

تاعاجرا

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
485 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناشکولمم ناگدرب  يدازآ  رب  هثرو  زا  یضعب  تداهش  مکح  باب 40 

هراشا

ياـج هب  یکلم  ةدرب  کـی  هتفر و  اـیند  زا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 1 - ) 45900 - 654
ذیفنت شدوخ  مهس  رادقم  رد  وا  تداهش  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، دازآ  وا  هک  دناهداد  تداهش  ناثراو  زا  یـضعب  تسا و  هتـشاذگ 

.« دنکیم شالت  شیوخ  يزاسدازآ  يارب  ناثراو  زا  وا  ریغ  هب  قلعتم  شخب  رد  كولمم  ةدرب  دوشیم و 

تاعاجرا
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: تشذگ

. قتع باوبا  زا  مراهچ  لهچ و  باب  تایاور  رد 
. باب نیا  بسانم  رارقا  باوبا  زا  مراهچ  باب  زین  و 

دنرادن لوبق  هماع  ِتاضق  ار  وا  تداهش  هک  یسک  مکح  باب 41 

هراشا

. دریذپیمن ار  ام  تداهش  ّتنس ] لها  نایضاق  زا  یکی  مان   ] کیرـش متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ يوار  ( 1 - ) 45901 - 655
دیورن ».] نداد  تداهش  يارب  ینعی  [ ؛ دینکن راوخ  ار  ناتدوخ  دومرف : ماما  دیوگ : يوار 

دینکن ». لیلذ  ار  ناتدوخ  دومرف : ترضح  دریذپیمن . ار  ام  تداهش  کیرش ، : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ( 2 - ) 45902 - 656
: تفگ نم  هب  وا  متفر . کیرش  دزن  دوب ، مزال  نم  رب  هک  یتداهش  صوصخ  رد  : » دیوگ سمهکوبا  ( 3 - ) 45903 - 657

؟ تسیچ نآ  مدیسرپ : دیوگ : سمهکوبا  یتسه ! بستنم  نادب  هک  یتسه  يزیچ  هب  بوسنم  وت  هک  نیا  اب  منادب  زیاج  ار  وت  تداهش  هنوگچ 
هب ارم  وت  متفگ : سپس  متـسیرگ و  نم  دیوگ : سمهکوبا  ندوب .] یـضفار  ینعی   ] ضفر تفگ : وا  متـسه ] بوسنم  يزیچ  هچ  هب  نم  ینعی  ]
نبا يارب  هّیـضق  نیا  هباشم  تسناد و  زیاج  ارم  تداهـش  کیرـش  نآ ، زا  سپ  مشابن ! ناـنآ  زا  مسرتیم  نم  هک  يزاـسیم  بستنم  یهورگ 

.« تسا هداتفا  قافتا  هرّکس ، لیضف  روفعی و  یبا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  دافم ؛ نیا  بسانم  سفن ، داهج  باوبا  زا  هاجنپ  باب  تایاور  رد 
487 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنشابن قساف  هک  طرش  نیا  اب  هدنهد  هقباسم  زابرتوبک و  تداهش  لوبق  باب 42 

هراشا

هانگ هب  رگا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . زابرتوبک  تداهـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هباّیـس  نبءالع  ( 1 - ) 45904 - 658
درادن ». یلاکشا  دوشیمن ، هتخانش 

. مدیسرپ دنکیم ، يزابرتوبک  هک  یسک  تداهش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هباّیس  نبءالع  ( 2 - ) 45905 - 659
. درادن یلاکشا  دوشن ، هتخانش  هانگ  هب  رگا  دومرف : ترضح 

: دومرف ترضح  تسا ! ناطیش  زابرتوبک  هک  تسا  هتفگ  رمع  دنیوگیم  دنتسه ، ام  دزن  هک  یناسک  متفگ :
؛ دننکیم نعل  ار  شبحاص  دنوریم و  يدنبطرش  ماگنه  هب  ناگتشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینادیمن  ایآ  هّللاناحبس !
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هقباسم دیز  نب  ۀماسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنوشیم و  رـضاح  دراوم  نیا  رد  ناگتـشرف  هک  ریت ؟ رپ و  رتش ، مس ، يانثتـسا  هب 
دناود ». ار  بسا  تشاذگ و 

درادـن و یلاکـشا  زابرتوبک  تداهـش  دومرفیم : مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا هک  مدینـش  : » دـیوگ هباّیـس  نب  ءـالع  ( 3 - ) 45906 - 660
: دومرفیم تشاذگ و  هقباسم  دناود و  ار  بسا  ادخ  لوسر  هک  ارچ  درادن ؛ یلاکشا  دنکیم ، يدنبطرـش  نآ  رب  هک  هدنهد  هقباسم  تداهش 

.« تسا مارح  رامق و  اهنیا ، زا  ریغ  دنوشیم و  رضاح  يزادناریت  بسا و  رتش و  صوصخ  رد  يدنبطرش  يارب  ناگتشرف 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسین زیاج  مهّتم  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تسیب و  باب  زا  مهدزناپ  تیاور  رد 
.« دنتسه رادیاپ  ناشلمع  رب  اهنیا  هک  یمادام  دننکیم ؛ يزاب  اهسورخ  رتوبک و  اهگس ، اب  هک  یناسک  زین  و  دیوگ :) هک  نآ  ات  )

تّنس فالخرب  قالط  ابر و  هانگ ، رب  تداهش  مکح  باب 43 

دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  راصنا  زا  يدرم  : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45907 - 661
: تفگ و 

؟ يرادن يدنزرف  وا  زج  دومرف : ترـضح  دیـشاب . نم  دهاش  منکیم ، مرـسپ  هب  هک  یـششخب  رب  امـش  هک  مرادیم  تسود  ادـخ ، لوسر  يا 
؟ ياهدیشخب وا  دننام  مه  اهنآ  هب  ایآ  دومرف : ترضح  مراد . هلب ، تفگ :

میوشیمن ». دهاش  فارحنا  رب  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : ترضح  هن . تفگ :
 489 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ابر رد  تداهش  ترضح  : » هک دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  لیعامسا  ( 2 - ) 45908 - 662
ریزعت ار  ناـنآ  دنتـسنادیم ، رگا  درکیم و  اـهر  ار  ناـنآ  میتـسنادیمن ، اـم  دـنتفگیم  دوهــش  رگا  درکیم و  لـطاب  ار  فارحنا  روـج و  و 

درکیم ».
: دنتفگیم نادهاش  رگا  درکیم . لطاب  ار  روج  ابر و  رد  تداهش  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45909 - 663

. دومنیم ناشریزعت  دنتسنادیم ، نوچ  درکیم و  ناشدازآ  میتسنادیمن ،
.« وشم هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ] ّتنس فالخرب  دهدیم ، قالط  هک  یسک  دهاش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45910 - 664

تسا هدش  نفد  نآ  رد  يزیچ  هک  ینیمز  رب  تداهش  مکح  باب 44 

ار يزیچ  نیمز  هک  ارچ  ریگب ؛ دهاش  نیمز  نآ  رب  ینکیم ، نفد  نیمز  رد  يزیچ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 45911 - 665
دهدیمن ». وت  هب 

نایرج نیا  زا  ثراو  دریمیم و  ای  دنکیم  شومارف  هک  دوشیم  رایسب  صخش  نوچ  : » دیوگ نیقتملا  ۀضور  باتک  رد  هرس  سدق  یـسلجم 
. ددرگیم عیاض  نانآ  ّقح  هجیتن  رد  درادن و  یعالّطا 

دننکیم ». راکنا  ار  لام  دشابن ، ینادهاش  رگا  مدرم  ًابلاغ  هک  ارچ  دشاب ؛ نتفرگ  دهاش  رد  دیکات  تیاور ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نکمم  و 
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ناهنپ سک  ره  زا  ار  دوخ  زار  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ باتک ]  ] شلصا رد  داّرز  دیز  ( 2 - ) 45912 - 666
هب ار  نآ  ینکیم و  نفد  ار  يزیچ  نیمز  رد  نوچ  تسا و  راکـشآ  نآ  درذـگب ، یکی  زا  هچ  ره  هک  ارچ  ربن ؛ نوریب  بل  ود  زا  تزار  راد و 

دنادرگیمن ». زاب  وت  هب  زگره  ار  تتناما  نیمز  هک  ارچ  ریگم ؛ دهاش  « 1  » نیمز رب  یهنیم ، نیمز  دزن  تناما 
______________________________

. دشاب راک  رد  یفیحصت  ای  یطقس  تسا  نکمم  تسا ؛ داضت  رد  یلبق  ثیدح  اب  ثیدح  نیا  (. 1)
491 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تداهش نتفرگ  سپ  مکح  باب 45 

میهدیم ». سپ  وا  هب  دریگ ، سپ  ام  زا  ار  شتداهش  دهاوخب  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 45913 - 667
هک دـهاوخب  ددرگ و  زاـب  نآ  زا  سپ  دـهدب و  یتداهـش  اـم  دزن  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45914 - 668

.« دشاب هدشن  یعطق  یضاق ]  ] مکح هک  تسا  ینامز  ات  ترضح  روظنم  میهدیم . سپ  وا  هب  ار  شتداهش  ام  دریگ ، سپ  ام  زا  ار  شتداهش 

 ... اهفقو و تافو ، بَسَن ، رد  هتشذگ  ياههدینش  رب  تداهش  مکح  باب 46 

، تسا هتسشن  لاس  تصش  ای  هاجنپ  هناخ  نآ  رد  تسوا و  ِنآ  زا  ياهناخ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1 - ) 45915 - 669
و یعّدم )  ) تسوا ِنآ  زا  هناخ  هک  دـنکیم  تباث  مه  « 1  » لصا تسوا و  لام  هناخ  هک  دـنکیم  اعّدا  دـیآیم و  رد  وا  رب  يدرم  نآ  زا  سپ 
دناهدش و ضرقنم  مه  نادهاش  ماهدیرخ و  دناهدش ، ضرقنم  هک  يدرم  زا  ار  هناخ  نیا  نم  دیوگیم : تسا ، شتسد  رد  هناخ  هک  سک  نآ 

دیوگیم هک  هنوگنآ  ار  هناخ  صخـش  نیا  دناهدینـش  هک  دنهدیم  تداهـش  ینعی  دنهدیم ؛ ندینـش  رب  تداهـش  هک  دروآیم  ار  یهورگ 
نانآ ۀطـساو  هب  ار  هناخ  ياعّدا  هک  يایعّدـم  نیا  نادـنواشیوخ  زا  ار  هناـخ  نیا  هک  دـنهد  تداهـش  رگا  : » دومرف ترـضح  تسا ، هدـیرخ 

یمیدق روما  ةرابرد  ندینـش  رب  تداهـش  اهنت  تسه و  شیوخ  لصا  رب  وا  هنرگو  دوشیم  طقاس  وا  ياعّدا  تسا ، هدرک  يرادیرخ  دـنکیم 
.« تسا زیاج  نآ  دننام  اهفقو و  تافو ، بسن ، لیبق  زا 

دهدیم تداهش  مکاح  دزن  قوثو ، دروم  دهاش  هارمه  هب  هک  یسک  تداهش  مکح  باب 47 

اهنت تنمؤم  ردارب  دهدیمن و  ار  وا  ّقح  درم  نآ  یلو  دراد  ّقح  يدرم  رب  تنمؤم  ردارب  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ملاع  ( 1 - ) 45916 - 670
يو هارمه  وت  داد ، تداهش  وت  دزن  وا  رگا  ینکیم ، قیقحت  شتداهش  ةرابرد  دهاش  زا  وت  تسا و  دامتعا  دروم  دهاش  یلو  دراد  دهاش  کی 

دورن ». نیب  زا  ناملسم  ردارب  ّقح  ات  هدب  تداهش  يو  تداهش  لثم  هب  مکاح  دزن 
______________________________

. تسا كردم  لیلد و  يانعم  هب  اجنیا  رد  لصا  ًارهاظ  (. 1)
 493 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  هّللادبعوبا  دوواد و  نبدمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  زا  ياهّدع  : » دـیوگ یـسوط  خیـش  ( 2 - ) 45917 - 671
تسا هدرک  تداهش  باب  رد  نید  رد  یناغملش  یلع  نب  دمحم  هک  ییاههابتـشا  زا  دناهتفگ : ود  نآ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  هیوباب  نب  یـسوم 

کی زج  نمؤم  ردارب  دـهدیمن و  وا  هب  هک  تسا  یّقح  يدرم  رب  وت  نمؤـم  ردارب  يارب  رگا  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ملاـع  زا 
. ینکیم قیقحت  یسرپیم و  يو  زا  شتداهش  ةرابرد  ینکیم و  هعجارم  شدهاش  هب  وت  تسا ، دامتعا  دروم  شدهاش  درادن و  دهاش 
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ترابع دورن و  نیب  زا  ناملسم  درم  ّقح  ات  یهدیم  تداهش  يو  تداهـش  لثم  مکاح  دزن  يو  هارمه  مه  وت  داد ، تداهـش  وت  دزن  رگا  سپ 
تسا ». غورد  نآ  رد  هک : تسا  هتفگ  رگید  ياج  رد  میسانشیمن و  ار  نآ  ام  هک  يو  زا  تسا  یغورد  نیا  دیوگ : وا  تسا و  هیوباب  نبا  زا 

495 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاریزعت دودح و  باتک 

هراشا

497 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دودح یمومع  ماکحا  ياهباب  لوا : لصف 

ّدح زا  زواجت  ریخأت و  لیطعت و  تمرح  فیرش ، هیامورف و  صخش  رب  نآ  يارجا  موزل  ّدح و  دیاوف  باب 1 

هراشا

اهربق زا   ] تماـیق زور  هنوگ  نیمه  دـشخبیم و  تاـیح  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  و  هدـنز ، زا  ار  هدرم  دروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  وا 
. دیوشیم هدروآ  نوریب  دیوشیم ] جراخ 

نیمز رب  ناراب  زور  هنابـش  لهچ  زا  رتروآدـشر  دوشیم ، ارجا  نیمز  رد  هک  يّدـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 45918 - 672 « 1»
«. تسا

: تشاد نایب  دشخبیم ، تایح  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 2 - ) 45919 - 673
اب نیمز  دـننکیم و  ایحا  ار  لدـع  نانآ  هک  دزیگنایم  رب  ار  ینادرم  هکلب  دزاسیم ، هدـنز  ار  نیمز  ناراب  اب  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  روظنم  »

«. تسا رتدنمدوس  زور ] حبص /[  لهچ  ناراب  زا  نیمز ، يارب  ّدح  کی  يارجا  دوشیم و  هدنز  لدع  يایحا 
حبص لهچ  ناراب  زا  ّدح ، کی  يارجا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 45920 - 674

«. تسا رتهب  زور ] ]/ 
______________________________

.19 / 30 مور ، (. 1)
 499 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رترب لاس  داتفه  تدابع  زا  لداع ، ماما  تواـضق )  ) تموکح تعاـس  کـی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 4 - ) 45921 - 675
«. تسا رترب  زور ] حبص /[  لهچ  ناراب  زا  دوشیم ، ارجا  نیمز  رد  ادخ  يارب  هک  يّدح  تسا و 

هک ّدـح  کی  تسا و  رتهب  زور  لهچ  ناراب  زا  لداع  ماما  تموکح  زا  زور  کـی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 5 - ) 45922 - 676
«. تسا رترب  لاس  تصش  تدابع  زا  دوشیم ، ارجا  نیمز  رد 

بیغرت ایند  روما  زا  کی  چیه  رد  هچ  رگا  درکیم ؛ بلط  ار  ادخ  دودح  ۀماقا  مردپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 45923 - 677
دسیونن ». وا  رب  یهانگ  ایند ] زا  يرود  ّدح و  مامتها  رطاخ  هب   ] سپ درکیمن .

دوشیمن تخبدب  یسک  یهلا و  دودح  يارجا  اب  زج  دوشیمن ، تخبـشوخ  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 45924 - 678
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«. یهلا دودح  عییضت  اب  زج 
. زاس مکاپ  ماهداد ؛ انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  : » درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ینز  ( 8 - ) 45925 - 679

كاپ ار  وت  یهاـنگ  هچ  زا  دومرف : ترـضح  تسا . رتناـسآ  ترخآ  یمئاد  باذـع  زا  اـیند  باذـع  هک  ارچ  درادـب ؛ هزیکاـپ  ار  وت  دـنوادخ 
ترـضح مراد . رهوش  درک : ضرع  نز  نآ  هن ؟ ای  يرادرهوش  وت  اـیآ  دومرف : يو  هب  ترـضح  ماهداد . اـنز  نم  درک : ضرع  نز  نآ  مزاـس ؟

، نک ناـمیاز  ورب و  دومرف : ترـضح  دوب . رـضاح  مرهوش  درک : ضرع  نز  نآ  وت ؟ زا  بیاـغ  اـی  دوب  رـضاح  وت  دزن  ترهوـش  اـیآ  دوـمرف :
زا سپ  تداهـش . کی  نیا  ایادـخ ، دومرف : ترـضح  دینـشیمن - ار  ترـضح  نخـس  هک  ياهنوگ  هب  تفر - نز  نوچ  ایب و  نم  دزن  هاـگنآ 

نز  نآ  هک  ياهنوگ  هب  ترضح - زاس . كاپ  ارم  نونکا  مه  مدرک ؛ نامیاز  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  دزن  نز  نآ  یتدم ،
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ایآ دومرف : ترـضح  زاس . كاپ  ارم  ماهداد ؛ انز  نم  درک : ضرع  نز  نآ  مزاس ؟ كاپ  هچ  زا  ار  وت  ادـخ ، زینک  يا  دیـسرپ : دسانـشیمن - ار 
؟ یتشاد رهوش  يدرک ، يراک  نینچ  هک  نامز  نآ 

ورب و دومرف : ترضح  دوب . رضاح  مرهوش  درک : ضرع  نز  نآ  بیاغ ؟ ای  دوب  رضاح  ترهوش  دومرف : ترضح  يرآ . درک : ضرع  نز  نآ 
نخـس هک  دیـسر  ییاـج  هـب  نوـچ  تشگزاـب و  نز  دـیوگ : يوار  تسادـخ . روتـسد  هـک  هنوـگ  نآ  لـماک  لاـس  ود  هدریـش ؛ ار  تدـنزرف 

يا درک : ضرع  دمآ و  نز  تشذـگ ، لاس  ود  نوچ  تداهـش و  ود  نیا  ایادـخ ، دومرف : ترـضح  دینـشیمن ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يو زا  دسانـشیمن - ار  نز  نآ  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  ترـضح - زاس . كاپ  ارم  نونکا  مه  ماهداد ؛ ریـش  هچب  نیا  هب  لاـس  ود  نینمؤملاریما ،

: دیسرپ
نینچ هک  ناـمز  نآ  دوـمرف : ترـضح  زاـس . كاـپ  ارم  ماهداد ؛ اـنز  نم  نینمؤـملاریما ، يا  درک : ضرع  نز  نآ  مزاـس ؟ كاـپ  هچ  زا  ار  وـت 

نز رـضاح ؟ اـی  دوب  بیاـغ  يدرک ، نینچ  هک  ناـمز  نآ  ترهوش  اـیآ  دومرف : ترـضح  يرآ . درک : ضرع  نز  نآ  یتشاد ؟ رهوش  يدرک ،
دنک ادیپ  كاروخ  دروخ و  كرد  دنزرف ، هک  نامز  نآ  ات  نک  یتسرپرس  تدنزرف  زا  ورب و  دومرف : ترضح  دوب . رـضاح  يو  درک : ضرع 

ار ماـما  نخـس  رگید  تـفر و  نز  نوـچ  تشگزاـب . تـسیرگیم ، هـک  یلاـح  رد  نز  نآ  دـنکن . طوقـس  هاـچ  رد  دـتفین و  ماـب  تـشپ  زا  و 
. دش ور  هبور  نز  نیا  اب  هار  نیب  رد  ثیرح  نب  ورمع  تداهش . هس  نیا  ایادخ ، دومرف : ترضح  دینشیمن ،

ارم هک  ماهدرک  تساوخرد  يو  زا  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  هب  نم  تفگ : نز  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : يو  زا 
دتفین ماب  تشپ  زا  دنک و  ادیپ  كاروخ  دروخ و  لقع  هک  ینامز  ات  نک  یتسرپرس  تدنزرف  زا  تسا : هدومرف  نم  هب  ناشیا  اما ]  ] دزاس كاپ 

دزن تفگ : نز  نآ  هب  ثیرح  نب  ورمع  دشاب . هتخاسن  كاپ  ارم  ترـضح ، دسر و  ارف  مگرم  هک  مسرتیم  نم  دـنکن و  طوقـس  یهاچ  رد  و 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  ثیرح  نب  ورمع  ۀتفگ  تشگزاب و  نز  نآ  موشیم . دنزرف  یتسرپرـس  رادهدـهع  نم  درگزاب ؛ ترـضح 

یتسرپرـس ار  وت  دـنزرف  ثیرح  نب  ورمع  ارچ  دیـسرپ : نز  نآ  زا  دـنادیمن - اـیوگ  هک  ياهنوگ  هب  مالـسلا - هیلع  نینمؤـملاریما  تفگزاـب .
. زاس كاپ  ارم  ماهداد ؛ انز  نینمؤملاریما ، يا  درک : ضرع  نز  نآ  دنکیم ؟
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: دومرف ترضح  يرآ . تفگ : نز  نآ  یتشاد ؟ رهوش  يدرک ، ار  راک  نیا  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح 

. دوب رضاح  درک : ضرع  نز  رضاح ؟ ای  دوب  بیاغ  ترهوش 
هب وت  دـش و  تباـث  نز  نیا  هیلع  وـت  يارب  تداهـش  راـهچ  ایادـخ ، تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اـجنیا  رد 
نم اب  وا  دنک ، لیطعت  ارم  دودح  زا  يّدح  هک  سک  ره  دمحم ، يا  يدومرف : ياهداد ، ربخ  تنید  زا  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تربمایپ 

. تسا هتساوخ  ار  نم  اب  زیتس  تفلاخم و  شراک  نیا  اب  هدرک و  ینمشد 
یلص تربمایپ  تنس  وریپ  وت و  عیطم  نم  هکلب  متسین  وت  ماکحا  ةدننک  عییضت  وت و  اب  زیتس  راتساوخ  درک و  مهاوخن  لیطعت  ار  وت  دودح  نم 
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. متسه هلآ  هیلع و  هللا 
نوچ يو  دوب . هدش  خرس  هدش ، هتفاکش  يرانا  نوچ  ترضح  ةرهچ  هک  ییوگ  درک ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یهاگن  ثیرح  نب  ورمع 

متفریذپ ار  يو  تلافک  يرادیم ، تسود  ار  هچب  لّفکت  امـش  متـشادنپیم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  نینمؤملاریما ، يا  درک : ضرع  دید ، نینچ 
راهچ زا  سپ  اـیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درک . مهاوخن  نینچ  نم  دـیرادیم ، دنـسپان  ار  نآ  امـش  هک  نونکا  مه  یلو 

، ربنق يا  دومرف : تفر و  ربنم  يالاب  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  ینک . تلافک  ار  دنزرف  يراوخ  اب  دیاب  دـنگوس ! ادـخ  هب  تداهش !
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  دش . تیعمج  زا  رپ  دجسم  هک  اجنآ  ات  دندش  عمج  همه  مدرم  هد . رـس  تعامج  زامن  دایرف  مدرم  نایم  رد 
میمـصت نینمؤملاریما  دزاـسب . يراـج  يو  رب  ار  یهلا  ّدـح  اـت  دربیم  هفوک  تشپ  ار  نز  نیا  ادـخ  تساوخ  هب  امـش  ماـما  مدرم ، يا  دومرف :
دیروایب هارمه  هب  ار  ناتياهگنس  دیناشوپب و  دیوشن - هتخانـش  هک  هنوگ  نآ  ار - شیوخ  ةرهچ  دیوشیم ، جراخ  امـش  هک  هاگنآ  تفرگ 

نییاپ ربنم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  هللاءاش . نا  دـیدرگیم - رب  ناتياهلزنم  هب  هک  نامز  نآ  اـت  دسانـشن ، ار  يرگید  یـسک ، و 
دـندوب و هدیـشک  هرهچ  رب  ار  شیوخ  ياههمامع  هک  یلاح  رد  سانـشان - مدرم - دـندرب و  نوریب  ار  نز  ترـضح  دـش ، هک  حبـص  دـندمآ .

نز يارب  ياهلاچ  داد  روتـسد  ترـضح  دندیـسر . هفوک  تشپ  هب  ات  دـندمآ  نوریب  دنتـشاد ، ناشياهنیتسآ  اهابع و  رد  ار  ناـشياهگنس 
نآ  رد  رمک  ات  ار  يو  هاگنآ  دندنک .

 505 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
اب داـهن و  شـشوگ  رد  ار  شاهبابـس  تشگنا  ود  تشاذـگ و  باـکر  رد  ار  دوخ  ياـپ  دـش و  راوس  شیوخ  رتسا  رب  سپـس  داد . رارق  هلاـچ 
نم اب  ار  دهع  نامه  زین  وا  هک  درک  يدهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدرم ، يا  درک : دایرف  ادص  نیرتدنلب 
نز نیا  رب  هک  تسا  يّدح  دننام  يو  رب  هک  سک  ره  نیاربانب  دنکن ؛ ّدح  يارجا  دشاب ، يو  رب  ادـخ  يارب  يّدـح  هک  سک  ره  تسا : هدرک 
هیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زجب  مدرم  ۀـمه  زور ، نآ  رد  هجیتـن  رد  دـنکن . يراـج  ّدـح  نز  نیا  رب  تسا ،

هک یناسک  نایم  رد  دـیوگ : يوار  دوبن . ناشیا  اب  يرگید  سک  دـندرک و  يراج  نز  نآ  رب  ار  ّدـح  رفن  هس  نیا  اـهنت  دنتـشگزاب و  مالـسلا 
دوب ». زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  دمحم  دنتشگزاب ،

ماحدزا لـیلد  هب   ] ار « 1 « » هبحر  » ياهرد ترـضح  دندوب . رایـسب  مدرم  دش ، راسگنـس  هینادـمه  هحارـش  هک  نامز  نآ  ( 9 - ) 45926 - 680
ار هبحر »  » ياهرد ترـضح  سپـس  درم . هک  نیا  ات  دش  راسگنـس  سپـس  لخاد و  شاهلاچ  رد  وا  دروآ . ار  هحارـش  هاگنآ  تسب . تیعمج ]
، دینـش ار  مدرم  نعل  هک  یناـمز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درکیم . نعل  ار  هحارـش  دـشیم ، دراو  هک  سک  ره  دـندش . دراو  مدرم  دوشگ .

هنوگ نآ  دش ؛ دهاوخ  يو  هانگ  ةرافک  ّدح ، نآ  هک  نیا  رگم  دوشیمن  ارجا  ّدح  سک  چیه  رب  مدرم ، يا  : » دـهد ادـن  يدانم  ات  داد  روتـسد 
«. دوشیم تخادرپ  ْنید ، يادا  اب  ْنید  هک 

ترخآ رد  ایآ  هک : مدیسرپ  هدش ، ارجا  وا  رب  ّدح  ایند  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ نارمح  ( 10 - ) 45927 - 681
«. تسا نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ باذع  مه 

زا رتلداع  دنوادخ  دسر ، نآ  تازاجم  هب  ایند  رد  دـنک و  یهانگ  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ( 11 - ) 45928 - 682
ادخ دناشوپب ، ایند  رد  يو  رب  ار  هانگ  نآ  دنوادخ  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  هک  سک  ره  دنک و  تازاجم  ار  شاهدنب  هرابود  هک  تسا  نآ 

«. دنک رظن  دیدجت  هدرک ، وفع  نآ  زا  هک  يزیچ  ةرابرد  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب 
كاپ ترخآ  ایند و  رد  نانیا  هدـیدرگ ، يراـج  ناـنآ  ةراـبرد  یهلا  دودـح  هک  دـنریمب  یلاـح  رد  ناراـکتیانج  رگا  ( 12 - ) 45929 - 683

، دهاوخب رگا  هک  سب  ار  نانآ  لج  زع و  دنوادخ  تسا و  یقاب  دوخ  لاحرب  نانآ  هب  تبـسن  یهلا  باذع  ةدعو  دـننک ، هبوت  رگا  دـناهدش و 
. دنکیم وفع  دهاوخب ، رگا  باذع و 

______________________________
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م. عیسو - خارف و  ياضف  نادیم ، (. 1)
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تخرد ةویم  ۀخاش  ادخ  لوسر  دندروآ . ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هدرک  انز  ینز  اب  هک  ار  ضیرم  گرزب و  مکش  يدرم  ( 13 - ) 45930 - 684
یهلا دودح  زا  يّدح  هک  تشادن  تسود  ادخ  ربمایپ  دز . درم  نآ  هب  راب  کی  ّدـح ، ياج  هب  نآ  اب  دروآ و  تشاد  هشوخ  دـص  هک  ار  امرخ 

. دزاس لطاب  ار 
اب هنایزات و  لک  اب  ماما  نآ  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باتک  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 45931 - 685
زا يّدـح  وا  و  دـناهدرکن ، كرد  ار  غولب  دـشر و  رتخد ، رـسپ و  هک  دوب  یعقوم  نآ  درکیم و  ارجا  ار  یهلا  دودـح  نآ ، زا  یـشخب  اـی  مین 

. درکیمن لطاب  ار  یهلا  دودح 
هیلع قداـص  ترـضح  دزیم ؟ هناـیزات ]  ] هنوگچ دراوم ] هنوگ  نیا  رد   ] مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

دودـح زا  يّدـح  دزیم و  نآ  اب  ناشرمع  ياهلاس  دادـعت  هب  تفرگیم و  تسد  هب  نآ  موس  کی  زا  ای  طسو  زا  ار  هنایزات  دومرف : مالـسلا 
«. درکیمن لطاب  ار  یهلا 

. تسا هدمآ  نینچ  نساحم ، هیقفلا و  هرضحیال  نم  رد  تیاور  نیمه 
. دننک زیهرپ  نآ  زا  رود ، دارفا  ات  نک  ارجا  ناکیدزن  دروم  رد  ار  دودح  : » دنتشون هعافر  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 45932 - 686

«. دوشیمن لیطعت  دودح  دوریمن و  رده  اهنوخ 
ار امـش  ود ، نآ  هب  تبـسن  ادخ  نید  ةرابرد  دیابن  هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 16 - ) 45933 - 687

تسا ». یهلا  دودح  يارجا  نید ،] زا  روظنم  : » ] تشاد نایب  دریگب ، یتفأر 
تواضق نارود و  ناکیدزن و  رب  دودح  يارجا  هب  داب  وت  رب  : » درک شرافس  نینچ  یخرب  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 45934 - 688

«! هایس خرس و  نیب  هنالداع  میسقت  مشخ و  يدونشخ و  لاح  رد  ادخ  باتک  ۀیاپ  رب 
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. دـنربب ار  يو  تسد  اـت  داد  روتـسد  ترـضح  دـندروآ . ادـخ  لوسر  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  فارـشا  زا  ینز  ( 18 - ) 45935 - 689
زیچ کی  دروم  رد  نز - نیا  نوچمه  یفارشا - نز  کی  تسد  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  : » دنتفگ دندیسر و  ترـضح  تمدخ  شیرق  زا  یمدرم 

ارجا نافیعـض  رب  ار  یهلا  دودـح  نانآ  دـندش . كاله  يراک  نینچ  يارب  اهنت  امـش  ناینیـشیپ  دومرف : ترـضح  دوشیم ! هدـیرب  شزرامک ،
«. دندش كاله  تهج  نیدب  سپ  دنتخاسیم ؛ اهر  ار  فارشا  نادنمتردق و  یلو  دندرکیم 

كاله لیلد  نیا  هب  لیئارسا  ینب  انامه  : » دومرف درک و  یهن  دودح  ندرک  لیطعت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ( 19 - ) 45936 - 690
«. دنتخاسیم يراج  فارشا - نارگناوت و  رب  هن  ناگیامورف - رب  ار  یهلا  دودح  هشیمه  نانآ  هک  دندش 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نارای  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  یبا  نب  دواد  ( 20 - ) 45937 - 691
وا ریشمش  اب  تفگ : هدابع  نب  دعس  درک ؟ یهاوخ  يدروخرب  هچ  وا  اب  ینیبب ، ترسمه  مکـش  يور  رب  ار  يدرم  رگا  دنتفگ : هدابع  نب  دعس 

؟ دعس يا  تسیچ  دومرف : دمآ و  رد  لزنم ] زا   ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دز . مهاوخ  ار 
. منزیم ریشمش  اب  ار  وا  متفگ : مه  نم  درک ؟ یهاوخ  هچ  يو  اب  يدید ، ترسمه  مکش  يوررب  ار  يدرم  رگا  دندیـسرپ : نانیا  تفگ : دعس 

مشچ اب  ندید  زا  سپ  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دعس  ینکیم ؟ هچ  دهاش  راهچ  اب  سپ  دعس ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
زا ادخ  یهاگآ  تمشچ و  ندید  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، دومرف : ادخ  ربمایپ  تسا ! هداد  ماجنا  درم  هک  يراک  زا  دنوادخ  یهاگآ  و 

هداد رارق  يّدح  زین  دنک  زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  يّدح و  زیچ  ره  يارب  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  ماجنا  درم  نآ  هک  يراک 
دهاش راـهچ  زا  رتمک  هک  يروما  دومرف  ررقم  دـنوادخ  : » تسا هدوزفا  تیاور  نیا  ناـیاپ  رد  ار  هلمج  نیا  نساـحم  باـتک  رد  یقرب  تسا .»
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«. دشاب هدیشوپ  ناناملسم  رب  دندید ، ار  نآ 
سک ره  رب  تسا و  هداد  رارق  يّدح  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  : » دومرف هدابع  نب  دعـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 21 - ) 45938 - 692

ناناملـسم رب  دنوش ، هاگآ  نآ  رب  دهاش  راهچ  زا  رتمک  هک  ار  يروما  تسا و  هداد  رارق  يّدح  زین  دنک  زواجت  ادـخ  دودـح  زا  يّدـح  زا  هک 
«. تسا هتشاد  هدیشوپ 

 511 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يربماـیپ دـنوادخ  هک  ینادیم  اـیآ  سیق ، نب  ورمع  يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ سیق  نب  ورمع  ( 22 - ) 45939 - 693

نآ هب  هک  هداد  رارق  ییامنهار  باتک  يارب  هتـشاد و  نایب  هدوب ، زاین  دروم  هچنآ  ره  باـتک  نآ  رد  هدرک و  لزاـن  یباـتک  يو  رب  هداتـسرف و 
: دیوگ سیق  نب  ورمع  تسا ؟ هداد  رارق  يّدـح  دـنک ، زواجت  ّدـح  نآ  زا  هک  سک  ره  يارب  يّدـح و  يزیچ  ره  يارب  دـنکیم و  ییامنهار 

يارب هدرامگ و  ییامنهار  باتک  رب  هتشاد و  نایب  هدوب ، زاین  دروم  هچنآ  باتک  رد  هدرک و  لزان  یباتک  يو  رب  هداتسرف و  يربمایپ  مدیسرپ :
؟ تسا هداد  رارق  يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  زا  هک  سک  ره  يارب  هنوگچ  مدیسرپ : يرآ . دومرف : ترضح  تسا ؟ هداد  رارق  يّدح  زیچ  ره 

؛ ددرگن ذـخا  لـالح  هار  زا  زج  هک  هدرک  نیعم  لاوـما ، دروـم  رد  دـنوادخ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـیوگ : سیق  نـب  ورمع 
تسا و هدرک  زواجت  یهلا  ّدح  زا  هک  ارچ  دوشیم ؛ عطق  ّدـح  ناونع  هب  شتـسد  دـنک ، بسک  ار  نآ  لالح  هار  ریغ  زا  هک  سک  ره  نیاربانب 
وا رب  ّدح  دشاب - رـسمه  نودـب  رگا  دـنک - نیا  زج  هک  سک  ره  دریگن و  ماجنا  شلالح  هار  زا  زج  جاودزا ، هک  هداد  رارق  يّدـح  دـنوادخ 

تسا ». هدرک  زواجت  ّدح  زا  هک  ارچ  دوشیم ؛ راسگنس  دشاب ، رادرسمه  رگا  دوشیم و  يراج 
هدرکن اهر  دراد ، زاین  نآ  هب  تمایق  ات  تما  هک  ار  يزیچ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 23 - ) 45940 - 694

نآ هب  هک  هدرامگ  ییاـمنهار  نآ  رب  يّدـح و  يزیچ  ره  يارب  دـنوادخ  تسا و  هدرک  ناـیب  شلوسر  يارب  لزاـن و  شباـتک  رد  ار  نآ  رگم 
«. تسا هداد  رارق  يّدح  دنک ، زواجت  یهلا  ّدح  زا  هک  سک  ره  رب  دنکیم و  ییامنهار 

هدـمآ نآ  ةرابرد  تنـس  باتک و  هک  نیا  رگم  تسین ، يزیچ  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 24 - ) 45941 - 695
«. تسا هداد  رارق  يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  سک  ره  يارب  يّدح و  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  دومرف : ترضح  هاگنآ  تسا .

دراد تینوصم  شطیارش ] اب  مه  نآ   ] ّدح دروم  رد  زج  نمؤم  ندب )  ) تشپ : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 25 - ) 45942 - 696
هدرک و نایب  ار  دودح  لج  زع و  دنوادخ  دومرف : دـنک . زواجت  یهلا  دودـح  زا  يّدـح  زا  شیب  هب  یـسک  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  ترـضح  و 

«. تسا هداد  رارق  يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  زا  هک  سک  ره  يارب 
«. تسا يّدح  شیارب  دنک ، زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  سک  ره  دراد و  يّدح  يزیچ  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 26 - ) 45943 - 697

، دـنک زواجت  نآ  زا  هک  سک  ره  تسا و  هنایزات  موس  کی  ناـمه  دودـح ، زا  یکی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 27 - ) 45944 - 698
«. دش دهاوخ  تباث  يو  رب  يّدح 

 513 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا هتخاس ؛ نیعم  ار  يدودح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دومرف دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 28 - ) 45945 - 699

یشومارف يور  زا  توکس  نیا  هدرک . توکس  ییاهزیچ  ةرابرد  دیراذگن و  مک  اهنآ  زا  هدرک ، مزلم  ار  یضیارف  دینکن و  زواجت  دودح  نآ 
دیریذپب ». ار  نآ  دیزاسن و  فیلکت  دوخرب  ار  نآ  سپ  ادخ ، يوس  زا  تسا  یتمحر  لیلد  هب  اهنت  نیا  نیاربانب  تسا ؛ هدوبن 

دنوادـخ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » هک تشاد  نایب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 29 - ) 45946 - 700
ییاهتنس دیزاسم و  عیاض  ار  اهنآ  هدرک ، مزلم  امش  رب  ار  یتابجاو  دینکن و  زواجت  دودح  نآ  زا  هدرک ، نیعم  امش  يارب  ار  يدودح  لاعتم 

رطاـخ هب  ییاـهزیچ  زا  دـینکن و  اـهنآ  زا  يرد  هدرپ  هتخاـس ، مارح  امـش  رب  ار  یتاـمرحم  دـینک و  يوریپ  اـهنآ  زا  هدروآ ، دـیدپ  امـش  يارب 
دیزاس ». مزلم  دوخرب  ار  اهنآ  نیاربانب  تسا ؛ هتشذگ  رد  دنک - شومارف  هک  نآیب  امش - رب  شتمحر 
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تسا يدودح  نآ  يارب  هناخ ، نوچ  هک  نآ  زج  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 30 - ) 45947 - 701
«. هنایزات فصن  هنایزات و  کی  ای  نآ ، ریغو  شارخ  تراسخ  یتح  دوشیم ؛ بوسحم  هناخ  زا  تسا ، هناخ  دودح  رد  هچنآ  ره  و 

نوچ هک  نآ  زج  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ داّمح  ( 31 - ) 45948 - 702
ياهفیحـص ام  دزن  تسا و  مارح  تمایق  ات  شمارح  لالح و  تمایق  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  لالح  دراد و  يدودح  اههناخ 

هار زا  هچنآ  ره  تسه و  هفیحـص  نآ  رد  هک  نآ  زج  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دـنوادخ  تسا و  رتم ]  35 عارذ /[  داـتفه  نآ  لوط  هک  تسا 
ای هنایزات  کی  ای  نآ ، ریغ  شارخ و  تراـسخ  یتح  دـیآیم ؛ باـسح  هب  هناـخ  زا  تسا ، هناـخ  زا  هچ  ره  دوشیم و  بوسحم  هار  زا  تسا ،

«. هنایزات فصن 
- دزاس يراج  يّدح  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » هک تشاد  نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 32 - ) 45949 - 703

«. دوشیم بوسحم  ناراکزواجت  زا  يو  دنک - نینچ  دیابن  هک  ییاج  رد 
زواجت نآ  زا  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  دودـح و  اهنیا  یلاعت : كرابت و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 33 - ) 45950 - 704

هک سک  ره  سپ  تسا ؛ هدرک  ررقم  شیارب  هنایزات  دص  مشخ و  راکانز  رب  دنوادخ  : » دومرف تسا ، رگمتـس  دنک ، زواجت  سک  ره  دینکن و 
دودـح و اـهنیا  هک : تسا  دـنوادخ  ةدومرف  ناـمه  نیا  میوجیم و  يرازیب  ادـخ  دزن  وا  زا  نم  دـنز ، هناـیزات  رتشیب  دـنک و  مشخ  راـکانز  رب 

«. دینکن زواجت  نآ  زا  تسا ؛ یهلا  ياهزرم 
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هابتشا ربنق  دنک . يراج  ّدح  يدرف  رب  ات  داد  روتـسد  ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 34 - ) 45951 - 705
«. تفرگ هنایزات  هس  هب  ربنق  زا  ار  درم  نآ  صاصق  ماما  دز . يو  رب  رتشیب  هنایزات  هس  درک و 

. دز رتشیب  هنایزات  هس  یهابتشا  ربنق  دنزب . هنایزات  ار  يدرف  ات  داد  روتسد  ربنق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 35 - ) 45952 - 706
. تفرگ هنایزات  هبرض  هس  هب  ربنق  زا  ار  درم  نآ  صاصق  ترضح 

هتفرگ هنایزات  موس  ود  هنایزات و  ۀـمین  زا  هنایزات ، موس  کی  هناـیزات و  فصن  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 36 - ) 45953 - 707
«. دوشیم

ادخ و هب  نامیا  هک  سکچیه  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 37 - ) 45954 - 708
«. ّدح دروم  رد  زج  دنزب ؛ هنایزات  هد  زا  شیب  هک  تسین  زیاج  دراد ، تمایق 

: دیوگیم وا  تسا . هدز  رتمک  هنایزات  کی  يّدح  رد  هک  دنروآیم  ار  یمکاح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 38 - ) 45955 - 709
دسریم روتسد  هاگنآ  يرتنابرهم ؟ نم  زا  نانآ  هب  تبسن  ایآ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  مدرک ! نینچ  تناگدنب  رب  محرت  لیلد  هب  نم  ادنوادخ ،

زا هـک  مدز  رتـشیب  نـیا  يارب  دـیوگیم : وا  تـسا . هدز  رتـشیب  هناـیزات  کـی  هـک  دـنروآیم  ار  یمکاـح  زین  دــنربب و  شتآ  هـب  ار  يو  هـک 
«. دنربب شتآ  هب  ار  يو  هک  دسریم  روتسد  هاگنآ  دنک . يرود  وت  ياهتیصعم 

«. دنک تلفغ  ّدح  يارجا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دشیمن  هدید  چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 39 - ) 45956 - 710
«. تسادخ رتکچوک  ّدح  ندز ، هنایزات  ادخ و  رتگرزب  ّدح  ندرک ، راسگنس  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 40 - ) 45957 - 711
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سک ره  تسا و  هنایزات  موس  کی  یهلا  دودح  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  یباتک  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 41 - ) 45958 - 712

«. دوشیم تباث  ّدح  ناونع  هب  هنایزات  کی  يو  رب  دنک ، زواجت  نآ  زا  هک 
يارجا رد  دوش . ارجا  شدروم  رد  دـیاب  دوش ، تباث  يو  رب  يّدـح  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 42 - ) 45959 - 713

«. تسین يریخأت  تلهم و  یهلا ، دودح 
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«. دوشیم لیطعت  یهلا  ّدح  دشاب ، دیما  زاربا  دیاش و  راهظا  ّدح ، يارجا  رد  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 43 - ) 45960 - 714

تاعاجرا

: دیآیم

یمومع ماکحا  ةرابرد  يرایسب  تایاور  رفاک ، رب  دودح  ۀماقا  اب  طبترم  باوبا  رگید  متفه و  مشـش و  مجنپ ، باب  نآ و  دعب  مود و  باب  رد 
باب هب  تسا . هدمآ  دودح  يارجا  رد  ریخأت  زاوج  مدع  انز  ّدـح  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  زا  تیاور  کی  زا  شیب  رد  دـیآیم و  دودـح 

. دیرگنب فذاق  ّدح  باوبا  زا  لوا 

تسا یمالسا  مکاح  ةدهع  رب  دودح  يارجا  باب 2 

هراشا

؟ یـضاق ای  مکاح  دنکیم ؛ دودح  يارجا  یـسک  هچ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ثایغ  نب  صفح  ( 1 - ) 45961 - 715
«. تسوا اب  تموکح  هک  تسا  یسک  رایتخا  رد  دودح  يارجا  دومرف : ترضح 

تسا هدش  بوصنم  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یمالسا  مکاح  رایتخا  رد  دودح ، يارجا  اما  و  : » تسا هتفگ  هعنقم  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 
بصن ار  نانآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  نامکاح  ناریما و  زا  یناسک  زین  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  تیاده  ناماما  نانیا  و 

«. دناهدرک ضیوفت  ناکما - تروص  رد  ار - ّدح  يارجا  هعیش ، ناهیقف  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  دناهدرک و 
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ماما تسد  هب  زج  هعمج ، زاـمن  ۀـماقا  دودـح و  يارجا  تموکح ، تیحالـص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 45962 - 716
«. تسین

: دیآیمن دورف  امش  رب  ییالب  دیهد ، ماجنا  رگا  هک  تسا  راک  هس  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45963 - 717
دـننک و يرواد  مکح و  تلادـع  هب  دودـح  ةرابرد  نانآ  دـیربیم ، ناتناماما  دزن  هب  ار  دودـح  ۀـعفارم  هک  نامز  نآ  ناتنانمـشد ، اب  داهج 

«. دیزاسن اهر  ار  داهج  هک  یمادام 
رکبوبا و : » هک دندومرف  لقن  مالسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 45964 - 718

رظن زا  ریغ  يار  هب  دادبتسا  دندربیم و  ناشیا  دزن  یهلا  دودح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شناد  رطاخ  هب  ار  دودح  ۀعفارم  نامثع  رمع و 
«. دنتسنادیم زاجم  دومرفیم ، مکح  ناشیا  هچنآ  سپ  دنتشادیمن . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. دزاس يراج  ّدح  مکاح ، ياجهب  شزینکو  هدنب  رب  دناوتیمن  شدوخ  درف  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداصماما  ( 5 - ) 45965 - 719
نیا هک  دـنتفگ  دـندروآ و  ار  يو  رفن  ود  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 6 - ) 45966 - 720
رگا دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : داد و  دـنگوس  ار  ماما  دـید ، ار  هنّیب  هک  یماـگنه  درم  نآ  درک . تواـضق  تسا ، هدرک  تقرـس  ار  یهرز  درم 
هاـگآ ار  يو  دـنوادخ  نوچ  تفگ : درم  نآ  ارچ ؟ دومرف : ترـضح  درکیمن . عطق  ار  متـسد  زگره  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. درکیم هئربت  مایکاپ  لیلد  هب  ارم  وا  متسه و  كاپ  نم  هک  تخاسیم 
ار درم  نیا  تسد  دینک و  اورپ  ادخ  زا  تفگ : نانآ  هب  تساوخ و  ار  دهاش  ود  دـید ، ار  درم  نداد  دـنگوس  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. داد دنگوس  ار  ود  ره  ترضح  دیربن و  متس  هب 
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. درادهاگن ار  يو  تسد  يرگید  دربب و  ار  نیا  تسد  دهاش ، ود  امش  زا  یکی  دومرف : ترضح  هاگنآ 
مه رد  هک  نآ  ات  دنتخیر  مهب  مدرم  دوش ، عطق  درم  نآ  تسد  ات  دنورب  دودح  يارجا  هاگیاج  يدـنلب و  هب  دنتـساوخ  رفن  ود  نیا  نوچ  یلو 

. دندش مگ  مدرم  رد  ات  دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  دندرک و  اهر  تیعمج  نایم  رد  ار  درم  دهاش  ود  نآ  دش ، نینچ  نوچ  دندش و 
دنداد یهاوگ  متس  هب  نم  رب  درم  ود  نآ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دمآ و  دندوب ، هداد  تداهش  يو  هیلع  رفن  ود  نآ  هک  يدرم  نآ ، زا  سپ 

اهر ارم  دندرکیمن و  رارف  دنتفگیم ، تسار  رگا  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  دنتخاس و  اهر  ارم  دـنتخیمآ ، مه  رد  دـنتخیر و  مهب  مدرم  نوچ  و 
. دنتخاسیمن

منکیم ». تازاجم  ار  نانآ  دنک ، یفرعم  نم  هب  ار  دهاش  ود  نیا  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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تقرـس ار  یهرز  وا  هک  دـنتفگ  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  : » تسا هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  رد  ( 7 - ) 45967 - 721
دادیم »...  دنگوس  نادهاش  ةرابرد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درم  نآ  دنداد . تداهش  زین  نادهاش  هدرک و 
. تسا هدرک  رکذ  راصتخا  هب  دمآ ، شیپ  تیاور  رد  هک  نامه  هب  کیدزن  ار  يزیچ  مالسالا  مئاعد  هاگنآ 

. درپسیم نادهاش  تسد  هب  ار  دودح  يارجا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 45968 - 722
، دـننکیم راکانز  نز  درم و  ندرک  راسگنـس  هب  عورـش  هک  یناـسک  نیلوا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  هقف  رد  ( 9 - ) 45969 - 723

«. ماما ای  دناهداد  تداهش  ود  نآ  هیلع  هک  اهنامه  دنتسه ؛ نادهاش 
«. دننکیم زاغآ  ار  ندرک  راسگنس  نادهاش  و  : » تسا هدمآ  هللا  همحر  قودص  خیش  عنقم  باتک  رد  ( 10 - ) 45970 - 724

«. دنکیم زاغآ  ار  ندرک  راسگنس  هک  تسا  يدرف  نیرتهتسیاش  ماما ، : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 45971 - 725
. داد ماما  هب  قارع  نیـشنهیداب  درم  هک  ماهتفای  ياهماـن  یمیدـق ، ياـهباتک  ناـیم  رد  : » تسا هتفگ  جراـعم  بحاـص  ( 12 - ) 45972 - 726
ار يو  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  ماما  دـنداد . اـنز  هب  تداهـش  نصحم ، درم  کـی  هیلع  رفن  راـهچ  تسا : نینچ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوب  یلئاـسم 
، دندش هارمه  رفن  کی  نآ  اب  مدرم ، زا  رگید  ياهدع  دندرکن و  رگید  رفن  هس  یلو  درک  راسگنـس  ار  يو  نادـهاش  زا  یکی  دـننک . راسگنس 
دُرم و درم ، نآ  هاگنآ  دوب . هدنز  زونه  درم  نآ  هک  یلاح  رد  درکن ؛ راسگنس  رگید  دیشک و  تسد  دوخ  تداهش  زا  مه  رفن  کی  نآ  یلو 
ار وا  هک  تسا  يدهاش  ةدهع  هب  درم  نآ  ۀید  دومرف : ترضح  دندیشک . تسد  شیوخ  تداهش  زا  يو ، گرم  زا  سپ  مه  رگید  دهاش  هس 
هک تسا  يدهاش  رایتخا  رد  دـناهدرک ، یهارمه  هک  يدارفا  نییعت  هتبلا  دـناهدرک و  یهارمه  دـهاش  نآ  اب  هک  یناسک  زین  هدرک و  راسگنس 

«. تسا هدرک  راسگنس 

تاعاجرا

هراشا

. دراد تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  تسا  یتیاور  هدنیآ ، باب  تایاور  رد  زین  نیشیپ و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

دربیمن و ماما  دزن  هب  ار  وا  شرهوش  هک  نیا  اب  ار  نز  نآ  یسک  هچ  مدیسرپ : ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
رد ادخ  يارب  نانچمه  ّدح  دومرف : ترـضح  دزاسیم ؟ يراج  يو  رب  ّدح  ای  دنکیم  راسگنـس  دوشیمن ، يو  ةرابرد  ّدح  يارجا  راتـساوخ 

باب رد  و  تسا » نیگمـشخ  يو  زا  هک  دـنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادـخ  نز  نآ  ای  دـنک  مایق  نآ  هب  یـسک  هک  نآ  اـت  تسه ، نز  نآ  ندـب 
، ملهچ
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نآ اب  بسانم  هک  یتیاور  ناضمر ، كرابم ]  ] هام رد  رکـسم  ّدح  باوبا  زا  موس  باب  تایاور  رد  دراد و  تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  يزیچ 

: مدیسرپ : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  تسا و 
ترـضح درکیم ، رارکت  رگا  مدیـسرپ : درکیم . يراج  ّدـح  وا  رب  دومرف : ترـضح  درکیم ؟ هچ  راوخبارـش  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هتفگ نیا  مشـش ، تیاور  رد  و  تشکیم » ار  وا  دومرف : ترـضح  درکیم ، رارکت  مه  زاب  رگا  مدیـسرپ : درکیم . يراج  ّدح  يو  رب  دومرف :
نیا هب  تسد  اددجم  رگا  هاگنآ  دزیم . ّدح  ار  وا  ترـضح  دندروآیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  راوخبارـش  نامز  ره  : » هک

«. دزیم ار  يو  ندرگ  ترضح  دندروآیم ، ار  وا  موس  راب  يارب  رگا  سپس  دزیم . ّدح  ار  وا  زاب  ترضح  دزیم ، لمع 

دنکن هللا  قوقح  رد  ّدح  يارجا  تسا ، يّدح  يو  رب  هک  یسک  باب 3 

هراشا

هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  رارقا  یتـشز  راـک  هب  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 45973 - 727
ار ناـتياههرهچ  هـک  یلاـح  رد  درم - نـیا  رب  ّدـح  يارجا  يارب  یگمه  حبــص  ادرف  دوـمرف : شناراـی  هـب  نینمؤـملاریما  دـندروآ . مالــسلا 

. دنتفر ترضح  دزن  ادرف  عضو ، نیا  اب  همه  دییآ . نم  دزن  دیاهدیناشوپ -
. ددرگزاب دنکن و  راسگنـس  ار  صخـش  نیا  تسا ، هدـش  بکترم  هداد ، ماجنا  درم  نیا  هک  يراک  دـننام  سک  ره  دومرف : نانآ  هب  ترـضح 

«. دندرک راسگنس  ار  يو  دندوب ، هدنام  هک  اهنامه  دندنام و  یضعب  دنتشگزاب و  یخرب  دیوگ : ماما 
انز نم  ادخ ، حور  يا  تفگ : وا  هب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دزن  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 45974 - 728

دنیآ نوریب  سک  نالف  ندرک  كاپ  يارب  همه  هک  دنهد  ادن  مدرم  نایم  رد  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زاس . مکاپ  ماهدرک ؛
يو رب  يّدـح  ادـخ ، يارب  هک  سک  ره  درک : داـیرف  تفرگ ، رارق  لادوگ  رد  درم  نآ  دـندمآ و  درگ  مدرم  دـش و  رـضاح  درم  نآ  نوـچ  و 
يو هب  دش و  کیدزن  درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  مالسلا . هیلع  یسیع  ییحی و  ترضح  زج  دنتشگزاب  همه  دنزن . ّدح  ارم  تسا ،

تـسپ ار  وت  هک  راذـگم  یلاـخ  ار  شیاـهشهاوخ  سفن و  ناـیم  تفگ : مالـسلا  هیلع  ییحی  هب  درم  نآ  هد . دـنپ  ارم  راـکهنگ ، يا  دوـمرف :
ییحی ترضح  نکم . شنزرس  شهانگ ، لیلد  هب  ار  يراکهنگ  تفگ : درم  نآ  هد . مدنپ  رتشیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  دنکیم .

«. ارم تسا  سب  دومرف : مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  نکم . مشخ  تفگ : درم  نآ  هد . مدنپ  رتشیب  دومرف : مالسلا  هیلع 
«. دنکیمن ّدح  يارجا  تسوا ، رب  يّدح  هک  یسک  : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  رد  ( 3 - ) 45975 - 729
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هبنشود ياهزور  رد  نومأم  مدوب . ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  میالوم  تمدخ  رد  : » دیوگ نانس  نب  دمحم  ( 4 - ) 45976 - 730
اهیفوص زا  یکی  هک  دش  هتفگ  نومأم  هب  ماگنه  نیا  رد  دناشنیم . دوخ  تسار  تمـس  ار  ترـضح  تشاد ، رادـید  مدرم  اب  هک  هبنـشجنپ  و 

شایناشیپ رب  هدجـس  رثا  تسا و  هدـیلوژ  هک  دـید  تسیرگن ، وا  هب  نوچ  درک . رداـص  ار  يو  راـضحا  روتـسد  نومأـم  تسا . هدرک  تقرس 
يرهاظ هک  نیا  اب  دنهد  وت  هب  تقرـس  تبـسن  ایآ  تشز ! راک  نیا  هتـسارآ و  رهاظ  نیا  لاح  هب  ادب  تفگ : يو  هب  نومأم  تسا . هتـسب  شقن 

[ یف لاملاتیب /[  سمخ و  ّقح  زا  ارم  وت  هک  هاگنآ  رایتخا - هب  هن  رارطـضا و  هب  نم  تفگ : درم  نآ  يراد ؟ ییاـبیز  ياـههناشن  هتـسارآ و 
ار سمخ  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ : درم  نآ  يراد ؟ لاـملاتیب  سمخ و  رد  یّقح  هچ  وت  تفگ : نومأـم  مدز . تقرـس  هب  تسد  یتشادزاـب -
ناـمیتی و يو و  ناـکیدزن  ربماـیپ و  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ  دـیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  دـینادب  تسا : هدومرف  هدرک و  مهـس  شش 

لزاـن هورگ - ود  يریگرد  زور  لـطاب - زا  ّقـح  ییادـج  زور  رد  دوـخ  ةدـنبرب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا  تسا ؛ هار  رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و 
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. دیاهدروآ نامیا  میدرک ،
لوسر و ادخ و  ِنآ  زا  دنادرگزاب ، شلوسر  هب  اهيدابآ  نیا  لها  زا  دنوادخ  هچنآ  تسا : هدومرف  هدرک و  تمسق  شـش  زین  ار  لاملاتیب  و 

. ددرگن تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع ] لاوما  نیا   ] ات تسا  ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  وا و  نادنواشیوخ 
چیه هک  متسه  ینیکـسم  ماهدنام و  هار  نیب  رد  هک  متـسه  لیبسلا  نبا  نم  هک  یلاح  رد  یتشادزاب ؛ نم  زا  ارم  ّقح  وت  دوزفا : یفوص  درم  نآ 

. متسه نآرق  نالماح  زا  مرادن و 
يراج تاهدش ، هتفاب  ياههناسفا  لیلد  هب  وت  نوچ  یقراس  ّقح  رد  ار  وا  ماکحا  زا  یمکح  یهلا و  دودح  زا  يّدح  ایآ  تفگ : يو  هب  نومأم 

رب هاگنآ  نک ، يراج  شیوخ  رب  ار  یهلا  ّدـح  نک . ریهطت  ار  يرگید  هاگنآ  زاس ؛ كاپ  ار  تدوخ  زاغآ ، رد  تفگ : یفوص  درم  مزاـسن ؟
. نک ارجا  يرگید 

، ياهدرک تقرس  وت  دیوگیم : وا  دومرف : ترضح  دیوگیم ؟ هچ  درم  نیا  دیسرپ : دش و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هجوتم  نومأم  اجنیا  رد 
. تسا هدرک  تقرس  مه  وا 

تـسد وت  ایآ  تفگ : یفوص  درم  منکیم . عطق  ار  تتـسد  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یفوص  درم  هب  هاگنآ  دش . نیگمـشخ  تدـش  هب  نومأم 
زا تردام  نوچ  تفگ : یفوص  درم  نآ  مدـش ! وت  هدـنب  نم  اجک  زا  وت ، رب  ياو  تفگ : نومأم  یتسه ؟ ماهدـنب  هک  نیا  اـب  ینکیم ، عطق  ارم 
نم یلو  دنزاس  دازآ  ار  وت  هک  نآ  ات  دنتـسه . برغ  قرـش و  رد  هک  یتسه  یناسک  ۀمه  ةدـنب  وت  نیاربانب  هدـش ؛ يرادـیرخ  ناناملـسم  لام 

یناـسک هب  هن  یّقح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لآ  هب  هن  نیارب ، نوزفا  ياهدـیعلب و  زین  ار  سمخ  هوـالع  هب  ماهتخاـسن ؛ دازآ  ار  وت  زونه 
دیلپ  كاپ ، ناسنا  اهنت  ار و  شیوخ  نوچ  يدیلپ  دنکیمن  كاپ  دیلپ  درف  هک ، نیا  رگید  ياهداد و  ار  نامّقح  نم ، نوچ 
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ایآ دنک . زاغآ  شیوخ  اب  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دزاسیمن  ارجا  يرگید  رب  ار  دودح  دراد ، هدـهع  رب  يّدـح  هک  سک  ره  دـنکیم و  كاپ  ار 

باتک امـش  هک  نیا  اب  دییامنیم ؛ شومارف  ار  ناتدوخ  اما  دینکیم  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  ياهدینـشن 
؟ دیشیدنایمن ایآ  دیناوخیم ؟ ار  ینامسآ 

: دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسیچ ؟ درم  نیا  ةرابرد  امـش  رظن  تفگ : تخادـنا و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  یهاـگن  نومأـم 
هک تسا  نامه  اسر ، لیلد  تسادخ و  يارب  اسر  تجح  لیلد و  وگب : تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ 

تسا راوتـسا  لیلد  ۀیاپرب  ترخآ  ایند و  دنادیم و  ار  نآ  شملع  اب  ملاع  هک  هنوگ  نآ  دنادب  ار  نآ  شلهج ، مغر  یلع  ات  دیـسرن  لهاج  هب 
. تسا هدروآ  لیلد  درم  نیا  و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  لوغشم  دادن و  هار  شرادید  هب  ار  مدرم  درک و  رداص  ار  یفوص  درم  نیا  يدازآ  روتسد  نومأم  هک  دوب  اجنیا  رد 
«. دوب هتشک  البق  ار  هعیش  زا  یهورگ  لهس و  نب  لضف  نومأم ، درک .] دیهش  تشک /[  تخاس و  مومسم  ار  وا  ات  دش 

نیا یتسرد  نم  یلو  تسا  هدش  تیاور  مدرک ، لقن  هک  هنوگ  نامه  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  ةدنـسیون 
«. مریگیمن هدهع  هب  ار  ثیدح 

تاعاجرا

: تشذگ

هیلع و هللا  یلص  شربمایپ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ّدح  دیاوف  رد  مکی ، باب  زا  متـشه  تیاور  رد 
نیاربانب دنکن ؛ ّدح  يارجا  تسوا ، رب  يّدح  ادـخ  يارب  هک  یـسک  هک ، نیا  هب  تسا ؛ هتـشاد  نم  اب  ار  دـهع  نامه  وا  هک  هدرک  يدـهع  هلآ 

مدرم ۀـمه  زور  نآ  رد  دـنکیمن و  نز  نـیا  رب  ّدـح  يارجا  تـسا - نز  نآ  رب  هـچنآ  نوـچ  دـشاب - يّدـح  يو  رب  ادـخ  يارب  هـک  سکره 
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«. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  زج  دنتشگزاب ،

: دیآیم

سک ره  سپ  لج . زع و  تسادـخ  قوقح  زا  یّقح  نیا  ناناملـسم ، هورگ  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهن ، باـب  زا  مود  تیاور  رد 
مدرم هاگنآ  دنکن . یهلا  دودح  يارجا  تسا ، يّدح  شاهدهع  رب  ادخ  يارب  هک  یـسک  ددرگزاب و  تسا ، یّقح  وا  ةدـهعرب  ادـخ  يارب  هک 

دندنام ». مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  اهنت  دنتشگزاب و 
نوچ وا  ةدهع  رب  ادـخ  يارب  هک  امـش  زا  ار  یـسک  دومرف : هاگنآ  درک و  ور  نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، تیاور  رد  و 

نآ دننام  دنوادخ  هک  دنکن  بلط  یسک  زا  ار  یّقح  ادخ  يارب  وا  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  دوش ، هذخاؤم  نآ  هب  هک  دیاب  تسا و  ّقح  نیمه 
«. دبلطیم وا  زا  ار 

«! دندوب یناسک  هچ  نانآ  مینادیمن  تعاس  نیا  ات  ام  هک  دنتشگزاب  مدرم  دنگوس ! ادخ  هب  : » دیوگ يوار 
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دنک ریزعت  طارفا ، نودب  شهانگ  ةزادنا  هب  ار  وا  هکنیا  شاهدنب و  رب  الوم  ّدح  يارجا  باب 4 

هراشا

؟ دـنک تازاجم  ار  شاهدرب  هک  دراد  ّقح  هزادـنا  هچ  درم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ساـبعلاوبا  ( 1 - ) 45977 - 731
، وترب ياو  دومرف : ترضح  دیدرک ؟ تازاجم  شهانگ  زا  شیب  ار  زیرح  امـش  متفگ : دیوگ : سابعلاوبا  شهانگ . ةزادنا  هب  دومرف : ترـضح 

گنج رد  زیرح  تسا : ینتفگ  [!« ) دنک جورخ   ] دـشک ریـشمش  هک  یـسک  تسین  نم  زا  تسا و  هدیـشک  ریـشمش  وا  تسا و  نم  ةدـنب  زیرح 
(. تسا هدیگنج  هدیشک و  ریشمش  ناتسیس ] ناتسجس /[  رد  جراوخ 

ةزاجا زیرح  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ات  تساوخ  قاـبقب  لـضف  ساـبعلاوبا  : » دـیوگ جاـجح  نب  نمحرلادـبع  ( 2 - ) 45978 - 732
: دیـسرپ ماما  زا  سابعلاوبا  هاگنآ  دادن . هزاجا  يو  هب  زاب  ماما  تساوخ . هزاجا  اددجم  دادن . هزاجا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دریگب . تاقالم 

ادـخ هب  تفگ : سابعلاوبا  شهانگ . ةزادـنا  هب  دومرف : ماما  دـیوگ : سابعلاوبا  دـنک ؟ تازاجم  ار  شمـالغ  هک  دراد  ّقح  درم  هزادـنا  هچ  اـت 
. يدرک تازاجم  شهانگ  زا  شیب  ار  زیرح  وت  دنگوس !

: دومرف سپس  مدرک . دوب ، هدیشک  ریشمش  زیرح  هک  نیا  لیلد  هب  ار  راک  نیا  نم  وترب ! ياو  دومرف : ماما 
«. درکیمن رادید  ياضاقت  اددجم  مدادن ، رادید  ةزاجا  نم  هک  نآ  زا  سپ  وا  دوب ، روصنم  نب  ۀفیذح  سابعلاوبا  ياج  هب  رگا 

. منزیم تامّرحم  زا  یخرب  ماجنا  رد  ار  ممالغ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 3 - ) 45979 - 733
هاگنآ درک . رارکت  ار  هلمج  نیا  رابود  اتدـص ! اتدـص ! دومرف : ترـضح  ات . دـص  هاگ  متفگ : ینزیم ؟ ار  يو  هزادـنا  هچ  دومرف : ترـضح 

: متفگ یکی . دومرف : ترـضح  منزب ؟ ار  يو  نم  هک  تسا  هتـسیاش  هزادنا  هچ  موش ! تیادف  متفگ : سرتب . ادخ  زا  انز ! ّدح  ةزادنا  هب  دومرف :
. دزاـس هاـبت  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دراذـگیمن  یقاـب  میارب  يزیچ  منزیم ، وا  هب  هبرـض  کـی  اـهنت  نم  هک  دـنادب  يو  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هـب 

. ات ود  سپ  دومرف : ترضح 
! تسا نم  يدوبان  نیا  مدرگ ! تیادف  متفگ :

يا دومرف : درک و  بضغ  ترضح  هاگنآ  دیسر . هبرض  جنپ  هب  ترضح  ات  مدز  هناچ  کچ و  ترـضح  اب  هتـسویپ  دیوگ : رامع  نب  قاحـسا 
نکم ». زواجت  یهلا  دودح  زا  نک و  يراج  يو  ةرابرد  ار  ّدح  یسانشیم ، ار  يو  مرج  ّدح  دوخ  وت  رگا  قاحسا ،
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؟ منزب ّدح  ار  وا  نم  تسا ؛ هداد  انز  هک  مراد  يزینک  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بعـصم  نب  ۀسبنع  ( 4 - ) 45980 - 734
ترـضح مورب ؟ جـح  دـنزرف  نآ  شورف  لوپ  اـب  متفگ : يرآ . دومرف : ترـضح  مشورفب ؟ ار  يو  دـنزرف  مدیـسرپ : يرآ . دوـمرف : ترـضح 

«. يرآ دومرف :
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: دومرف ترضح  منزب ؟ ّدح  ار  وا  داد ، انز  مزینک  رگا  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بعـصم  نب  ۀسبنع  ( 5 - ) 45981 - 735
نب ۀـسبنع  هدـمآ . یفاک  رد  تیاور  نیمه  مراد .» میب  وت  رب  مکاح  ۀـیحان  زا  نم  هک  ارچ  یهد ؛ ماجنا  ناهن  رد  ار  راک  نیا  دـیاب  یلو  يرآ ،

، يرآ دومرف : ترضح  مزاسب ؟ يراج  ّدح  يو  رب  داد . انز  وا  متـشاد ، يزینک  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دباعلا  بعـصم 
«. دشاب ناهن  رد  مکاح ، لاح  تیاعر  لیلد  هب  ّدح  يارجا  هک  دیاب  یلو 

اب هک  تسه  يزینک  ای  دنمتفارش  نز  يو  دزن  هک  يراکانز  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ قاحـساوبا  ( 6 - ) 45982 - 736
. دزاس زاینیب  انز  زا  ار  يو  هک  تسه  یـسک  شدزن  هک  ارچ  تسا ؛ يزاـینیب  ناـمه  نیا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـنکیم ، شزیمآ  يو 

؟ دنکیمن شزیمآ  زینک  اب  هک  دیوگ  نینچ  درم  نیا  رگا  مدیسرپ :
دنزیم ّدح  ار  وا  شیالوم  دـهد ، انز  هک  يزینک  ره  تسا و  يو  دزن  رد  یمئاد  نز  روضح  تسا ، يزاینیب  بجوم  هچنآ  دومرف : ترـضح 

«. دنکیم فرصم  دهاوخیم ، هک  نآ  ریغ  ای  جح  رد  ار  نآ  دشورفیم و  ار  شدنزرف  دروآ ، يدنزرف  رگا  و 
ترضح درک . یتشز  راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  راکتمدخ  زینک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 45983 - 737

: دومرف
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دوریم . نوخ  هتـسویپ  وا  زا  هک  مدید  یلو  مدرب  ار  راکتمدخ  زینک  نآ  نم  نک . يراج  يو  رب  ّدـح  ورب و  یلع ، يا 

ناکولمم رب  ار  دودـح  نک و  يراج  وا  رب  ار  ّدـح  هاگنآ  دوش ، عطق  شنوخ  ات  زاس  شیاهر  دومرف : ترـضح  متـشاذگ . ناـیرج  رد  ار  هلآ 
«. دیزاس يراج  شیوخ 

رد ار  دوخ  كولمم  يدرم  تسا  هتسیاش  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 8 - ) 45984 - 738
انز زا  ریغ  رگا  دـنزب و  هنایزات  درک ، انز  رگا  دـنزب . ار  وا  شهانگ  ةزادـنا  هب  دومرف : ترـضح  دـنزب ؟ تسا  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  دروم 

«. دنکن يور  هدایز  طارفا و  تازاجم ، رد  نآ و  دننام  هنایزات و  ود  هنایزات ، کی  شهانگ  ةزادنا  هب  زاب  دوب ،
رد یلو  نزب  لـج  زع و  دـنوادخ  تیـصعم  دروم  رد  ار  تکولمم  راکتمدـخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 45985 - 739

«. نک وفع  دراد ، وت  هب  تبسن  هک  یمرج  اب  طابترا 
ار وت  تیصعم  رگا  یلو  نزب  درک ، ادخ  تیصعم  رگا  ار  تکولمم  راکتمدخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 45986 - 740

«. رذگرد وا  زا  درک ،
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رب دشاب  هدرک  تباث  شیوخ  رب  ار  يّدح  كولمم ، هک  نآ  نودب  تهجیب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 11 - ) 45987 - 741
«. تسین كولمم  نیا  يزاس  دازآ  زج  ياهرافک  شاهدننز  يارب  دنزب ، یهلا  دودح  زا  يّدح  يو 

يو ندز  ایآ  مدیـسرپ . دـنکیم ، یچیپرـس  شبحاص  زا  هک  یکولمم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  يداه  ماما   ] ریخا ماما  زا  ( 12 - ) 45988 - 742
«. نک اهر  ار  وا  هنرگو ، راد ؛ هاگن  ار  وا  دراد ، يراگزاس  وت  اب  رگا  ینزب . ار  وا  هک  تسین  اور  دومرف : ترضح  هن ؟ ای  تسا  لالح 

يدب كولمم  هک  يدرم  و  دیامرف : هک  اجنآ  ات  دنتسین ...  روذعم  رفن  راهچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 13 - ) 45989 - 743
«. دزاس دازآ  ای  دشورفب  ار  وا  دیاب  ای  درادن ؛ يرذع  مه  درم  نیا  دنکیم . هجنکش  ار  وا  دراد و 

نادب دوعسم ، ابا  يا  هک  مدینش  ییادص  مرس  تشپ  زا  مدزیم . ار  وا  هک  متـشاد  یمالغ  : » دیوگ يراصنا  دوعـسم  وبا  ( 14 - ) 45990 - 744
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. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مدـید  متـشگرب ، دـیوگ : دوعـسم  وبا  تسا . مـالغ  نیا  رب  وت  تردـق  زا  شیب  وترب  شتردـق  دـنوادخ 
ار تتروـص  منهج  شتآ  يدرکیمن ، نـینچ  رگا  شاـب ! هاـگآ  دوـمرف : ترـضح  تـسا . دازآ  ادـخ  رطاـخ  هـب  وا  ادـخ ، لوـسر  يا  مـتفگ :

«. دنازوسیم

تاعاجرا

: تشذگ

؟ تسیک ناتنادرم  نیرتدب  هک  میوگب  امـش  هب  ایآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جیوزت ، باوبا  زا  تفه  باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
«. دنزیم ار  شاهدنب  هداوناخ و  هک  یسک  دنزیم ...  ناتهب  رایسب  هک  تسا  یسک  امش  نادرم  نیرتدب  دومرف : ترضح  دییامرفب . میتفگ :

«. دنک يراج  ّدح  شزینک  مالغ و  رب  دناوتیمن  درم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ود ، باب  زا  جنپ  تیاور  رد  و 
535 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دننک هعفارم  ناملسم  نامکاح  دزن  نانآ  زا  دنهد و  ماجنا  یمارح  راک  اراکشآ  رگا  نارفاک ، رب  ّدح  يارجا  بوجو  باب 5 

هراشا

ینایز چـیه  وت  هب  ینک ، رظن  فرـص  نانآ  زا  رگا  راذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ای  نک ، تواضق  نانآ  نایم  رد  دـندمآ ، وت  دزن  رگا  سپ 
! دنبلطیم تواضق  هب  ار  وت  هنوگچ  دراد . تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  یـسرداد  تلادع  اب  ینک ، تواضق  نانآ  نایم  رگا  دنناسریمن و 
! دننادرگیم يور  ارچ ]  ] وت مکح  زا  نتساوخ  یـسرداد  زا  سپ  یهگناو ]  ] تسه ادخ  مکح  نآ  رد  تسا ؛ ناشیا  دزن  تاروت  هک  یلاح  رد 

«. دنتسین نمؤم  نانآ 
؛ درک راسگنـس  ار  يدوهی  نز  يدوهی و  درم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هتـشگ  تباث  تایاور  رد  ( 1 - ) 45991 - 745 « 1»
، نایدوهی تداهش  لیلد  هب  ادخ  لوسر  ارهاظ  دناهدرک و  انز  ود  نیا  هک  دنتفگ  دندروآ و  ادخ  لوسر  دزن  ار  ود  نیا  نایدوهی  هک  نامز  نآ 

. درک راسگنس  ار  راکانز  يدوهی  رفن  ود  نآ 
انز هک  یـسوجم  ای  یحیـسم  ای  يدوهی  درم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 45992 - 746

هتبلا دوشیم ؛ ارجا  وا  رب  ناناملسم  ّدح  دومرف : ترـضح  تسا ؟ نانآ  رب  يّدح  هچ  هک : مدیـسرپ  دناهتفرگ ، ار  وا  هدروخ و  بارـش  ای  هدرک 
ناملـسم نامکاح  دزن  ار  نانآ  یلو  دـشاب ، ناناملـسم  ياهرهـش  ریغ  رد  ای  دـهد  ماجنا  ناناملـسم  ياهرهـش  زا  يرهـش  رد  ار  راک  نیا  رگا 

«. دنربب
[، رکـسم هدننک /[  تسم  شمـشک  بارـش  روگنا و  بارـش  دروم  رد  هدرب  دازآ و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 45993 - 747
زا يرهـش  رد  اراکـشآ  ار  راـک  نیا  رگا  هتبلا  دـنروخیم ؛ ار  ّدـح  نـیمه  زین  یـسوجم  یحیـسم و  يدوـهی و  دـنروخیم و  هناـیزات  داتـشه 

، دننک راکشآ  رگا  یلو  دننک  فرصم  ناشياههناخ  رد  ار  شمشک  روگنا و  بارـش  دنناوتیم  اهنت  نانآ  دنهد ، ماجنا  ناناملـسم  ياهرهش 
«. دنروخیم ّدح  نآ  يارب 

ارجا دـناهدرک ، هک  یهاـنگ  ربارب  رد  ناـیدا  ناـبحاص  ۀـمه  رب  یهلا  دودـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 4 - ) 45994 - 748
«. دوشیم

تاعاجرا
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: دیآیم تشذگ و 

. دراد تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  یتاقلطم  تامومع و 
______________________________

تایآ 42 و 43 هدئام ، (. 1)
537 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... تسا بجاو  نآ  يارجا  دش ، تباث  ماما  دزن  هللا  ّقح  زا  يّدح  رگا  باب 6 

هراشا

یهلا دودـح  زا  يّدـح  توبث  هب  ماـما  دزن  هک  سک  ره  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مدینـش  : » دـیوگ لیـضف  ( 1 - ) 45995 - 749
رارقا نآ  هب  هچنآ  ۀیاپ  رب  ار  ّدـح  ماما  هک  دـیاب  زینک - ای  دـشاب  دازآ  نز  هچ  هدـنب و  ای  دـشاب  دازآ  درم  هچ  دـنک - رارقا  راب  کی  شیوخرب 

راسگنـس ار  وا  ماـما  دـنهدن ، تداهـش  يو  رب  دـهاش  راـهچ  اـت  هک  ارچ  نصحم ؛ راـکانز  زج  دـشاب - هک  هچ  ره  دـنک -، ارجا  يو  رب  هدرک 
رد تیاور  نیمه  دنکیم .» راسگنـس  ار  يو  هاگنآ  دنزیم و  يو  رب  هنایزات  دص  ماما  دنداد ، تداهـش  رفن  راهچ  نیا  نوچ  درک و  دهاوخن 

. هدمآ نینچ  بیذهت 
رارقا ناناملـسم  قوقح  رد  یهلا  دودح  زا  يّدح  توبث  هب  ماما  دزن  شیوخ  رب  سک  ره  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ لیـضف 
رـضاح ماما  دزن  ّیلو  ای  ّقح  بحاص  هک  نیا  رگم  دزاس  ارجا  هدرک ، رارقا  نادـب  ماـما  دزن  رد  هک  ار  يّدـح  يو  رب  هک  تسین  ماـما  رب  درک ،

. دنک شیوخ  ّقح  ۀبلاطم  ماما  زا  دوش و 
رارقا نادب  شیوخ  رب  راب  کی  صخـش  رگا  هک  يدودح  نآ  دندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ام  نارای  زا  یـضعب  دیوگ : لیـضف 

زا نیا  درک ؛ دهاوخ  عطق  ار  يو  تسد  ماما  دنک ، رارقا  تقرـس  هب  ماما  دزن  رگا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دوشیم ، يراج  يو  رب  ّدح  دنک 
زین تسادخ و  قوقح  زا  مه  نیا  دنزیم ؛ ّدح  ار  يو  ماما  تسا ، هدرک  رمخ  برـش  هک  دنک  رارقا  شیوخ  هیلع  رگا  زین  تسادـخ و  قوقح 

. تسادخ قوقح  زا  زین  نیا  دشابن ، نصحم  دنک و  رارقا  انز  هب  شیوخ  هیلع  رگا 
ّدح ار  يو  ماما  تسا ، هتـسب  فذـق ] ییارتفا /[  یـسک  هب  هک  دـنک  رارقا  شیوخ  رب  ماما  دزن  رگا  سپ  ناناملـسم ؛ قوقح  اـما  و  دوزفا : ماـما 

يایلوا ات  دـشکیمن  ار  يو  ماما  دـنک ، رارقا  يدرم  نتـشک  هب  رگا  روط  نیمه  دوش و  رـضاح  ماما  دزن  وا  ّیلو  ای  ارتفا  بحاـص  اـت  دـنزیمن 
«. دننک هبلاطم  ار  دوخ  لوتقم  نوخ  ماما ، زا  دنوش و  رضاح  ماما  دزن  لوتقم 

رارقا راب  راهچ  انز  رد  هک ، تسا  نیا  تسانثتسا  دودح  ۀمه  نایم  زا  انز  هک  نیا  تهج  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
«. دشابن هتفریذپ  دریگ ، تروص  راب  راهچ  رگا  انز  هب  رارقا  هک  هدماین  تیاور  نیا  رد  تسین و  هتکن  نیا  رگید ، دودح  رد  یلو  تسا  ربتعم 

ناناملـسم قوـقح  زا  یکی  توـبث  هب  ماـما  دزن  سکره  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ راـسی  نب  لیـضف  ( 2 - ) 45996 - 750
دزن يو  ّیلو  ای  ّدـح  ّقح  بحاص  هک  نیا  رگم  دزاس  يراج  يو  رب  هدرک  رارقا  نادـب  هچنآ  ّدـح  هک  تسین  مامارب  دـنک ، فارتعا  شیوخرب 

«. دنک هبلاطم  ار  شیوخ  ّقح  ماما ، زا  دوش و  رضاح  ماما 
 539 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ای انز  يدرم  دید  هک  یتقو  تسین  بجاو  مامارب  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ دلاخ  نب  نیـسح  ( 3 - ) 45997 - 751
قلخ نایم  رد  ادخ  نیما  ماما ، هک  ارچ  درادن ؛ دهاش  هیبنت و  هب  زاین  رگید  دنیبیم  هک  نیا  اب  دزاس و  يراج  ّدح  يو  رب  دنکیم ، رمخ  برش 
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نیا مدیـسرپ : دشاب . هتـشادن  يراک  وا  هب  دورب و  دنک و  عنم  ار  وا  هک  تسا  بجاو  مامارب  دنکیم ، تقرـس  هک  دنیبب  ار  يدرم  نوچو  تسا .
: دومرف ترضح  تسا ؟ هنوگچ 

«. تسا مدرم  رایتخا  رد  سپ  تسا ، مدرم  يارب  هک  ینامز  یلو  دزاس  ارجا  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  ماما  رب  دشاب ، ادخ  يارب  رگا  ّقح  نوچ 

تاعاجرا

: دیآیم

ةدومرف فذـق ، ّدـح  باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  باب و  نیا  دافم  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدراهچ  باب  تاـیاور  رد 
. راکانز ردام  رسپ  يا  تسا : هتفگ  يرگید  هب  هک  يدرم  ةرابرد  : » مالسلا هیلع  ماما 

شردام رگا  دروخیم و  هنایزات  داتـشه  درم  نیا  دنکیم و  هبلاطم  ار  شّقح  تسا ، هدمآ  رـضاح و  هدنز و  يو  ردام  رگا  دومرف : ترـضح 
«. دنک هبلاطم  ار  شیوخ  ّقح  دیایب و  ات  دنامیم  وا  راظتنا  رد  تسا ، بیاغ 

تروص نیا  ریغ  رد  تعافش  مکح  تسین و  نآ  رد  تعافش  تلافک و  ّدح ، توبث  هب  ماما  ندیسر  زا  سپ  باب 7 

هراشا

ّقح رد  مدرم  تسا . عنامالب  دـشاب ، مدرم  قوقح  زا  رگا  دودـح  رد  تعافـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 45998 - 752
تعافش ّدح ، رگید  دسرب ، ماما  دزن  هب  ّدح ]  ] ربخ هک  یماگنه  یلو  دننکیم  تعافش  ياضاقت  دنربب ، ماما  دزن  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  سانلا 

«. تسین رادرب 
. درک تقرس  يدرم  زا  هک  تشاد  يزینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هملس  ّما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 45999 - 753

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . تبحص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  زینک  ةرابرد  هملس  ّما  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا 
: دومرف

ار زینک  نآ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  دوش . عیاض  دیابن  تسا و  لج  زع و  دنوادخ  دودح  زا  يّدـح  نیا  هملـس ، ّما  يا 
«. درک عطق 

 541 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیا رد  ماما  هک  ارچ  دنکن ؛ تعافش  هدیسر ، ماما  هب  هک  يّدح  ةرابرد  امش  زا  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46000 - 754

؛] دریذپب ار  تعافـش  دناوتیم   ] تسا ّدح  کلام  ماما  دـشاب ، هدیـسرن  ماما  هب  هک  یمادام  یلو  تسین  ّدـح  کلام  هدـش ، تعافـش  هک  دروم 
ماما هب  تسا و  ّدـح  زا  ریغ  هک  يدروم  رد  نک و  تعافـش  تسا ، هدیـسرن  زونه  ماـما  هب  هک  يدروم  رد  يدـید ، ار  ینامیـشپ  رگا  نیارباـنب 

ریغ اـی  ناملـسم  درم  هب  قلعتم  ّقح  رد  زگره  نک و  تعافـش  دـشاب ، هتـشگزاب  شراـک  زا  ینکیم ، تعافـش  وا  يارب  هک  یـسک  هدیـسرن و 
«. نکم تعافش  يو  ةزاجا  اب  زج  ناملسم ،

کلام ماما  هک  ارچ  دنکن ؛ تعافش  تسا ، هدیـسر  ماما  هب  هک  يّدح  ةرابرد  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46001 - 755
ار درف  ینامیـشپ  هک  هاگنآ  تسا ، هدیـسرن  ماما  هب  هک  يّدح  رد  نک  تعافـش  و  دـنک ] تعافـش  دـناوتیمن  یـسک  رگید  و   ] دوشیم ّدـح 
هب قلعتم  ّقح  دروم  رد  نک و  تعافـش  ّدح ، ریغ  رد  ماما ، دزن  هدش ] تعافـش  هک  یـسک  هلٌعوفـشم /[  تشگزاب  عوجر و  ضرف  رد  يدید ؛

«. نکم تعافش  وا  نذا  اب  زج  ناملسم  ریغ  ناملسم و 
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هللا یلص  ربمایپ  دزن  هک  یسک  راک  اب  طابترا  رد  وا  زا  هماسا  تساوخرد  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 5 - ) 46002 - 756
؟ ینکیم بلط  ار  يراـک  ماهتـسشن ، یـسرداد  سلجم  رد  هک  یناـمز  رد  نم  زا  وـت  هماـسا ، يا  : » دوـمرف دوـب ، هدرک  تیاکـش  هـلآ  هـیلع و 

«. تسین تعافش  قوقح ، رد  هک  یتسردب 
ّدح ةرابرد  هماسا ، يا  دومرف : دـیز  نب  ۀـماسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 46003 - 757

«. نکم تعافش 
. درکیم تعافش  دوبن ، ّدح  نآ  رد  هک  يزیچ  اب  طابترا  رد  دیز  نب  ۀماسا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46004 - 758

. درک تعافش  درف  نآ  عفن  هب  هماسا  دوب . هدش  بجاو  وا  رب  ّدح  هک  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  یصخش 
«. دوشیمن تعافش  ّدح ، ةرابرد  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هللا یلص  ربمایپ  درک . تعافش  نز  نآ  ةرابرد  دیز  نب  ۀماسا  درک . تقرس  شیرق  زا  ینز  : » دیوگیم ّبیسم  نب  دیعـس  ( 8 - ) 46005 - 759
عطق ار  نز  نآ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسین و  یهلا  دودح  رد  تعافـش  تسا و  یهلا  دودح  زا 4  يّدح  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و 

«. درک
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«. نکم تعافش  تسا ، هدیسر  مکاح  هب  هک  ینامز  ّدح ، ةرابرد  : » دومرف هماسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 9 - ) 46006 - 760
رب ار  ّدح  ات  تفرگ  دوب ، هدش  بجاو  يو  رب  هک  يّدح  اب  طابترا  رد  ار  دسا  ینب  زا  يدرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46007 - 761

نانآ دیزرو . عانتما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنهد . رارق  هطساو  ار  وا  ات  دنتفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  دسا  ینب  دنک . ارجا  يو 
ار نآ  دیهاوخب  نم  زا  دشاب و  نم  رایتخا  رد  هک  يراکره  دومرف : ترـضح  دنتـساوخ . ترـضح  نآ  زا  دـنتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن 

ناـیرج ناـنآ  دـندرک . دروـخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هار  رد  دـنتفر . نوریب  ماـما  دزن  زا  يداـش  اـب  ناـنآ  مهدیم . ماـجنا  ناـتيارب 
؛ دیدرگزاب دیهاوخیم ، ار  ناتقیفر  رگا  دومرف : ترضح  دندرک . وگزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  ار  ناشرادید 

نانآ تسا . هدرک  يراج  ّدـح  يو  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـندید  دنتـشگرب ، نانآ  دـشاب . هتفریذـپ  نایاپ  وا  راـک  دـیاش 
رایتخا رد  هک  تسین  يزیچ  نیا  مداد و  دوب  مرایتخا  رد  هچنآ  ةدعو  نم  دومرف : ترضح  دیدادن ؟ هدعو  ام  هب  ایآ  نینمؤملاریما ، يا  دنتفگ :

«. دشاب نم 
ادـخ دودـح  زا  يّدـح  رد  سکره  : » دوـمرف درک و  یهن  دودـح  رد  تعافـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 11 - ) 46008 - 762

«. درک دهاوخ  باذع  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، یهلا  دودح  لاطبا  رد  شالت  دزاس و  لطاب  ار  نآ  ات  دنک  تعافش 

تاعاجرا

: تشذگ

، تاداهـش باوبا  زا  مراهچ  یـس و  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  دراد و  تلـالد  باـب  نیا  داـفم  رب  هک  تسا  یتیاور  مجنپ ، باـب  تاـیاور  رد 
«. تسین تلافک  ّدح ، رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف 

: دیآیم

«. تسین ّدح  ةرابرد  تلافک  تعافش و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  راهچ  تسیب و  باب  زا  کی  تیاور  رد 

دوش بکترم  رادّدح  مرج  لهج ، يور  زا  هک  یسک  رب  ّدح  بوجو  مدع  باب 8 
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هراشا

ابر دنک و  انز  رمخ و  برـش  هاگنآ  دریذـپب ، ار  مالـسا  دوش و  ناملـسم  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46009 - 763
يو هیلع  هنّیب  رگم  مزاـسیمن  يراـج  ّدـح  يو  رب  نم  تسا ، لـهاج  هک  یناـمز  اـت  دـشابن  نشور  شیارب  مارح  لـالح و  زا  يزیچ  دروخ و 

منکیم مالعا  وا  هب  تسا ، هدرک  هتسنادن  رگا  تسا و  هدناوخ  تسه ، يراوخابر  رمخ و  انز و  نآ  رد  هک  ار  ياهروس  يو  هک  دهد  یهاوگ 
«. منکیم يراج  وا  رب  ّدح  منزیم و  هنایزات  ار  وا  دش ، راک  نآ  بکترم  ادعب  رگا  سپ  مزاسیم . ربخاب  ار  وا  و 
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مالـسا زا  هچنآ  عومجم  هب  ار  يو  ام  هک  تسا  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگیم ملـسم  نب  دـمحم  ( 2 - ) 46010 - 764

هب مارح  لالح و  زا  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دروخ ؛ اـبر  درک و  اـنز  رمخ و  برـش  سپـس  تفریذـپ . مه  وا  میدرک . توعد  لاـمجا  هب  مینآرب 
؟ میزاس يراج  يو  رب  ّدح  هدوب ، لهاج  رگا  ایآ  دوبن . نشور  شیارب  لیصفت 

هک تسا  نیا  روـظنم  «. ] تسا هدوـب  هتفریذـپ  ار  اـهراک  نیا  تمرح  وا  هک  دـهد  یهاوـگ  يو  هیلع  هنّیب  هک  نـیا  رگم  هـن ، دوـمرف : ترـضح 
[. تسا هداد  نت  نادب  هتسنادیم و 

نیا حیـضوت  یلو  دشاب  هتفریذپ  ار  مالـسا  عومجم  هک  مبایب  ار  برع  ریغ  زا  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46011 - 765
؛ منکیمن يراج  ّدح  يو  رب  نم  تسا - هدوب  لهاج  هک  ینامز  ات  دـشاب - هدرک  رمخ  برـش  ای  تقرـس  انز ، دـشاب و  هدیـسرن  وا  هب  عومجم 

«. تسا هتخانشیم  ار  اهنیا  هدرک و  رارقا  زین  اهنیا  هب  وا  هک  دشاب  يو  هیلع  هنّیب  هک  نیا  رگم 
هک یلاـح  رد  هدرک - رمخ  برـش  هدـمآرد و  مالـسا  هب  هـک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  ( 4 - ) 46012 - 766

. منکیم هاگآ  مزاسیم و  ربخاب  ار  وا  یلو  تسا  هدوب  لهاج  هک  ینامز  ات  درک ؛ مهاوخن  يراج  ّدح  يو  رب  نم  : » دومرف تسا - هتسنادیمن 
«. مزاسیم يراج  يو  رب  ّدح  داد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  هرابود  رگا  سپ 

نیا و  تسا - مارح  راک  نیا  هتـسنادیمن  هک  یلاح  رد  دـنک - رمخ  برـش  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 5 - ) 46013 - 767
«. دوشیمن يراج  وا  رب  ّدح  دوش ، تباث  مه  وا  لهج 

یـسرداد نینچ  ناشیا  زا  شیپ  یـسک  هک  درک  یـسرداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46014 - 768
ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک :] تشاد  نایب  نینچ  ماما  . ] دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ترضح  یـسرداد  نیلوا  نیا  دوب و  هدرکن 
بارش ایآ  تفگ : يو  هب  رکبوبا  دوب . هدرک  رمخ  برش  هک  دندروآ  ار  يدرم  رکبوبا ، هب  تفالخ  ندش  هدیشک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

شریذـپ زا  سپ  نم  تفگ : درم  نآ  تسا ؟ مارح  هک  نیا  اـب  ياهدروخ  بارـش  هچ  يارب  تفگ : رکبوبا  يرآ . تفگ : درم  نآ  ياهدروـخ ؟
زا تسا ، مارح  رمخ  برش  هک  متـسنادیم  رگا  دنتـسنادیم و  لالح  ار  نآ  دندرکیم و  رمخ  برـش  هک  دوب  یمدرم  نایم  رد  ملزنم  مالـسا 

. مدرکیم زیهرپ  نآ 
: تفگ رمع  ییوگیم ؟ هچ  درم  نیا  ةرابرد  وت  صفح ، ابا  يا  تفگ : درک و  هجوت  رمع  هب  رکبوبا  اجنیا  رد  دوزفا : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

غارـس هب  دیاب  ام  هکلب  تفگ : رمع  دیایب . ام  دزن  وگب  ار  یلع  مالغ ، يا  تفگ : رکبوبا  تسا . نآ  لاّلح  نسحلاوبا  هک  تسا  راوشد  ياهلأسم 
مه ناشیا  دنتخاس و  ربخاب  درم  ناتساد  زا  ار  ناملـس  دوب . ترـضح  دزن  مه  ناملـس  دندمآ . ماما  دزن  یگمه  اذل  میورب . شلزنم  رد  یـضاق 

. درک وگزاب  ماما  يارب  ار  درم  ناتساد 
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تمرح ۀیآ  يو  رب  هک  سک  ره  ات  دنادرگب  راصنا  رجاهم و  سلاجم  رد  ار  يو  هک  تسرفب  ار  یسک  درم  نیا  اب  دومرف : رکبوبا  هب  ترـضح 
هک ار  راک  نامه  رکبوبا  تسین . وا  رب  يزیچ  هدشن ، هدناوخ  يو  رب  تمرح  ۀیآ  رگا  تیاهن  رد  دهد . یهاوگ  تسا ، هدناوخ  ار  اهراک ] نیا  ]
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داشرا ار  نانآ  امـش  تفگ : یلع  هب  ناملـس  تخاس . دازآ  ار  وا  هاگنآ  درکن . یهاوگ  سک  چیه  داد و  ماجنا  درم  ةرابرد  دوب ، هدومرف  ماما 
تیاده ّقح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  منک : دیدجت  اهنآ  مدوخ و  ةرابرد  ار  هیآ  نیا  دـیکأت  متـساوخیم  اهنت  دومرف : یلع  ترـضح  دـیدرک !
هنوگچ دوشیم ، هچ  ار  امـش  دننک ؛ شتیاده  هک  نیا  رگم  دوشیمن  تیاده  دوخ  هک  یـسک  نآ  ای  تسا ، رتهتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنکیم 

.»؟ دینکیم مکح 
بارش ایآ  تفگ : وا  هب  رکبوبا  دندرب . رکبوبا  دزن  ار  وا  درک . رمخ  برـش  رکبوبا  نامز  رد  يدرم  : » دومرف قداص  ماما  ( 7 - ) 46015 - 769

نم تفگ : رکبوـبا  هب  درم  نآ  دوـمرف : ماـما  ياهدروـخ ؟ بارـش  تسا ، مارح  هک  نیا  اـب  ارچ  تفگ : رکبوـبا  يرآ . تـفگ : وا  ياهدروـخ ؟
رگا دنتسنادیم و  لالح  زین  ار  نآ  دندرکیم و  رمخ  برـش  هک  دوب  یمدرم  نایم  رد  ملزنم  یلو  ماهدروآ  مالـسا  بوخ  ماهدش و  ناملـسم 

؟ یهدیم رظن  هچ  درم  نیا  راک  ةرابرد  تفگ : درک و  رمع  هب  یهاگن  رکبوبا  مدرکیم . زیهرپ  نآ  زا  تسا ، مارح  بارش  هک  متسنادیم  نم 
: تفگ رمع 

ام دزن  ات  نک  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نیاربانب  تفگ : رکبوبا  دنک . لح  ار  نآ  دناوتیم  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  اهنت  هک  تسا  ياهلئـسم 
یهارمه ار  اهنآ  هسلج  رد  رضاح  مدرم  درم و  نآ  هک  یلاح  رد  رمع  رکبوبا و  هاگنآ  تفر . شلزنم  رد  یضاق  دزن  دیاب  تفگ : رمع  دیایب .

زین درم  نآ  دندرک و  وگزاب  ترضح  يارب  ار  درم  ناتساد  رمع  رکبوبا و  دندیسر . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  ات  دندمآ  دندرکیم ،
. تفگب شیوخ  ۀصق 

درم نیارب  ار  تمرح  ۀـیآ  هک  سک  ره  دـنادرگب . راـصنا  رجاـهم و  سلاـجم  رد  ار  وا  اـت  دـیزاس  هارمه  ار  یـسک  درم  نیا  اـب  دوـمرف : ماـما 
ار درم  نآ  ماما  ماگنه  نیا  رد  دشاب . هدناوخ  يو  رب  ار  تمرح  ۀیآ  هک  درکن  یهاوگ  یسک  یلو  دندرک  نینچ  نانآ  دهد . یهاوگ  هدناوخ ،

«. تخاس میهاوخ  يراج  وت  رب  ار  ّدح  ینک ، رمخ  برش  ادعب  رگا  تفگ : وا  هب  درک و  دازآ 
ار نانآ  ربمایپ  دننزب . ار  وا  ات  دنتساوخ  مدرم  درک . لوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  نیـشننابایب  يدرم  ( 8 - ) 46016 - 770

«. تسین زیاج  دجسم  رد  ندرک  لوب  هک  دنادیمن  وا  : » دومرف تشادزاب و  يو  ندز  زا 
«. دننادیمن هک  یمادام  دنتسه ، شیاشگ  رد  مدرم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 9 - ) 46017 - 771

تاعاجرا

: تشذگ

هعجارم اهنآ  هب  دراد ؛ تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هس  هاـجنپ و  باـب  تاـیاور  تاـیآ و  رد 
. دینک
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؛ دنک هبوت  هذخاؤم  زا  لبق  دوش و  بکترم  رادّدح  مرج  هک  یسک  رب  ّدح  يارجا  مدع  باب 9 

هب هدرک  تقرـس  هچنآ  ددرگزاب و  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  شدوخ  رگا  قراس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46018 - 772
«. درادن تسد  ندیرب  رگید  دنادرگزاب ، شبحاص 

؛ ماهدرک انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هفوک  رد  يدرم  : » دـیوگ يوار  ( 2 - ) 46019 - 773
. يرآ تفگ : درم  نآ  ینادیم ؟ نآرق  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : ترـضح  ماهنیزم . زا  تفگ : یتسه ؟ یموق  هچزا  دیـسرپ : ترـضح  زاس . مکاـپ 

: دیسرپ ترضح  دناوخ . ابیز  دناوخ و  درم  نآ  ناوخب . دومرف : ترضح 
هیلع ماما  دزن  یتدم  زا  سپ  تفر و  درم  نآ  منک . قیقحت  تاهرابرد  ات  ورب  دومرف : ترضح  هن . تفگ : درم  نآ  تسه ؟ وت  رد  یگناوید  ایآ 
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ترـضح يرآ . تفگ : درم  نآ  يرادرـسمه ؟ ایآ  دیـسرپ : ترـضح  زاس . مکاپ  ماهدرک ؛ اـنز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا 
. يرآ تفگ : درم  نآ  دنکیم ؟ تماقا  رهش  نیمه  رد  وت  اب  ترسمه  دیسرپ :

، سک ترضح  هاگنآ  مینک . قیقحت  تاهرابرد  ام  ات  دومرف : ترضح  تفر و  وا  داد و  روتسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : يوار 
ماـما دزن  موـس  راـب  يارب  درم  نآ  دراد . یتـسرد  لـقع  وا  نینمؤـملاریما ، يا  دـنتفگ : ناـنآ  دـش . اـیوج  يو  زا  داتـسرف و  درم  نیا  موـق  دزن 

. مینک شسرپ  تاهرابرد  ات  ورب  دومرف : وا  هب  ترضح  درک ، رارکت  ترضح  يارب  ار  شاهتشذگ  نخس  نوچ  تشگزاب و 
ترضح هاگنآ  دنک . تبقارم  يو  زا  ات  داد  روتسد  ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک ، رارقا  نوچ  دمآ و  ماما  دزن  مراهچ  راب  يارب  زاب 

شیوخ نآ  یپ  رد  دهدیم و  ماجنا  ار  تشز  ياهراک  نیا  زا  یکی  هک  امش  زا  يدرف  يارب  تسا  حیبق  ردقچ  دومرف : سپس  دمآ و  مشخ  هب 
! دزاسیم اوسر  مدرم  ربارب  رد  ار 

هاگنآ مزاس . يراج  ّدـح  وا  رب  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  ادـخ  اـب  شیوخ  ناـهن  رد  شاهبوت  دـنگوس ! ادـخ  هب  درکن ! هبوت  شاهناـخ  رد  ارچ 
ار شقیفر  یـسک  یلو  دوش  ارجا  درم  نیا  رب  ّدح  ات  دـییآ  نوریب  ناناملـسم ، هورگ  يا  دز : دایرف  مدرم  نایم  رد  درب و  نوریب  ار  وا  ترـضح 

سپ مرازگب . زامن  تعکر  ود  ات  دیهد  تلهم  نم  هب  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : ماما  هب  درم  نآ  درب . نابایب  هب  ار  يو  ترضح  هاگنآ  دسانشن .
قوقح زا  تسا  یّقح  ّدـح ، نیا  ناناملـسم ، هورگ  يا  دومرف : درک و  مدرم  يوس  هب  ور  تشاذـگ و  شلادوگ  رد  ار  يو  ترـضح  زامن ، زا 
دودح تسا ، يّدح  ادخ  يارب  شاهدهع  رد  هک  یسک  ددرگزاب و  تسا  یّقح  شاهدهع  رب  ادخ  يارب  هک  سک  ره  سپ  لج  زع و  دنوادخ 

. دندنام مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  دنتشگزاب و  همه  مدرم  دزاسن . يراج  ار  ادخ 
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هاگنآ تفگ . ریبکت  هس  یگنس  ره  رد  درک و  باترپ  درم  نآ  تمس  هب  گنس  هس  تفگ و  ریبکت  هس  تفرگرب و  یگنـس  ترـضح  هاگنآ 
وا يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  درک و  باترپ  گنـس  درم  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـننام  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

زامن يو  رب  دندنک و  شیارب  يربق  ات  داد  روتسد  دروآرد و  لادوگ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دُرم . درم ، نآ  درک و  باترپ  گنس 
لسغ يزیچ  اب  وا  دومرف : ترـضح  یهدیمن ؟ لسغ  ار  وا  نینمؤملاریما ، يا  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  درپس . كاخ  هب  ار  وا  درازگ و 

دیزرو »! ییابیکش  یگرزب  راکرب  اتقیقح  تسا . كاپ  تمایق  زور  ات  هک  درک 
، تسا هدرک  رارف  درم  نآ  هاگنآ  هدرک  انز  هک  هداد  تداهش  يو  رب  هنّیب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 3 - ) 46020 - 774
دزاسیم و يراج  ار  ّدح  وا  رب  ماما  دـتفیب ، ماما  تسد  هب  رگا  یلو  تسین  وا  رب  يزیچ  تسا ، هدرک  هبوت  رگا  : » دومرف ترـضح  دـش . لاوس 

«. درادیم لیسگ  وا  يوس  هب  سک  دوش ، ربخاب  يو  ناکم  زا  ماما  رگا 
كاـپ ارم  ماهدرک ؛ اـنز  نم  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 46021 - 775

. دیزاس
هک ار  نامه  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمـس  رگید  يوس  زا  درم  نآ  دـنادرگرب . درم  نآ  زا  ار  دوخ  كرابم ]  ] تروص ترـضح 

لوسر يا  تفگ : ربمایپ  هب  دـمآ و  موس  راب  يارب  درم  نآ  سپـس  دـنادرگرب . يو  زا  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . رارکت  دوب ، هتفگ 
امـش قیفر  نیا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . ترخآ  باذع  زا  رتناسآ  نم  يارب  ایند  باذع  ماهدرک و  انز  نم  ادـخ ،

هللا یلـص  ربمایپ  درک . فارتعا  رارقا و  شیوخ  هیلع  مراـهچ  راـب  يارب  درم  نیا  نآ ، زا  سپ  هن . دـنتفگ : تسا ! هناوید  ینعی  دراد ؟ یلکـشم 
، درک ساسحا  ار  اهگنس  ۀبرض  نوچ  درم  نآ  دندنک . درم  نآ  يارب  ياهلاچ  مدرم  درک . رداص  ار  يو  ندرک  راسگنس  روتـسد  هلآ  هیلع و 
ار وا  ریبز  داتفا و  درم  نآ  درک . باترپ  وا  يوس  هب  ار  يرتش  ياپ  قاس  ناوختـسا  دید و  ار  وا  ریبز  دـیودیم . تعرـس  هب  دـمآرد و  هلاچ  زا 

: دومرف ترضح  دندرک . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  نیا  دنتشک و  ار  وا  دندیسر و  وا  هب  مه  مدرم  تسب .
«. دوب رتهب  شیارب  نیا  درکیم ، هبوت  دشیم و  ناهنپ  رگا  دومرف : نآ  زا  سپ  دیدرکن . شیاهر  ارچ 
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ور وا  زا  راب  هس  ترضح  ماهدرک . انز  نم  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  ( 5 - ) 46022 - 776
ربمایپ نآ  زا  سپ  درک . رارقا  مراهچ  راب  يارب  درم  نآ  هن . دـنتفگ : دراد ؟ یگناوید  امـش  قیفر  نیا  اـیآ  تفگ : يو  ناـهارمه  هب  دـنادرگ و 

هلاچ زا  درک ، ساسحا  ار  اهگنس  ۀبرض  نوچ  درم  نآ  دندرک . راسگنس  ار  وا  دش و  هدنک  يو  يارب  ياهلاچ  دوش . راسگنس  ات  داد  روتـسد 
ربمایپ هب  نآ  زا  سپ  تشک . ار  درم  نآ  درک و  باترپ  يو  يوس  هب  ار  يرتش  ناوختسا  دید و  ار  وا  ریبز  دیودیم . تعرـس  هب  دمآ و  نوریب 

وا رگا  دومرف : سپـس  و  يدرکن ؟ اـهر  ار  يو  ارچ  دوـمرف : ریبز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  داد . ار  ربـخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
«. دوب رتهب  شیارب  درکیم ، هبوت  دشیم و  ناهنپ 
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يو راک  نیا  زا  یـسک  هدرک و  انز  ای  رمخ  برـش  تقرـس ، هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  زا  ( 6 - ) 46023 - 777

وا زا  ییوکین  تلاح  دوش و  حلاص  رگا  : » دومرف ترضح  مدیـسرپ . دش ، حلاص  درک و  هبوت  هک  نآ  ات  تسا  هدماین  راتفرگ  وا  هدشن و  ربخاب 
يراج يو  ّقح  رد  ّدـح  زاب  هدوب ، یکیدزن  نامز  رد  راـک  نآ  رگا  دـیوگ : ریمع  یبا  نب  دـمحم  دوشیمن . يراـج  وا  رب  ّدـح  دوش ، هتـسناد 
يراـج يو  رب  دودـح  دـشاب ، هدـش  راکـشآ  يو  زا  یبوخ  تلاـح  هدوب و  هاـم  جـنپ  زا  رتـمک  اـی  هاـم  جـنپ  رگا  دومرف : ترـضح  دوشیمن ؟

«. دوشیمن
مکاپ ماهدرک ؛ انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  : » دـیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 7 - ) 46024 - 778

درک و مدرم  نآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  نیـشنب . دومرف : يو  هب  هاگنآ  دنادرگور . يو  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زاس .
دنوادخ هک  هنوگ  نآ  دنک ، یشوپ  هدرپ  شیوخ  رب  ار  نآ  دناوتیمن  تسا ، هدش  بکترم  ار  تشز  هانگ  نیا  امش  زا  یـسک  رگا  ایآ  دومرف :

؟ تسا هدناشوپ 
هدـش تاهتفگ  نیا  ثعاـب  زیچ  هچ  دومرف : ترـضح  زاـس . مکاـپ  ماهدرک ؛ اـنز  نم  نینمؤـملاریما ، يا  تفگ : تساـخرب و  درم  نآ ، زا  سپ 

. رترب هبوت  زا  یتراهط  هچ  دومرف : ترضح  یکاپ . تساوخرد  تفگ : تسا ؟
؛ ماهدرک انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تساخرب و  درم  نآ  هاگنآ  تخادرپ . وگتفگ  هب  نانآ  اب  درک و  شیوخ  نارای  هب  ور  ماـما  سپس 

: تفگ درم  نآ  یناوخیم ؟ نآرق  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : ترضح  زاس . مکاپ 
زامن و رد  وت  رب  لـج  زع و  دـنوادخ  زا  هک  یقوقح  اـیآ  دومرف : ترـضح  دـناوخ . بوخ  دـناوخ و  درم  نآ  ناوخب . دومرف : ترـضح  يرآ .
رب هک  يراد  یتلاسک  ایآ  دومرف : ترـضح  داد . خساپ  یتسرد  هب  وا  دیـسرپ و  وا  زا  ماما  يرآ . تفگ : درم  نآ  یـسانشیم ؟ تسه ، تتاکز 

. هن نینمؤملاریما ، يا  تفگ : یباییم ؟ تاهنیس  رد  یمغ  ای  تندب  رد  يزیچ  ای  ترس  رد  يدرد  ای  تسا  هدش  ضراع  وت 
یپ رد  ام  ییاین ، زاب  ام  دزن  رگا  مدیسرپ و  وت  زا  اراکشآ  هک  هنوگ  نآ  مینک ، شسرپ  ناهن  رد  تاهرابرد  ات  ورب  وترب ! ياو  دومرف : ترـضح 

. دمآ میهاوخن  وت 
غبـصا دوریمن . يو  هب  ینامگ  چیه  تسا و  رادروخرب  تمالـس  زا  يو  هک  دنتفگ  ماما  هب  درک . قیقحت  درم  نآ  ةرابرد  ماما  دـیوگ : غبـصا 

يو هب  ترـضح  زاس . مکاـپ  ماهدرک ؛ اـنز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ترـضح  هب  دـمآ و  ترـضح  دزن  هراـبود  درم  نآ ، زا  سپ  دـیوگ :
ماما هاگنآ  درک . میهاوخن  اهر  ار  وت  دوش ، تباث  وت  رب  ادـخ  مکح  رگا  میدرکیمن و  راضحا  ار  وت  اـم  يدـمآیمن ، اـم  دزن  رگا  وت  تفگ :
ادرف هک  امش  زا  سک  ره  دنتسه . بیاغ  هک  یناسک  زا  دنکیم  تیافک  دنرضاح ، نونکا  مه  هک  یناسک  ندرک  راسگنـس  مدرم ، يا  دومرف :

ار یـسک  یـسک ، ات  دییآ  نم  دزن  بش  نایاپ  یکیرات  رد  دسانـشن و  ار  یـسک  یـسک ، ات  دـناشوپب  ار  شیور  شاهمامع  اب  دوشیم ، رـضاح 
. مینکیمن هاگن  مینکیم ، راسگنس  ار  وا  هک  يدرم  تروص  هب  ام  هک  ارچ  دنیبن ؛
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هب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندمآ . حبص  ندش  نشور  زا  شیپ  دوب ، هداد  روتسد  نانآ  هب  ماما  هک  هنوگ  نامه  حبـص  ادرف  مدرم  دیوگ : غبـصا 
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ار ّقح  نیا  ادابم  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  تسه ، ّقح  نیا  لثم  يو  رب  ادخ  يارب  هک  ار  امش  زا  يدرم  ره  دومرف : سپس  درک و  ور  نانآ 
: دیوگیم غبـصا  دریگیمن . ار  ّقح  نآ  ادخ  يارب  وا  دهاوخیم ، ار  یّقح  نینچ  لثم  وا  زا  دنوادخ  هک  سک  ره  هک  ارچ  دریگب ؛ ادخ  يارب 
دز و گنـس  راهچ  اب  ار  درم  نآ  ترـضح  سپـس  دنتـسه . یناسک  هچ  نانآ  مینادیمن  ام  زورما  ات  هک  دنتـشگزاب  یهورگ  دنگوس ! ادخ  هب 

«. دندرک باترپ  گنس  يو  يوس  هب  مه  مدرم 
دوش بارخ  وا  رب  يراوید  ای  دوش  هدنازوس  شتآ  اب  هک  تسا  نیا  هدرک ، طاول  یناوج  اب  هک  یـسک  تبوقع  هک  نادب  ( 8 - ) 46025 - 779
رگا یلو  دنک . هبوت  دهدب - ناناملسم  ماما  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  هک  نآ  نودب  دراد - تسود  ار  هبوت  رگا  دروخب و  يریشمش  تبرـض  ای 
هماقا يو  رب  میدرک ، رکذ  ار  اهنآ  هک  يدودح  نیا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخ  كاله  درف  نآ  دـنک ، هعفارم  ماما  دزن 

. دنکیم

مئان نونجم و  رب  ّدح  يارجا  مدع  باب 10 

هراشا

هک نآ  ات  تسین  يّدح  هچب  رب  دوش و  رایـشوه  هک  نآ  ات  تسین  يّدـح  هناوید  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 1 - ) 46026 - 780
«. دوش رادیب  هک  نآ  ات  تسین  يّدح  هدیباوخ  رب  دوش و  غلاب 

نیا ات  تسین  يّدح  هچب  رب  دوش و  رایشوه  هک  نآ  ات  تسین  هناوید  رب  يّدح  متفگ : : » تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 46027 - 781
«. تسا زیاج  يو  نتشک  دنک ، زواجت  یمدرم  میرح  هب  هک  سک  ره  دوش و  رادیب  هک  نآ  ات  تسین  يّدح  هدیباوخ  رب  دوش و  غلاب  هک 

رداص ار  يو  ندرک  راسگنـس  روتـسد  رمع  دـندروآ . رمع  دزن  دوب ، هداد  اـنز  هک  ار  يا  هناوید  نز  : » دـیوگ ناـیبظوبا  ( 3 - ) 46028 - 782
: دـنتفگ تسیچ ؟ عوضوم  دومرف : ترـضح  دـندروخرب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  نز  نیا  اب  هارمه  مدرم  درک .
: دومرف دمآ و  رمع  دزن  هاگنآ  دینکم . باتش  دومرف : ترضح  دوش . راسگنس  يو  ات  هداد  روتـسد  رمع  تسا و  هداد  انز  هک  تسا  ياهناوید 

هدیباوخ زا  دوش و  رایشوه  ات  هناوید  زا  دوش و  ملتحم  هک  نامز  نآ  ات  هچب  زا  تسا ؟ هدش  هتـشادرب  رفن  هس  زا  فیلکت  ملق  هک  ینادیمن  ایآ 
«. دوش رادیب  ات 
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نز نیا  رب  هنّیب  تسا . هدرک  اـنز  نز  نیا  اـب  يدرم  هـک  دـندروآ  رمع  ناـمز  رد  ار  ياهناوـید  نز  هـک  هدـش  تـیاور  و  ( 4 - ) 46029 - 783
رب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رذـگ  دروخب ، هنایزات  نز  تساوخیم  هک  ینامز  داد . نز  نآرب  ار  ّدـح  ندز  روتـسد  رمع  داد . انز  هب  یهاوگ 

رارف هدرک و  انز  يو  اب  يدرم  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  دنـشکیم ؟ ار  نالف  لآ  زا  ياهناوید  نز  هک  دوشیم  هچ  دومرف : ترـضح  داتفا . نز 
ار نز  نآ  دومرف : ناـنآ  هب  ترـضح  تسا . هداد  ار  نز  نیا  ندز  هناـیزات  روتـسد  رمع  هداد و  یهاوـگ  هناوـید  نز  نیا  رب  هنّیب  تسا و  هدرک 

ملق تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  و  تسا ؟ نـالف  لآ  زا  هناوـید  نیا  هک  ینادیمن  اـیآ  دـییوگب : رمع  هب  دـینادرگرب و 
دزن ار  نز  نآ ، زا  سپ  تسا . هدوبن  شرایتخا  رد  شدوخ ، هن  شلقع و  هن  نز  نآ  دوش و  رایـشوه  ات  تسا  هدش  هتـشادرب  هناوید  زا  فیلکت 

. دنک داجیا  شیاشگ  یلع  يارب  دنوادخ  تفگ : رمع  دنتفگزاب . رمع  يارب  دوب ، هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنآ  دندنادرگرب و  رمع 
«. تشادرب نز  نآ  زا  ار  ّدح  رمع  متفیب و  تکاله  هب  نز  نیا  ندز  هنایزات  ةرابرد  هک  دوب  کیدزن 

، دنک انز  رگا  هناوید  درم  یلو  دروخیمن  ّدح  دهد ، انز  رگا  هناوید  نز  : » تسا هدمآ  هللا  همحر  قودص  خیش  عنقم  رد  ( 5 - ) 46030 - 784
«. دوشیم يراج  وا  رب  ّدح 

. دوش راسگنـس  هداد ، اـنز  هک  ياهناوـید  نز  اـت  هداد  روتـسد  رمع  هک  دیـسر  ربـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هب  ( 6 - ) 46031 - 785
هک یـسک  زا  تسا ؟ هتـشادرب  رفن  هس  زا  ار  فـیلکت  ملق  دـنوادخ  هـک  ینادیمن  اـیآ  : » دوـمرف دـمآ و  رمع  دزن  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
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تسا هناوید  درف  نیا  دوش و  گرزب  هک  نآ  ات  لاسدرخ  زا  دوش و  رایـشوه  هک  نامز  نآ  ات  هناوید  زا  دوش و  رادیب  هک  نامز  نآ  ات  هدیباوخ 
«. تخاس دازآ  ار  هناوید  نز  نآ  رمع  نخس ، نیا  زا  سپ  تسا . هتشادرب  يو  زا  ار  فیلکت  ملق  دنوادخ  و 

تاعاجرا

. تسا لقع  هب  طورشم  باقع ، باوث و  یهن ، رما و  هک  نیارب  ینبم  یتایاور  تامدقم ، باوبا  زا  مهدزای  باب  تایاور  رد  تشذگ :

: دیآیم

. باب نیا  دافم  اب  بسانم  یتایاور  زین  نآ  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
رمع درک . ریزعت  ار  وا  دروآ و  ار  مجنپ  رفن  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک هتفگ  نیا  اـنز ، ّدـح  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مجنپ  تسیب و  تیاور  رد  و 

رب ّدح  هنوگ  جنپ  امـش  یلو  عوضوم  کی  رد  رفن  جـنپ  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع  دـندش ! هدزتفگـش  ماما  راک  زا  زین  مدرم  دـش و  ّریحتم 
شلقع هک  تسا  ياهناوید  مجنپ  رفن  اما  و  دومرف : ماما  هک  اجنآ  ات  تسین ...  يرگید  هباشم  اهّدـح  زا  مادـکچیه  هک  ینکیم  يراـج  ناـنآ 

«. تسین شرایتخا  رد 
زا فیلکت  تسین و  شرایتخا  رد  شلقع  هک  تسا  ياهناوید  سپ  مشـش  رفن  اما  و  : » هک هتفگ  نیا  باب ، ناـمه  مشـش  تسیب و  تیاور  رد  و 

«. تسا طقاس  وا 
. تسه باب  نیا  اب  طابترا  رد  هک  یتایاور  هلقاع ، باوبا  زا  مهن ، باب  تایاور  رد  و 
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تسین وا  هیلع  يّدح  هک  یسک  عفن  هب  ّدح  مدع  باب 11 

وا يارب  يّدح  تسین ، وا  رب  يّدح  هک  یسک  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نب  لیضف  ( 1 - ) 46032 - 786
هب رگا  دوشیمن و  تباث  فذق ] تلع  هب   ] هناوید نآ  رب  يزیچ  دهدب ، یسک  هب  انز  تبـسن  ياهناوید ، رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دوب . دهاوخن  زین 

ماما بتک . رگید  رد  تیاور  نیمه  دوشیمن .» تباـث  سک  نآ  رب  يّدـح  راـکانز ، يا  دـیوگب : وا  هب  دـهد و  اـنز  تبـسن  یـسک  هناوید  نیا 
«. دوب دهاوخن  زین  وا  يارب  يّدح  تسین ، وا  رب  يّدح  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

، دهد انز  تبسن  ياهناوید  نز  ای  هناوید  درم  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  دافم  : » دیوگ هللا ] همحر  یسوط  خیـش  نسح /[  نب  دمحم 
«. دوشیمن تباث  يّدح  هناوید  رب  دهد ، انز  تبسن  يو  هب  مه  هناوید  رگا  نوچ  دوشیمن ؛ بجاو  وا  رب  ّدح 

«. دوب دهاوخن  زین  وا  يارب  يّدح  تسین ، وا  رب  يّدح  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46033 - 787
هب مهتم  ار  ياهناوید  ای  لاسدرخ  رتخد  ای  لاسدرخ  رسپ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا  ( 3 - ) 46034 - 788

راکهنگ دنزیم ، ماهتا  هک  يدرف  یلو  دوب  دهاوخن  زین  وا  يارب  يّدح  تسین ، وا  رب  يّدح  هک  یسک  : » دومرف ترـضح  دش . لاوس  دنک ، انز 
«. تسا هتفگ  غورد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  ندز  ماهتا  نیا  رد  هک  یهانگ  نیرتمک  تسا و 

هلماح ءاسفن و  ضیاح ، هضاحتسم ، حورجم ، رک ، گنگ ، روک ، ضیرم ، ّدح  مکح  باب 12 

هراشا
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هک یبوخ  ةدنب  هچ  میتفای . ابیکـش  ار  وا  ام  نکـشم . ار  دوخ  دـنگوس  نزب و  ار ] ترـسمه   ] نآ اب  ریگرب و  ار  مدـنگ  ياههقاس  زا  ياهتـسب  و 
«1 ! » دوب ادخ ) يوس  هب   ) هدننک تشگزاب  رایسب 

______________________________

.44 ص 38 / (. 1)
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مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  دزن  وـت  يارب  یگرزب  تلزنم  تفگ : نم  هـب  يروـث  نایفـس  : » دـیوگ یکم  داـبع  نـب  ییحی  ( 1 - ) 46035 - 789
؟ تسیچ شرظن  هک  سرپـب  دریمیم ، دوـش  يراـج  وا  رب  ّدـح  رگا  تسا و  ضیرم  نوـنکا  مه  هدرک و  اـنز  هک  يدرم  ةراـبرد  وا  زا  منیبیم .

يدرف ای  ینکیم  حرطم  تدوخ  يوس  زا  ار  لاوس  نیا  دومرف : ترضح  مدرک . مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  لاوس  نیا  نم  دیوگ : دابع  نب  ییحی 
: متفگ یسرپب ؟ نم  زا  هک  هدرک  رومام  ار  وت 

دوب هدروآ  بآ  هدش و  گرزب  شمکش  هک  ار  يدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  منک . لاوس  امش  زا  هک  هتـساوخ  نم  زا  يروث  نایفس 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  انز  ضیرم  ینز  اب  هدـش و  راکـشآ  شیاهنار  ياهگر  و 

هب راب و  کی  درم  نآ  هب  ادخ  ربمایپ  هخاش  نیا  اب  دندروآ و  دوب ، هشوخ  دص  نآ  رد  هک  امرخ  تخرد  زا  ياهخاش  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و 
دننام و   ) مدنگ ياههقاس  زا  ياهتـسب  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تخاس . دازآ  ار  ود  ره  هاگنآ  دز . راب  کی  هخاش  نامه  اب  زین  نز 

«. نکشم ار  دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگب و  ار  نآ )
شیاـهنار ياـهگر  هک  ار  هروخ  هب  يـالتبم  ضیرم و  يدرم  ضیرم و  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ( 2 - ) 46036 - 790

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  نز  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هدرک  انز  نز  نآ  اب  دوب و  هدش  راکشآ 
رد منک . راـک  نآ  وت  اـب  اـت  مهدیمن  تفگ : وا  ماهداـتفا . يراوشد  هب  هک  هد  مبآ  اذـغ و  متفگ : وا  هب  متفر و  درم  نیا  دزن  نم  داد : حیـضوت 

هـشوخ دـص  هک  امرخ  تخرد  زا  ياهخاش  اب  دـنک ، بلط  هنّیب  هک  نآیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اجنیا  رد  درک . ار  راک  نآ  هجیتن 
«. دزن هنایزات  ار  نز  تخاس و  دازآ  ار  وا  تخاون و  وا  رب  راب  کی  تشاد ،
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رپ نوخ  زا  نآ  ياهگر  هدروآ و  بآ  شمکـش  هک  ار  هاتوکدق  ورتشز و  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 46037 - 791
نآ زج  مدیمهفن  چیه  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : نز  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  انز  ینز  اب  هدمآرب و  هدش و 

: دومرف درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دمآرد . نم  رب  درم  نیا  هراب  کی  هب  هک 
تخرد زا  ياهخاش  هاگنآ  تخادـنا . نییاپ  الاب و  هب  یهاگن  ادـخ  ربمایپ  تشادـن . رـسمه  نز  نآ  یلو  يرآ  تفگ : درم  يدرک ؟ اـنز  اـیآ 

«. دز يو  رب  هخاش  نیا  ياههشوخ  اب  دوب و  نآ  رد  هشوخ  دص  درمش . ار  نآ  دیبلط . امرخ 
ادـخ لوسر  دـندرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دوب ، هداد  ماـجنا  یمارح  راـک  هک  ضیرم ]  ] گرزب مکـش  يدرم  ( 4 - ) 46038 - 792

. دوب درم  نیا  ّدح  نیا ، دز و  ار  وا  راب  کی  نآ  اب  دیبلط و  دوب ، نآ  رد  هشوخ  دص  هک  امرخ  تخرد  زا  ياهخاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب کیدزن  ضیرم و  تخـس  هدـمآرب و  شیاهگر  دوب و  هدروآ  بآ  هدـش و  گرزب  شمکـش  هک  ار  ضیرم  يدرم  ( 5 - ) 46039 - 793

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هدش  تباث  يو  رب  ّدـح  هک  دوب  هدرک  يراک  دوب و  گرم 
. دوبن مرایتخا  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  میارب  یتلاـح  تفگ : درم  نآ  يدـنامیم . زاـب  مارح  زا  یتخادرپیم و  دوخ  هب  دـیاب  وت  دومرف : يو  هب  هلآ 

درم نیا  رب  راب  کی  نآ  اب  دندروآ و  دوب  هشوخ  دص  نآ  رد  هک  امرخ  تخرد  زا  ياهخاش  ات  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
: هک تسادخ  ةدومرف  نامه  نآ  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دز .

«. نکشم ار  دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگب و  ار  نآ ) دننام  و   ) مدنگ ياههقاس  زا  ياهتسبو  »
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هللا یلص  ادخ  لوسر  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هدرک  انز  هک  ضیرم  گرزب و  مکـش  يدرم  ( 6 - ) 46040 - 794
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دز . درم  هب  راب  کی  ّدـح ، ياج  هب  نآ  اب  دروآ و  دوب ، نآ  رد  هشوخ  دـص  هک  امرخ  تخرد  زا  ياهخاش  هلآ  هیلع و 

. دننک لطاب  ار  ادخ  دودح  زا  يّدح  هک  دنتشادن  تسود  هلآ 
راب کی  دریگب و  تسا  ییاههخاش  نآ  رد  هک  هنت  کی  ای  هخاش  هتسد  کی  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 7 - ) 46041 - 795

«. دنکیم تیافک  دنزب ، هنایزات  هتساوخیم  هک  اههخاش  نآ  دادعت  زا  ار  وا  نیا  دنزب ،
ماما دزن  دوب ، يرایـسب  تاحارج  شنت  رد  هدـش و  بجاو  يو  رب  ّدـح  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 8 - ) 46042 - 796

ار وا  هک  دیفاکشن  ار  شیاهمخز  دیراد . هاگن  دبای ، تمالـس  ات  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
«. دیشکیم
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، تشاد نآ  دـننام  تلاسک و  تاحارج و  دوب و  هداد  ماجنا  راد  ّدـح  راک  هک  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 9 - ) 46043 - 797

هتفاکش شیاهمخز  دیراد و  هاگن  دبای ، تمالس  ات  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن 
«. دز میهاوخ  ّدح  ار  وا  دش ، بوخ  هک  نامز  نآ  یلو  دریمیم  هک  دوشن 

نم دـبای . تمالـس  اـت  تسین  وا  رب  يّدـح  دراد ، ناوارف  تاـحارج  هـک  یـسک  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ( 10 - ) 46044 - 798
«. دز مهاوخ  ّدح  ار  وا  تفای ، تمالس  هک  نامز  ره  یلو  دریمب  هجیتن  رد  مفاکشب و  شندب  رب  ار  شتاحارج  ّدح ] يارجا  اب   ] هک مسرتیم 
هدرک يراک  دوب و  گرم  هب  کیدزن  ضیرم و  تخـس  رایـسب  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  ( 11 - ) 46045 - 799

دوخ هب  وت  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  دشیم ، تباث  يورب  ّدح  هک  دوب 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  متشادن . ار  دوخ  رایتخا  هک  دمآ  دیدپ  میارب  یتلاح  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : يو  يدنامنزاب ؟ مارح  زا  یتخادرپن و 

«. دوشیم ارجا  وا  رب  ّدح  هاگنآ  دبای ، تمالس  ات  دیراذگب  ار  وا  دومرف : هلآ  و 
«. دبای يدوبهب  شلاح  ات  درادن  ّدح  هبصح ، هب  يالتبم  یماذج و  درف  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 46046 - 800

. دبای يدوبهب  هک  نآ  ات  درادن  ّدح  هبصح  هب  يالتبم  یماذج و  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46047 - 801
«. دز مهاوخ  ّدح  ار  وا  تفای ، تمالس  هک  هاگنآ  نکل  دریمب و  دوش و  هدوشگ  شتاحارج  مزاس و  يراج  وا  رب  ّدح  هک  مسرتیم  نم 

«. دوشیمن ارجا  ّدح  يو ، زا  نوخ  ندش  عطق  ات  هضاحتسم  نز  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 46048 - 802
 567 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

كاپ ات  هضاحتـسم  نز  رب  زین  تسین و  يّدـح  دوش ، كاپ  ات  ضیاـح  نز  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 46049 - 803
«. تسین يّدح  دوش ،

يو ات  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  سافن ، تلاح  رد  نامیاز  زا  سپ  ار  ینز  : » هک هدـمآ  تیاور  رد  ( 16 - ) 46050 - 804
«. دوش عطق  وت  زا  نوخ  هک  ینامز  ات  ورب  نز ، يا  دومرف : ترضح  دنزب . ّدح  ار 

نامیاز نز  رب  تسین و  يّدح  دنک ، لمح  عضو  هک  ینامز  ات  نتـسبآ  نز  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 46051 - 805
«. تسین يّدح  دوش ، كاپ  هک  نآ  ات  سافن  لاح  رد  هدرک و 

نز رب  تسین و  يّدـح  دـنک ، لـمح  عضو  هک  ناـمز  نآ  اـت  نتـسبآ  نز  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 18 - ) 46052 - 806
يّدـح دوش ، كاپ  ضیح  زا  هک  نامز  نآ  ات  ضیاح  نز  رب  تسین و  يّدـح  دوش ، كاپ  هک  ناـمز  نآ  اـت  ساـفن  لاـح  رد  هدرک و  ناـمیاز 

«. تسین
. مدیسرپ روک  رک و  لال ، ّدح  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 19 - ) 46053 - 807
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«. تسین تباث  ّدح  دننکیم ، هچ  دنمهفن  هک  یتروص  رد  نانآ  رب  دومرف : ترضح 

تاعاجرا

: تشذگ

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . انز  لوسر  لآ  راکتمدخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، باب  زا  متفه  تیاور  رد 
ار نیا  تسا . هدشن  عطق  شنوخ  زونه  دراد و  نوخ  هک  مدش  هجوتم  مدرب . ار  نز  نآ  نک . يراج  يو  رب  ار  ّدح  ورب و  یلع ، يا  دومرف : نم 

«. نک يراج  يو  رب  ار  ّدح  نآ ، زا  سپ  دوش . عطق  شنوخ  ات  زاس  اهر  ار  وا  دومرف : ترضح  مداد . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب 

ّدح بوجو  رد  غولب  طرش  باب 13 

هراشا

شلغب ریز  يوب  ای  دوش  ملتحم  هک  نآ  ات  دوشیمن  تباث  لماک  ّدـح  رـسپ ، رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 46054 - 808
«. دوش دنلب 

تاعاجرا

: تشذگ

، ود تیاور  رد  و  دوش » غلاب  ات  دوشیمن ، يراج  هچب  رب  فیلکت  ملق  : » هک تسا  هدـمآ  تامدـقم ، باوبا  زا  هدزاود  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
هک ینامز  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوش ؟ ارجا  ّدح  يو  رب  هذخاؤم و  لماک ، دودح  هب  هک  دوشیم  تباث  رـسپ  رب  ینامز  هچ  : » هک هتفگ  نیا 

«. دوش غلاب  دیآرد و  یمیتی  زا 
 569 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یلاح رد  دوش - یسنج  ترشابم  يو  اب  دنک و  جاودزا  هک  نامز  نآ  رتخد  تسین . رسپ  دننام  رتخد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  زاب  و 
رتخد : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و  دوشیم » ارجا  يو  رب  لماک  دودـح  ماـمت و  شایمیتی  دراد - لاـس  هن  هک 

«. دوشیم ارجا  يو  رب  لماک  دودح  دیآیم و  رد  جاودزا  هب  دوریم و  نیب  زا  شایمیتی  دوش ، هلاس  هن  هک  نامز  نآ 
، تسین غلاب  هک  یلاح  رد  دنک ، یسنج  ترشابم  وا  دیامن و  رایتخا  يرـسمه  وا  يارب  شردپ  هک  یماگنه  رـسپ  هک : مدیـسرپ  : » دیوگ يوار 
؛ هن دنوشیم ، هذخاؤم  نادب  نادرم  هک  هنوگ  نآ  لماک  دودح  اما  دومرف : ترـضح  تسا ؟ نینچ  هک  نیا  اب  دوشیم  ارجا  دودح  يو  رب  ایآ 

دوشیم »...  هذخاؤم  لکش  نیا  هب  هدشن  شلاس  هدزناپ  ات  دروخیم و  هنایزات  شنس  ةزادنا  هب  دودح  ۀمه  رد  یلو 
ةدومرف هدزناپ  تیاور  رد  دوشیم و  تباث  دوش  ملتحم  هک  ینامز  رـسپ  رب  دودـح  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جـنپ ، تیاور  رد  و 
دوشیم تباث  يو  رب  دودح  تابجاو و  دوب و  دهاوخ  ذفان  يو  راک  دوش ، مامت  شلاس  تشه  رسپ  هک  نامز  نآ  : » مالسلا هیلع  موصعم  ماما 

«. دوشیم تباث  يو  رب  دودح  تابجاو و  تسا و  ذفان  شراک  نینچمه  مه  زاب  دوش ، مامت  لاس  هن  رتخد  يارب  هک  نامز  نآ  و 
. تسا باب  نیا  بسانم  یتایاور  اهنآ  هک  ارچ  رگنب ؛ باب ، نیا  تایاور  رگید  هب  نآ و  هباشم  هدزناش  تیاور  رد  و 

هک نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تسا ، بجاو  نانآ  رب  تاکز  هک  یناـسک  باوبا  زا  کـی  باـب  زا  تشه  تیاور  رد  و 
«. تسا مدرم  رگید  رب  هچنآ  دشاب  يو  رب  نآ ، زا  سپ  تسا . بجاو  تاکز  کی  وا  رب  دش ، غلاب  صخش 
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بجاو دـح  وا  رب  دـش  ملتحم  هک  ماگنه  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تیعونمم ] رجح /[  باوبا  زا  کی  باـب  زا  هد  تیاور  رد  و 
تسا ».

رد شراک  دوشیم و  هداد  وا  هب  شلام  دـسرب ، لاس  هن  هب  رتخد  هک  نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدراـهچ  تیاور  رد  و 
«. دوشیم ارجا  وا  رب  يو و  يارب  لماک  دودح  تسا و  ذفان  شلام  اب  طابترا 

يو رب  دودح  دوش ، ملتحم  هک  نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تیـصو ، باوبا  زا  راهچ  تصـش و  باب  زا  شـش  تیاور  رد  و 
«. دوشیم تباث 

لاس هن  دورب و  شرسمه  دزن  رتخد  هک  نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  جیوزت ، باوبا  زا  کی  هاجنپ و  باب  زا  هد  تیاور  رد  و 
«. دوشیم ارجا  يو  رب  لماک  دودح  دریگیم و  رارق  شرایتخا  رد  شلام  دوریم و  نیب  زا  شایمیتی  دشاب ، هتشاد 

رب دودح  ایآ  درک ، یسنج  ترشابم  دوبن ، غلاب  هک  یلاح  رد  شرسمه  اب  درک و  باختنا  يرـسمه  وا  يارب  شردپ  رگا  : » هک هتفگ  نیا  زین  و 
ةزادنا هب  دودح  ۀمه  رد  یلو  هن ؛ دنوشیم ، هذـخاؤم  نادـب  نادرم  هک  نامه  لماک  دودـح  اما  دومرف : ماما  دوشیم ؟ ارجا  لاح  نیا  رد  يو 

ات  دروخیم و  هنایزات  شنس 
 571 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناشنایم رد  زین  ناناملـسم  قوقح  دوشیمن و  لطاب  شقلخ  نایم  رد  ادـخ ، دودـح  هجیتن  رد  دوشیم . هذـخاؤم  هنوگ  نیا  یگلاـس  هدزناـپ 
«. دوشیمن لطاب 

«. دوش غلاب  ات  تسین  هچب  رب  يّدح  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هد  باب  زا  کی  تیاور  رد  و 
ات هچب  زا  تسا ؛ هدـش  هتـشادرب  رفن  هس  زا  فیلکت  ملق  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  موـس ، تیاور  رد  شدـننامه و  مود  تیاور  رد  و 

«. دوش ملتحم 
. دینک عوجر  نآ  هب  سپ  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  هن  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  یتایاور  هلقاع ، باوبا  زا  هن  باب  صاصق و  لتق و  باوبا  زا  تسیب  باب  تایاور  رد  و 

دودح رد  وفع  دراوم  باب 14 

زا ناگدننک  یهن  فورعم ، هب  نارمآ  ناروآ ، هدجس  ناگدننک ، عوکر  ناگدننک ، تحایس  نایوگساپس ، ناگدننکتدابع ، ناگدننک ، هبوت 
. نانمؤم نینچ ] نیا   ] هب هد  تراشب  و  دنا ] یقیقح  نانمؤم   ] یهلا دودح  ناظفاح  رکنم و 

«2 . » تسین وت  رب  یباسح  نک و  كاسما  یهاوخیم ، سک  ره  زا  شخبب و  یهاوخیم ، سک  ره  هب  تسام ؛ ياطع  نیا  متفگ :] وا  هب  « ] 1»
مکاح دزن  ای  وفع  ار  وا  تسا ؛ هدرک  نم  رب  یتیانج  يدرم  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 46055 - 809

. ياهدرک هبلاطم  ار  تقح  يربب ، مکاـح  دزن  هب  ار  وا  رگا  تسوکین و  ینک ، وفع  ار  وا  رگا  تسوت ؛ ّقح  نیا  دومرف : ترـضح  منک ؟ هعفارم 
ینکیم »؟ ادیپ  ار  ماما  هنوگچ  وت  یلو ] ]

مکاح دزن  ار  يو  ایآ  هک : مدیـسرپ  دریگیم ، ار  یقراس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 46056 - 810
رب  ] یبآ ات  دمآ  نوریب  تشاذگ و  ار  شیابع  دوب . هدیشک  زارد  مارحلا  دجسم  رد  هیما  نب  ناوفـص  دومرف : ترـضح  دزاس ؟ شیاهر  ای  دربب 

داـتفا و هار  هب  تسا ؟ هدرب  ار  میاـبع  یـسک  هچ  دیـسرپ : تسا . هدـش  تقرـس  شیاـبع  دـید  تشگزاـب ، هـک  نآ  زا  سپ  دزیرب . دوـخ ] يور 
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تقرس  ار  ابع  هک  سک  نآ  ات  درک  وجتسج 
______________________________

هیآ 112 هبوت ، ةروس  (. 1)
ۀیآ 39 ةروس ص ، (. 2)

 573 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يا تفگ : ناوفـص  دـینک . عطق  ار  شتـسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  تفای . دوب ، هدرک 
ادخ لوسر  مدیشخب . يو  هب  ار  میابع  نم  تفگ : ناوفص  يرآ . دومرف : ترضح  ینکیم ؟ عطق  ار  شتـسد  نم  يابع  يارب  ایآ  ادخ ، لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ۀلزنم  هب  مه  ماما  مدیـسرپ : دیوگ : یبلح  يدیـشخبن ؟ يروایب ، نم  دزن  ار  يو  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  سپ  دومرف :

. مدیـسرپ دـسرب ، ماـما  هب  تیاکـش  هک  نآ  زا  شیپ  وفع  ةراـبرد  ماـما  زا  دـیوگ : یبلح  يرآ . دومرف : ترـضح  دـنروآ ؟ وا  دزن  رگا  تسا ،
«. تسوکین دومرف : ترضح 

: هک مدیسرپ  دریگیم ، ار  یقراس  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ءالعلا  یبا  نب  نیسح  بتک . رگید  رد  تیاور  نیمه 
. دنک لوب  دورب ]  ] ات تساخرب  تشاد . هیکت  شیابع  رب  دجسم  رد  هیما  نب  ناوفـص  دومرف : ترـضح  دربب ؟ مکاح  دزن  ای  دزاس  اهر  ار  وا  ایآ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفای . ار  وا  دبایب . هدرب ، ار  ابع  هک  یـسک  ات  درک  لابند  وا  دوب . هدـش  هدوبر  شیابع  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، وا 

ادخ لوسر  مشخبیم . وا  هب  ار  ابع  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : ناوفـص  دیربب . ار  شتـسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  درب . هلآ 
ماما زا  و  دیوگ : ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  يدرکن ؟ يروایب ، نم  دزن  ار  يو  هک  نآ  زا  شیپ  ار  راک  نیا  ارچ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«. تسوکین دومرف : ترضح  مدیسرپ . دسرب - ماما  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دودح - زا  وفع  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص 
. دش تقرس  هیما  نب  ناوفص  شوگراهچ  گنرهایس و  يابع  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46057 - 811

، ادخ لوسر  يا  تفگ : ناوفص  دوش . هدیرب  قراس  تسد  هک  داد  روتسد  ترضح  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  قراس  ناوفص 
ار شـشخب  نیا  ارچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدیـشخب . يو  هب  ار  ابع  نیا  نم  دـسرب ! اجنیا  هب  ارجام  هک  مدرکیمن  نامگ 

«. دزاسیمن اهر  ار  نآ  دسرب ، یلاو  صخش  هب  ّدح  هک  نامز  نآ  يدرکن ؟ يروایب ، نم  دزن  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ 
هب ناوفـص  دوشیم . كاله  دـنکن ، ترجاـهم  هک  سک  ره  دـش : هتفگ  هیما  نب  ناوفـص  هب  : » هک هدرک  تیاور  يرهز  ( 4 - ) 46058 - 812

قراس ناوفص  درک . تقرس  يو  رس  ریز  زا  ار  ناوفص  يابع  دمآ و  یقراس  تشاذگرـس . ریز  ار  شیابع  دیباوخ و  دجـسم  رد  دمآ و  هنیدم 
. دوش هدیرب  قراس  تسد  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  يو  درک و  ادیپ  ار 

شیپ ار  راک  نیا  ارچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دشاب . هقدص  ناونع  هب  وا  يارب  ابع  متـساوخیمن . ار  نیا  نم  تفگ : ناوفص 
يدرکن »؟ يروایب ، نم  دزن  ار  وا  هک  نآ  زا 

یلو تسوا . رایتخا  رد  نیا  دنک ، وفع  يو  زا  نآ  زا  سپ  دریگب ، ار  یقراس  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46059 - 813
دزن ار  وا  هک  یتروص  رد  مشخبیم - وا  هب  نم  دـیوگب : هتخابلام  رگا  درک و  دـهاوخ  عطق  ار  قراس  تسد  ماـما  دربب ، ماـما  دزن  ار  يو  رگا 

، دوش هدرب  ماما  دزن  هعفارم  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  شـشخب  انامه  دنک و  عطق  ار  شتـسد  ات  درک  دـهاوخن  اهر  ار  قراس  ماما  تسا - هدرب  ماما 
ّقح یـسک  دسرب ، ماما  هب  ّدح  هک  نامز  نآ  سپ  ادخ . دودح  ناظفاح  و  هک : تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  لیلد  هب  نآ  دریگ و  تروص 

«. دنک كرت  ار  نآ  هک  درادن 
 575 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. دنکیم وفع  ّقح ] بحاص   ] ماما ریغ  ار  سانلا  ّقح  دنکیم و  وفع  ماما  اهنت  ار  هللا  ّقح  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 46060 - 814
«. دنکیم وفع  ّقح ] بحاص   ] ماما ریغ  ار  سانلا  ّقح  دنکیم و  وفع  ماما  اهنت  ار  هللا  ّقح  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 7 - ) 46061 - 815
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رایتخا ماما  اریز  دنکیمن ؛ وفع  ماما  زا  ریغ  تسا ، لج  زع و  دنوادخ  يارب  هک  يدودـح  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ملاع  ( 8 - ) 46062 - 816
وفع نآ  زا  ماـما  زا  ریغ  هک  درادـن  یلاکـشا  سپ  تسا ، مدرم  ّقح  زا  هچنآ  اـما  دـنک و  تازاـجم  تساوخ ، رگا  وفع و  تساوخ ، رگا  دراد 
ّریخم نآ  رد  ماما  سپ  رمخ ، برـش  طاول و  انز ، لثم  مدرم ؛ هن  تسا  لج  زع و  دنوادخ  يارب  زا  هچنآ  دسرب و  ماما  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک 
مدرم نیب  هچنآ  تسا و  هدرک  وفع  نآ  زا  دنوادخ  دنک ، وفع  نآ  زا  ماما  هچنآ  دـنک و  تازاجم  دـهاوخب ، رگا  وفع و  دـهاوخب ، رگا  تسا ؛

«. تسا رتراوازس  صاصق  سپ  تسا ،
ذفان شوفع  درک ، وفع  نآ  زا  ماما  رگا  دـنک و  وفع  دـشابیم ، شقلاخ  هدـنب و  نیب  هک  یهاـنگ  ره  زا  دـناوتیم  ماـما  ( 9 - ) 46063 - 817

. دنک وفع  دناوتیمن  ماما  دشاب ، هدنب  ود  نیب  هانگ  رگا  یلو  تسا .
ارچ تفگ : دیسرپ و  وا  سرپب . نم  روضح  رد  یتخس  ۀلاسم  مالسلا  هیلع  اضرلا  نبا  زا  : » تفگ تیکس  نبا  هب  لکوتم  ( 10 - ) 46064 - 818

هدوب و شدوخ  رایتخا  هب  هدرک ، فارتعا  طاول  هب  هک  يدرم  اما  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  داتـسرف ... ؟ اصع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـنوادخ 
ادـخ هار  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  راـیتخا  تسادـخ  يوس  زا  هک  یماـما  رگا  تسا و  هتفرگن  ار  يو  مکاـح ، هدادـن و  تداهـش  يو  هیلع  ياهنّیب 

ره هب  تسام  ياطع  نیا  دیامرفیم : نامیلـس  هب  دنوادخ  هک  ياهدینـش  ایآ  دنک . وفع  ادـخ  هار  رد  هک  دراد  رایتخا  زین  ومه  دـنک ، تازاجم 
، كاسما زا  شیپ  ار  ندیـشخب  دـنوادخ  تسین . وت  رب  یباـسح  نک و  كاـسما  یهاوخیم ، هک  سک  ره  زا  شخبب و  یهاوخیم ، هک  سک 

«. تسا هدرک  رکذ 
 577 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک . فارتعا  رارقا و  تقرس  هب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  ( 11 - ) 46065 - 819
. مدیـشخب هرقب  ةروس  رطاـخ  هب  ار  تتـسد  دومرف : ترـضح  ار . هرقب  ةروس  يرآ ، تفگ : یناوخب ؟ یناوتیم  ار  ادـخ  باـتک  زا  يزیچ  اـیآ  »

ّقح ماما  دوش ، مئاق  هنّیب  رگا  تسیچ ؟ نیا  ینادیم  هچ  وت  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ لیطعت  ار  ادـخ  دودـح  زا  يّدـح  اـیآ  تفگ : ثعـشا 
دهاوخب رگا  وفع و  دـهاوخب ، رگا  تسا . ماما  راـیتخا  رد  نآ  سپ  تسا ، هدرک  رارقا  شیوخ  هیلع  دوخ  درم  رگا  یلو  دـنک  وفع  هک  درادـن 

«. دنکیم عطق 
ار يو  مهتم  تسا و  هتخاس  مهتم  انز  هب  ار  يرگید  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 12 - ) 46066 - 820
. مدیسرپ دنز ، هنایزات  ار  يو  ات  دربب  ماما  دزن  ار  وا  دهاوخیم  دنکیم و  رییغت  شرظن  ادعب  یلو  هدرک  لالح  تهج  نیا  زا  ار  وا  هدیـشخب و 

: متفگ ماما  هب  درادن . ندز  ّدح  ّقح  وفع ، زا  سپ  دومرف : ترضح 
؟ دزاس اهر  ادخ  يارب  ار  وا  دنک و  وفع  يو  زا  صخش  نآ  راکانز و  رسپ  يا  دیوگب : وا  رگا  تسیچ  ناترظن 

رداـم هک  ناـمز  ره  تسوا و  رداـم  راـیتخا  رد  وفع  تسین . وفع  ّقح  سک  نآ  يارب  تسا ، هدـنز  صخـش  نیا  رداـم  رگا  دوـمرف : ترـضح 
«. تسا ذفان  شوفع  ردام و  روما  رادهدهع  صخش  نیا  تسا ، هدرم  شردام  رگا  و  دوزفا : ماما  دریگب . ار  شیوخ  ّقح  دناوتیم  دهاوخب ،
سپ درادن  ّقح  دنک ، وفع  تسا  هدـش  تباث  يو  عفن  هب  هک  يّدـح  زا  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 46067 - 821

.« دنک عوجر  هدرک ، وفع  هک  نآ  زا 

ناتسبات ناتسمز و  رد  هنایزات  ّدح  باب 15 

. مدوب ناشهارمه  نم  دوب و  هتسشن  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  : » دیوگ رمحا  نب  ماشه  ( 1 - ) 46068 - 822
: دنتفگ تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : ترضح  دننزیم . ار  وا  درس - رایسب  زور  کی  رد  حبص - زامن  نامز  رد  هک  دینـش  ار  يدرم  يادص  ترـضح 
رد زج  ناتـسمز ، رد  دودـح  زا  کـی  چـیه  رد  یـسک  یتعاـس ! نینچ  رد  هللا ! ناحبـس  دومرف : ترـضح  دروخیم . هناـیزات  هک  تسا  يدرم 
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«. دروخیمن هنایزات  زور  تقو  نیرتدرس  رد  زج  زین  ناتسبات  رد  زور و  نامز  نیرتمرگ 
 579 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدرم هب  هاگان  هک  میتفریم  هار  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  درس ، يزور  رد  : » دیوگ هعیـش  يرگتیاور  ( 2 - ) 46069 - 823
يّدح مه  ندز  هنایزات  رگم  مدیسرپ : ماما  زا  دننزیم ! هنایزات  یتقو  نینچ  رد  هللا ! ناحبس  دومرف : ترضح  دروخیم . هنایزات  هک  میدروخرب 

هنایزات زور  کنخ  تقو  رد  هک  دیاب  دـشاب ، امرگ  رد  رگا  زور و  يامرگ  رد  هک  دـیاب  دـشاب ، امرـس  رد  رگا  يرآ . دومرف : ترـضح  دراد ؟
«. دوش هدز 

لـصف رد  هاگان  هک  تفریم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  هک  درک  تیاور  میارب  مناراـی  زا  یکی  : » دـیوگ دواد  وبا  ( 3 - ) 46070 - 824
: دـیوگ يوار  دـننزیم ! هناـیزات  یتعاـس  نینچ  رد  اـیآ  هللا ! ناحبـس  دومرف : ترـضح  دروخیم . هناـیزات  يدرف  امرـس ، تقو  رد  ناتـسمز و 

؟ تسا يّدح  مه  ندز  هنایزات  يارب  ایآ  مدرگ ! تیادف  مدیسرپ :
«. دوشیم هدز  هنایزات  زور  کنخ  تقو  رد  دشاب ، ناتسبات  رگا  زور و  يامرگ  رد  دشاب ، ناتسمز  رگا  يرآ . دومرف : ترضح 

جراخ لزنم  زا  يراک  یپ  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تفگ : نامنارای  زا  یکی  : » دیوگ ملـسم  نب  نادعـس  ( 4 - ) 46071 - 825
: دومرف ترضح  دندزیم . ّدح  يو  هب  ناتسمز  رد  هک  دندرک  دروخرب  يدرم  هب  هار ، نیب  رد  دندش .

، دروخیم ّدح  ناتسمز  رد  هک  نآ  تسا  هتسیاش  يرآ ، دومرف : ترضح  دراد ؟ يّدح  مه  نیا  ایآ  مدیسرپ : تسین ! هتـسیاش  نیا  هللا ! ناحبس 
«. دوش هدز  وا  رب  ّدح  زور  کنخ  تقو  رد  دروخیم ، ّدح  ناتسبات  رد  هک  سک  نآ  زور و  يامرگ  رد 

رتسب يامرگ  ات  دوشیمن ، ارجا  رهظ  زا  دعب  زین  حبـص و  ماگنه  هب  ناتـسمز  لصف  رد  دودـح  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 5 - ) 46072 - 826
«. دوشیم يراج  ّدح  تسا ، کنخ  زور  هک  نامز  نآ  دوشیمن و  ارجا  امرگ  تقو  رد  ناتسبات  رد  دسرب و  يو  هب  ّدح  ندروخ  زا  سپ 

581 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نمشد نیمزرس  رد  ّدح  يارجا  مدع  باب 16 

يراج ّدـح  يدـحا  رب  نمـشد ، نیمزرـس  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 46073 - 827
«. دوشیمن

ترـضح نآ  هک  دـنک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 46074 - 828
راداو ار  وا  شرورغ  ادابم  هک  ارچ  دوش ؛ جراخ  نیمزرـس  نآ  زا  هک  نآ  ات  منکیمن  يراج  ّدح  نمـشد  نیمزرـس  رد  یـسک  رب  نم  : » دومرف

«. ددنویپب نمشد  هب  ات  دزاس 
دنهاوخیم دـنهدیمن و  لـیوحت  ار  ناـشدوخ  نمـشد ، نیمزرـس  رد  هک  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46075 - 829

يارب ادخ  هار  رد  داهج  هک  ارچ  تسین ؛ هتـسیاش  نیا  : » دومرف دنوشن ، هبلاطم  تسا  هدمآ  نانآ  ةدهع  رب  هچنآ  هب  ادـعب  ات  دـنریگب  ياهتـشون 
نانآ رب  هک  يّدـح  هب  هک  داد  همان  ناما  نانآ  هب  ناوتیمن  نیارباـنب   ] دوش هدـنادرگ  زاـب  شلها  هب  ملاـظم  ارجا و  یهلا  دودـح  هک  تسا  نآ 

نیمزرس زا  ات  دوش  ارادم  نانآ  اب  تسا ، ّدح  مزلتسم  هک  درک  يراک  دگنجیم و  نمشد  نیمزرس  رد  رکشل  رگا  یلو  دنوشن ] هبلاطم  هدمآ ،
«. دنوش هدنهانپ  نمشد  كاخ  هب  هک  دزاسن  راداو  ار  نانآ  تیبصع ، رورغ و  ات  دوش  يراج  یهلا  دودح  هاگنآ  دندرگ ؛ جراخ  نمشد 

دنکیم رارقا  يّدح  هب  شدوخ  هیلع  هک  یسک  مکح  باب 17 
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هک نیا  یلو  هدرک  فارتعا  شیوخ  رب  يّدح  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46076 - 830
عنم شیوخ  زا  ار  ّدح  يارجا  هک  هزادنا  نآ  ات  دـننز  هنایزات  يو  رب  داد  روتـسد  ترـضح  : » هک دـنکیم  لقن  تسیچ ، ّدـح  نآ  هدرکن  نیعم 

«. دنک
 583 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، تسا هدرکن  صخـشم  ار  نآ  یلو  هدرک  فارتـعا  شیوخ  رب  ار  يّدـح  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46077 - 831
. دشک تسد  وا  زا  هک  دهاوخب  هدننز  زا  بورضم  هک  نآ  ات  دننز  هنایزات  ار  وا  : » هک داد  روتسد 

«. دینک اهر  ار  يو  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار . وت  تسا  سب  تفگ : بورضم  دیسر ، هنایزات  داتشه  هب  هدننز  نوچ 
هچ هک  دوب  هدرکن  صخـشم  یلو  هدرک  رارقا  شیوخرب  ّدح  کی  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46078 - 832

. دروخ هنایزات  داتشه  مه  وا  دروخب . هنایزات  داتشه  ات  يو  : » هک درک  يرواد  تسوا ، رب  يّدح 
بلط ار  ياهنّیب  تدوخ ، رارقا  زج  منک  لماک  هناـیزات  ّدـح  اـت  ار  تیاـههنایزات  متـساوخیم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاـگنآ 

«. مدرکیمن

دنکیم راکنا  نآ ، زا  سپ  رارقا و  يّدح  هب  دوخ  هیلع  هک  یسک  مکح  باب 18 

: دومرف درک  راکنا  نآ  زا  سپ  هاگنآ  رارقا و  شیوخ  رب  يّدـح  توبث  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46079 - 833
هیلع رگا  یلو  يو . تساوخ  مغر  یلع  دوشیم ؛ هدیرب  شتسد  دنک ، راکنا  هاگنآ  هدرک ، تقرس  هک  دنک  رارقا  شیوخ  هیلع  ماما  دزن  رگا  »

راسگنس هک  دنک  رارقا  شیوخ  رب  يّدح  هب  رگا  مدیسرپ : دینزب . هنایزات  داتشه  ار  وا  هتسب ، ارتفا  ای  هدرک  رمخ  برـش  هک  درک  رارقا  شیوخ 
«. دز مهاوخ  وا  رب  ّدح  یلو  هن ، دومرف : ترضح  دینکیم ؟ راسگنس  ار  يو  امش  ایآ  تسا ، نآ  رد 

رارقا شیوخ  هیلع  يدرم  رگا  دومرف : ترضح  : » هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  بیذهت . رد  تیاور  نیمه 
ارتفا ای  رمخ  برش  هب  شیوخ  هیلع  رگا  منکیم و  عطق  ار  شتسد  يو - تساوخ  مغر  یلع  دنک - راکنا  سپس  تسا  هدرک  تقرس  هک  دنک 

هک دنک  رارقا  يّدح  هب  شیوخ  هیلع  رگا  تسیچ ، ناترظن  مدیسرپ : دیوگ : ملسم  نب  دمحم  منزیم . هنایزات  ار  وا  دنک ، راکنا  سپس  رارقا و 
«. منزیم ّدح  ار  وا  یلو  هن ، دومرف : ترضح  دینکیم ؟ راسگنس  ار  يو  امش  ایآ  دنک ؛ راکنا  هاگنآ  دسرب  ندرک  راسگنس  هب 

ییارتفا ای  يّدح  هب  شیوخ  هیلع  يدرم  رگا  دومرف : ترـضح  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 2 - ) 46080 - 834
رارقا دسریم  ندرک  راسگنـس  هب  هک  يّدـح  هب  شیوخ  هیلع  رگا  تسیچ ، ناترظن  مدیـسرپ : دروخیم . هنایزات  دـنک ، راکنا  هاگنآ  رارقا و 

«. منزیم ار  وا  یلو  هن ، دومرف : ترضح  دینکیم ؟ راسگنس  ار  يو  امش  ایآ  دنک ،
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رارقا يّدح  توبث  هب  شیوخ  هیلع  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 46081 - 835
«. دوشیمن راسگنس  سپ  درک ، راکنا  رارقا و  شیوخ  هیلع  رگا  هک  ارچ  ندرک ؛ راسگنس  زج  مزاسیم . يراج  يو  رب  ار  ّدح  نآ  نم  دنک ،

: دومرف درک ، رارقا  شیوخ  رب  انز  هب  راب  راهچ  هک  نصحم  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 4 - ) 46082 - 836
. ماهدادن ماجنا  دیوگب  دنک و  بیذکت  شدوخ  دوش ، راسگنس  هک  نآ  زا  شیپ  ای  دریمب  ات  دوشیم  راسگنس  »

دنک و رارقا  تقرس  هب  راب  ود  هک  نآ  ات  دوشیمن  عطق  شتسد  قراس ، دوزفا : ترضح  دوشیمن . راسگنس  دوشیم و  اهر  تفگ ، نینچ  رگا 
انز دوزفا : زین  ترـضح  تسین . راک  رد  يدوهـش  هک  ینامز  هتبلا  دوشیمن  عطق  شتـسد  یلو  تسا  تقرـس  نماض  ددرگرب ، شرارقا  زا  رگا 

راسگنس دننکیم و  شیاهر  ددرگرب ، شرارقا  زا  رگا  دشابن و  يدوهـش  رگا  هتبلا  دوشیمن ؛ راسگنـس  دنکن ، رارقا  انز  هب  راب  راهچ  ات  راک ،
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«. دوشیمن
رگا هتبلا  دوشیمن ؛ راسگنـس  دنکن ، رارقا  انز  هب  راب  راهچ  ات  راکانز  : » دومرف هک  منکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  ملاع  زا  ( 5 - ) 46083 - 837

«. دوشیمن راسگنس  دننکیم و  شیاهر  دنک ، راکنا  ددرگرب و  شرارقا  زا  رگا  دشابن و  يدوهش 
راسگنـس دشاب ، نصحم  دـنک و  رارقا  انز  هب  راب  راهچ  شیوخ ، رب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46084 - 838

«. دوشیم
نـصحم رگا  دوشیم و  يراج  وا  رب  ّدـح  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  ددرگرب ، نآ  زا  رارقا  زا  سپ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

«. دوشیم دازآ  دوشیم و  هدز  وا  رب  ّدح  یلو  دوشیمن  راسگنس  رگید  ددرگرب - شرارقا  زا  هک  یتروص  رد  دوب -
. دوشیم هتشک  دنک ، رارقا  لتق  هب  شیوخ  هیلع  يدرم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 7 - ) 46085 - 839

«. دوشیمن هتشک  دوشیم و  اهر  ماهدرکن ، تفگ  تشگزاب و  شرارقا  زا  دشاب و  هتشادن  دوهش  رگا  یلو 
يو رب  ّدح  دنک ، رارقا  ياهدننک  تسم  ندیشون  ای  يراوخبارـش  هب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 8 - ) 46086 - 840

وا دنک ، راکنا  سپس  رارقا و  يراوخبارـش  هب  شیوخ  رب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تشاد : نایب  ماما  دوشیم . هدز 
«. دینزب هنایزات  ار 

هب دوشیم و  هدیرب  شتسد  دنک ، راکنا  سپـس  فارتعا و  تقرـس  هب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 9 - ) 46087 - 841
«. دوشیمن یهجوت  شراکنا 
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تسا نآ  زا  مه  لتق  هک  ییاهمرج  بکترم  رب  دودح  يارجا  مکح  باب 19 

يدودح ادتبا  دوش ، تباث  يو  رب  تسا  نتـشک  اهنآ  زا  یکی  هک  ّدح  دنچ  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46088 - 842
«. دوشیم هتشک  سپس  دوشیم و  يراج  تسا ، لتق  زا  ریغ  هک 

: دومرف تسا ، نتشک  اهنآ  نایم  رد  هک  هدش  عمج  يو  رب  ّدح  دنچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46089 - 843
«. دوشیم هتشک  نآ  زا  سپ  دوشیم ؛ يراج  تسا ، نتشک  زا  ریغ  هک  يدودح  زاغآ  »

تباث يو  رب  مه  نتـشک  تشاد و  ّدح  هک  دوب  هداد  ماجنا  يراک  هک  دـندروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  ( 3 - ) 46090 - 844
يرایسب دودح  رگا  تسا  نینچمه  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشک . ار  وا  هاگنآ  تخاس و  يراج  يو  رب  ار  ّدح  ترضح  دوب . هدش 

«. دوشیم هتشک  هاگنآ  زاغآ و  لتق  زا  ریغ  يدودح  هب  دشاب ، نتشک  اهنآ  نایم  رد  هک  دوش  عمج  درف  کی  رب 
تباث يو  رب  تسا  نتـشک  اهنآ  زا  یکی  هک  ّدـح  دـنچ  دـناهتفرگ و  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 46091 - 845

هیلع نینمؤملاریما  اب  تشکیم و  ار  وا  سپـس  درکیم و  يراج  ار  دودح  یـسک  نینچ  رب  هشیمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف تسا ،
«. درک تفلاخم  دیابن  مالسلا 

ۀلحرم رد  : » دومرف تسا ، لتق  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تباث  وا  رب  ّدح  دـنچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46092 - 846
«. دوشیم هتشک  هاگنآ  يراج و  وا  رب  دودح  لوا 

تسا تباث  ّدح  دنچ  يو  رب  دوشیم و  تفای  هک  یمرجم ]  ] يدرم ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 6 - ) 46093 - 847
يراج ار  دودـح  نتـشک ، زا  شیپ  يو  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، لـتق  اـهنآ  زا  یکی  هک 

«. نکن تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  وت  تشکیم و  ار  يو  هاگنآ  تخاسیم و 
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هدرک تقرس  رمخ و  برش  لتق و  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46094 - 848
لیلد هب  ار  وا  دـیرب و  شتقرـس  يارب  ار  شتـسد  دز و  شاهناـیزات  رمخ  برـش  يارب  تخاـس و  يراـج  وا  رب  ار  ّدـح  درک . یـسرداد  تسا ،

«. تشک شلتق ،
ّدح هـس  دـناهتفرگ و  هـک  ار  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یــسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 8 - ) 46095 - 849

؟ درک زاغآ  دیاب  دودح  زا  کی  نیمادک  هب  هک : مدیسرپ  تسا ، تباث  وا  رب  تقرس  انز و  يراوخبارش ،
«. انز هاگنآ  تقرس و  سپس  يراوخبارش و  ّدح  هب  دومرف : ترضح 

هیناز یناز و  رب  مراهچ  رابرد  لتق  هب  مکح  دش و  يراج  وا  رب  ّدح  راب  ود  هک  یسک  رب  موس  راب  رد  لتق  هب  مکح  باب 20 

هراشا

يراج نانآ  رب  رابود  ّدـح  کی  رگا  هریبک  ناهانگ  زا  کی  ره  ناـبکترم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ( 1 - ) 46096 - 850
«. دنوشیم هتشک  موس  راب  رد  دوش ،

دنوشیم هتـشک  موس  ۀلحرم  رد  دوش ، ارجا  نانآ  رب  رابود  ّدـح  کی  هک  نامز  نآ  هریبک  ناهانگ  زا  کی  ره  نابکترم  ( 2 - ) 46097 - 851
. مراهچ ۀلحرم  رد  راوخبارش  و 

تاعاجرا

: دیآیم

. دراد تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  هدجیه  باب  رد 
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هدنروخ ّدح  هب  ندرک  هاگن  يارب  مدرم  ندش  عمج  تهارک  باب 21 

يراج وا  رب  ّدح  هک  دندروآ  ترضح  دزن  ار  يدرم  دوب ، هرصب  رهش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  رد  ( 1 - ) 46098 - 852
ّدح هک  تسا  يدرم  تفگ : ربنق  دننایک ؟ تعامج  نیا  هک  رگنب  ربنق ، يا  دومرف : ترـضح  دندمآ . مدرم  زا  یتعامج  دیوگ : يوار  دـشیم .

میوگیمن دـمآ  شوخ  دومرف : تسیرگن ، ناشياههرهچ  هب  ماما  دـندمآ و  کیدزن  مدرم  هک  یماگنه  دـیوگ : يوار  دوشیم . يراج  وا  رب 
«. نم زا  زاس  ناشرود  ربنق ، يا  دنشزرایب . نادرم  نانیا  دنوشیمن . هدید  يدب  رد  زج  هک  ییاههرهچ  هب 

دوشیم هتشک  ای  دروخیم  هنایزات  ملظ  هب  هک  یسک  دزن  ناسنا  روضح  مکح  باب 22 

هراشا

دزن زین  دوشن و  رضاح  دنزیم ، ار  وا  ّقحانب  رگمتس  هاشداپ  هک  يدرف  دزن  امش  زا  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46099 - 853
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يو دزن  رگا  هتبلا  تسا ؛ بجاو  نمؤم  رب  نمؤم ، هب  ندناسر  يرای  هک  ارچ  دـنکیمن - يرای  ار  وا  رگا  دوشن - رـضاح  هدـید  متـس  ای  هتـشک 
«. دزاسن مزلم  ار  وت  نشور  لیلد  هک  یمادام  دراد ، يرتشیب  شیاشگ  تیفاع ، دوش و  رضاح 

تاعاجرا

: تشذگ

دون باب  تایاور  زا  یخرب  رد  زین  نمؤم و  هب  ندناسر  يرای  بوجو  رب  تلالد  فورعم ، هب  رما  باوبا  زا  تشه  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
. ناناملسم روما  هب  مامتها  راهچ ، دون و  باب  زین  ترشع و  باوبا  زا  هس  و 

دح ندرب  ثرا  مکح  باب 23 

ّدح دوریم ، ثرا  هب  لام  هید و  هک  هنوگ  نآ  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 1 - ) 46100 - 854
سک ره  دوب و  دهاوخ  نآ  رایتخا  بحاص  وا  دنک ، يریگیپ  ار  نآ  دوش و  ّدح  رادهدـهع  رگا  هثرو  زا  کی  ره  یلو  دوشیمن . هدرب  ثرا  هب 
رگا دراد . ردارب  ود  مهتم  درف  دهد و  انز  تبـسن  يدرف  هب  هک  تسا  يدرم  دـننام  نیا  درادـن و  یّقح  دـنکن ، هبلاطم  ار  ّدـح  دـنک و  اهر  هک 

ّقح وفع ، تساهنیا و  ود  ره  ردام  ردام ، هک  ارچ  دنک ؛ هبلاطم  يو  زا  شیوخ  ّقح  هک  دـناوتیم  يرگید  دـنک ، وفع  يو  زا  ود  نآ  زا  یکی 
«. تسا ود  ره 
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«. تسین یندرب  ثرا  ّدح ، : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46101 - 855

«. دوشیمن هدرب  ثرا  هب  ّدح ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 3 - ) 46102 - 856
«. تسین یندرب  ثرا  ّدح ، : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46103 - 857

ههبش اب  دودح  عفد  مکح  باب 24 

«. تسین ّدح  رد  دنگوس ! تلافک و  تعافش ، دینک . عفد  اهههبش  اب  ار  دودح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 1 - ) 46104 - 858
دینک و عفد  اهههبش  اب  ار  دودح  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  يارب  ( 2 - ) 46105 - 859

«. دشاب یهلا  دودح  زا  يّدح  اب  طابترا  رد  هک  نآ  رگم  دیریذپب ، ار  ناراوگرزب  ياهشزغل 
«. دینک عفد  اهههبش  اب  ار  دودح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46106 - 860

ینز اب  هارمه  ار  وا  هک  درک  یـسرداد  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 4 - ) 46107 - 861
هک دندرک  هراشا  نز  هب  مدرم  زا  یـضعب  دنام . تکاس  وا  دش ، لاوس  نز  زا  ماهدرک ؛ جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نم  نز  نیا  تفگ : وا  دـنتفای و 
هک دروایب  هنّیب  اـت  درک  ادـج  درم  زا  ار  نز  عفد و  نز ، نآ  زا  ار  ّدـح  يرآ . تفگ : نز  نآ  هن . وگب : هک  دـندرک  هراـشا  یخرب  يرآ و  وگب :

«. تسا يو  رسمه  نز ، نیا 
595 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناملسم ّقحان  هب  ندز  کتک  مکح  باب 25 
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هراشا

زع و دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46108 - 862
[«. دنزب هنایزات  ات   ] دزاس هنهرب  ّقحانب  ار  ناملسم  کی  تشپ  هک  تسا  يدرم  لج 

انب ار  ناملـسم  کی  تشپ  هک  تسا  يدرم  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 46109 - 863
«. دزاس هنهرب  ّقح 

«. یهلا ّدح  زا  زج  تسا ، هاگقرق  نمؤم  تشپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 46110 - 864
ّقحانب هک  تسا  یـسک  لـج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  قلخ  نیرتضوغبم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 4 - ) 46111 - 865

ار یـسک  يو  هک  دـشکب  ار  یـسک  ای  تسا  هدزن  ار  وا  يو  هک  دـنزب  یـسک  هب  ّقحانب  هک  یـسک  زین  دزاـس و  هنهرب  ار  ناملـسم  کـی  تشپ 
«. تسا هتشکن 

تـشپ هک  ارچ  زاس ؛ رود  نمؤم  زا  ار  ّدـح  یناوتیم ، هک  اـجنآ  اـت  : » تشون هعاـفر  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46112 - 866
نمـشد نمؤم ، هب  هدـننک  متـس  تسا و  نمؤم  يارب  یهلا  شاداپ  تسا و  دنمـشزرا  دـنوادخ  يارب  نمؤم  ناـج  تسا و  یهلا  هاـگقرق  نمؤم 

!« دشابن دنوادخ  تنمشد  شاب  بظاوم  سپ  تسادخ ؛

تاعاجرا

: تشذگ

یب دـنزب - ّدـح  ار  شیوخ  دـبع  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  هدزای  تیاور  رد 
هدزاود تیاور  رد  و  دبع » يزاس  دازآ  زج  درادن  ياهراّفک  هدنب  نیا  رب  ّدح  ةدننز  دشاب - هتخاس  بجاو  دوخ  رب  ار  يّدـح  كولمم ، هکنآ 

هک تسین  زیاج  وت  يارب  دومرف : ترـضح  هن ؟ ای  تسا  زیاج  يو  ندز  ایآ  دنکیم . یچیپ  رـس  شبحاص  زا  هک  تسا  يدـبع  : » هک هتفگ  نیا 
: هک هتفگ  نیا  هدراهچ ، تیاور  رد  و  زاس » اهر  ار  وا  هنرگو ، راد  هگن  ار  وا  دنکیم ، یهارمه  وت  اب  دبع  نیا  رگا  ینزب . ار  يو 

دبع نیا  رب  وتتردق  زا  شیب  وت  رب  دنوادخ  تردق  هک  نادـب  دوعـسم ، ابا  يا  هک : مدینـش  ییادـص  رـستشپ  زا  مدزیم ، ار  ممالغ  متـشاد  »
دازآ دـنوادخ  رطاخ  هب  دـبع  نیا  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدـید  مدرکهاـگن ، دـیوگ : دوعـسموبا  تسا .

«. دنازوسیم ار  وت  شتآ  يدرکیمن ، نینچ  رگا  دومرف : ترضح  تسا .

: دیآیم

. دینک هعجارم  دراد ؛ دافم  نیا  ربتلالد  هک  یتایاور  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  ششوهاجنپ  باب  تایاور  رد 
597 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اهنادنز ةرابرد  هعمج  ره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ۀیور  باب 26 

، دوب تباث  يّدح  وا  رب  هک  سک  ره  سپ  درکیم . یـشکرس  اهنادنز  زا  هعمج  ره  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 46113 - 867
. تخاسیم دازآ  دوبن ، وا  رب  يّدح  هک  ار  سک  ره  درکیم و  ارجا  ار  نآ 
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اهمرح دجاسم و  رد  دودح  يارجا  زا  یهن  باب 27 

هراشا

روتسد هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درکیم و  یهن  دجاسم  رد  دودح  يارجا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 1 - ) 46114 - 868
. دنزاس جراخ  دجسم  زا  تسا ، تباث  وا  رب  يّدح  هک  ار  یسک  ات  دادیم 

«. دوشیمن هتشک  دنزرف  يارب  ردپ  ارجا و  دجاسم  رد  دودح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلائللا . یلاوع  رد  تیاور  نیمه 

تاعاجرا

: تشذگ

يارجا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دـجاسم ، باوبا  زا  ود  یـس و  باب  زا  هدزاـی  تیاور  رد 
«. درکیم یهن  دجاسم ، رد  دودح 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

597 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. دراد مرح  رد  ّدح  يارجا  زاوج  مدع  رب  تلالد  هک  يزیچ  رعاشم ، زاغآ  باوبا  زا  تفه  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

رادّدح ةریبک  ناهانگ  شزرمآ  باب 28 

شزرمآ لباق  ریغ  ةریبک  ناهانگ  زا  تسا ، هداد  رارق  يّدح  نآ  رد  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  : » دومرف هک  منکیم  تیاور  ( 1 - ) 46115 - 869
«. تسین

599 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناویح اب  یسنج  ترشابم  و  ییاضرادوخ ]  ] انمتسا يداّوق ، انز ، ّدح  ياهباب  مود : لصف 

انز دودح  ماسقا  باب 1 

هراشا

[ نانز  ] نانآ دنداد ، یهاوگ  رگا  دیبلطب ؛ اهنآ  رب  دهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناسک  و 
. دهد رارق  نانآ  يارب  یهار  دنوادخ ، هک  نیا  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ ] ي   ] اههناخ رد  ار 

يراج نانآ  رب  ّدح  و   ] دیهد رازآ  ار  نانآ  دـنوشیم ، تشز ]  ] راک نآ  بکترم  دـنرادن و ] رـسمه   ] هک ینانز  نادرم و  نآ  امـش ، نایم  زا  و 
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نابرهم ریذپهبوت و  دنوادخ ، اریز  دیرذگرد ؛ اهنآ  زا  دنزادرپب ] هتشذگ  ناربج  هب  و  ، ] دنیامن حالـصا  ار ] دوخ   ] دننک و هبوت  رگا  و  دیزاس ]
. تسا

رایتخا رد  هک  ینامیا  اب  ناگدرب  زا  نمادکاپ  نانز  اب  دنناوتیم  دنرادن ، ار  نامیا  اب  نمادکاپ  دازآ ]  ] نانز اب  جاودزا  ییاناوت  هک  نانآ  و  « 1»
دـییامن و جـیوزت  ناشنابحاص  ةزاجا  اب  ار  اهنآ  دـیرکیپ . کی  ياـضعا  یگمه  تسا ؛ رتهاـگآ  امـش  ناـمیا  هب  ادـخ  دـننک . جاودزا  دـیراد ،
رد دنریگب و  یناهنپ  تسود  هن  و  دنوش ، انز  بکترم  راکشآ  روط  هب  هن  دنـشاب ، نمادکاپ  هک  نآ  طرـش  هب  دیهدب ؛ ناشدوخ  هب  ار  ناشرهم 
اب جاودزا  ةزاجا   ] نیا تشاد . دـنهاوخ  ار  دازآ  ناـنز  تازاـجم  فصن  دـنوش ، تفع  یفاـنم  لـمع  بکترم  دنـشاب و  هنـصحم  هک  یتروص 
اب جاودزا  زا   ] يراددوخ زین ] لاـح  نیا   ] اـب و  دـنتفیب ؛ تمحز  هب  و  یـسنج ] ةزیرغ  رظن  زا   ] دنـسرتب هک  تسامـش  زا  یناـسک  يارب  نازینک ]

«2 . » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، تسا و  رتهب  امش  يارب  نانآ ]
عنام یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ] تبحم  و   ] تفأر دیابن  و  دـینزب ؛ هنایزات  دـص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره 

«3 . » دننک هدهاشم  ار  ناشتازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  دیراد ؛ نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش ،
______________________________

.16 - 15 ءاسن 4 / (. 1)
.25 ءاسن 4 / (. 2)
.2 رون 24 / (. 3)

 601 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ تسادخ و  رتکچوک  ّدح  ندز ، هنایزات  یهلا و  رتگرزب  ّدح  ندرک ، راسگنس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46116 - 870

«. دروخیمن هنایزات  دوشیم و  راسگنس  دنک ، انز  نصحم  هک  نامز 
دنروخیم و هنایزات  دص  ناشمادک  ره  دننک ، انز  هک  یماگنه  دازآ  نز  دازآ و  درم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46117 - 871

«. دنوشیم راسگنس  هنصحم ، نصحم و  اما 
: هک دـناهتفگ  دزن و  هنایزات  یلو  درک  راسگنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46118 - 872

نینچ ام  دومرف : درک و  راکنا  ار  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یلو  دز  هنایزات  زین  درک و  راسگنـس  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
«. تسا هدزن  ّدح  ود  هانگ ، کی  رد  ار  يدرف  ترضح  ینعی  مینادیمن ؛ ار  يزیچ 

نز هک  يدرم  دوشیمن و  دـیعبت  یلو  دروخیم  هنایزات  دـص  تسین ، نصحم  هک  يدرف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 46119 - 873
«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسا ، هدرکن  شزیمآ  وا  اب  یلو  دراد 

هنایزات دص  تسین  نصحم  هک  سک  نآ  دوشیم و  راسگنس  هدز و  هنایزات  دص  نصحم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 5 - ) 46120 - 874
«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسا ، هدرکن  شزیمآ  يو  اب  یلو  دراد  رسمه  هک  سک  نآ  دوشیمن و  دیعبت  دروخیم و 

دیعبت دروخیم و  هنایزات  دص  تسین ، نصحم  هک  سک  نآ  دوشیم و  راسگنس  نصحم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 46121 - 875
«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسا ، هدرکن  شزیمآ  يو  اب  یلو  دراد  رسمه  هک  سک  نآ  دوشیمن و 

. دش لاوس  دناهتشادن ، نونکات  یجاودزا  هک  راکانز  درم  نز و  ّدح  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 7 - ) 46122 - 876
هیلع قداص  ماما  دینزب . هنایزات  دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  هک : درک  توالت  ار  هفیرـش  ۀیآ  تسا و  هنایزات  دص  : » دومرف ترـضح 

، تسا هتـشادن  نونکات  یجاودزا  هک  يراـکانز  هک  ناـمز  نآ  تساـهندز و  هناـیزات  نیرتدـیدش  عون  زا  راـکانز  ۀـنایزات  و  دومرف : مالـسلا 
جاودزا يرگید  یلو  دوب  هدرکن  جاودزا  راکانز  ود  زا  یکی  رگا  دوشیم و  دـیعبت  شرهـش  زا  لاس  کی  هنایزات ، زا  سپ  دـش ، هدز  هناـیزات 
دوـشیم راسگنـس  هتـشاد ، جاودزا  هک  سک  نآ  دـیعبت و  هتـشادن ، جاودزا  هک  سک  نآ  دـنروخیم و  هناـیزات  دـص  مادـک  ره  دوـب ، هدرک 
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«. دراد رسمه  هک  تسوا  مه  ّبیث  درادن و  رسمه  هک  تسا  ینز  درم و  نامه  رکب ، هک : دوزفا ] ماما  هاگنآ  ]
 603 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد هک  تسا  هنوگ  هچ  و  رمخ ؟ برش  ای  تسا  رتدب  انز  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 8 - ) 46123 - 877
هب تسا ؛ هدـش  هدوزفا  انز  رد  یلو  تسا  یکی  ّدـح  قاحـسا ، يا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنایزات  دـص  انز  رد  هنایزات و  داتـشه  رمخ  برش 

«. دهدیم رارق  تسا ، هداد  روتسد  نآ  رب  دنوادخ  هک  یهاگیاج  ریغ  رد  ار  نآ  دزاسیم و  عیاض  ار  هفطن  انز  هک  نآ  لیلد 
ةدومرف لیلد  هب  تسا ؛ هنایزات  دـص  مادـک ] ره   ] نز درم و  رب  دنـشابن ، نصحم  ود  ره  دـنک و  اـنز  ینز  اـب  يدرم  رگا  ( 9 - ) 46124 - 878

یهلا مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  تفأر  دـیابن  دـینزب و  هنایزات  دـص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  هک : لج  زع و  دـنوادخ 
تروص و زج  دوب ؛ دـهاوخ  ود  نآ  ندـب  مامت  رب  هنایزات  نیا  دـنروخیم . هنایزات  لکـش  نیرتدـیدش  هب  ود  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دوش . عناـم 
دنروخیم و هنایزات  دص  دندرک ، انز  اددـجم  رگا  دـنروخیم . هنایزات  دناهتـشاد  نت  هب  انز  لاح  رد  هک  ياهماج  نامه  رد  یلـسانت و  مادـنا 

. دنوشیم هتشک  دندرک ، انز  موس  راب  يارب  رگا 
هنصحم نز  رگا  دوشیم و  راسگنـس  نز  هدز و  هنایزات  دص  درم  هب  دوبن ، نصحم  درم  یلو  دوب  نصحم  نز  درک و  انز  ینز  اب  يدرم  رگا  و 

دنروخیم هناـیزات  تسیود  دنتـسه ، نصحم  ود  ره  رگا  دروخیم و  هناـیزات  دـص  نز  دوـشیم و  راسگنـس  درم  دوـب ، نصحم  درم  دوـبن و 
دیعبت ناشرهش  ریغ  هب  لاس  کی  سپس  دنروخیم و  هنایزات  دص  مادک ] ره   ] دننک انز  هدرکن  جاودزا  نز  درم و  دنوشیم و  راسگنس  سپس 

. دنوشیم
هنایزات دـص  هک : درک  مکح  نزریپ  درمریپ و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 10 - ) 46125 - 879

دیعبت هنایزات و  دص  مکح  دننک - انز  رگا  دناهدرکن - جاودزا  هک  ینز  درم و  ةرابرد  درک و  راسگنـس  هب  مکح  نصحم  درم  رد  دـنروخب و 
«. دناهتشادن شزیمآ  یلو  دناهدرک  جاودزا  هک  دنتسه  ینز  درم و  نامه  هرکب  رکب و  داد و  ار  ناشرهش  ریغ  هب  لاس  کی 

 605 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، تسا هدرکن  شزیمآ  يو  اب  یلو  هتفرگ  نز  هک  سک  نآ  دوشیم و  راسگنس  نصحم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 11 - ) 46126 - 880

«. دراد دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص 
«. تسا ندرک  راسگنس  سپس  هنایزات و  دص  هنصحم ، نصحم و  يانز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 46127 - 881

داد و کی  ره  ندرک  راسگنـس  هب  مکح  دـننک ، انز  رگا  هنـصحم  نصحم و  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46128 - 882
«. دندرگیم راسگنس  نآ  زا  سپ  دنروخیم و  هنایزات  دص  ود  نیا  زا  مادک  ره  دننک ، انز  هنصحم  نصحم و  رگا  : » دومرف

دص دشابن ، نصحم  هک  سکره  هب  دوشیم و  راسگنس  هدز و  هنایزات  دص  نصحم  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 46129 - 883
دیعبت دروخیم و  هناـیزات  دـص  تسا ، هتـشادن  شزیمآ  يو  اـب  یلو  هتفرگ  رـسمه  هک  سک  نآ  دوـشیمن و  دـیعبت  دوـشیم و  هدز  هناـیزات 

«. دوشیم
ندرک راسگنـس  نانآ  رب  دشاب ، نصحم  رگا  یلو  تسا . هنایزات  دص  دشابن ، نصحم  هک  یتروص  رد  راکانز  درم  ّدح  ( 15 - ) 46130 - 884

نـصحم هک  سک  نآ  دوـشیم و  راسگنـس  تسا ، نصحم  هک  سک  نآ  تـسا ، نـصحم  ریغ  يرگید  نـصحم و  یکی  رگا  تـسا و  تباـث 
. دروخیم هنایزات  تسین ،

هعمج زور  رد  دز و  هناـیزات  هبنـشجنپ  زور  رد  ار  هحارـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  : » هک تسا  هدـش  تـیاور  ( 16 - ) 46131 - 885
مدرک و راسگنس  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  ساسارب  مدز و  هنایزات  ار  يو  ادخ  باتک  ۀیاپ  رب  هک : دومرف  درک و  راسگنس 

«. دوب یناوج  نز  هحارش 
هب هک  رادرهوش  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک دنکیم  لقن  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  ریـصبوبا  ( 17 - ) 46132 - 886
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هدـمآ شرهوش  نآ  زا  سپ  درک و  جاودزا  يو  اـب  هورگ  نآ  زا  یکی  تسا و  رهوشیب  يو  هک  دوـب  هتفگ  ناـنآ  هب  دوـب و  هتـسویپ  یهورگ 
«. دوش راسگنس  لمح ، عضو  زا  سپ  هک  دوب  هداد  روتسد  ترضح  تسا و  رهم  کلام  نز  نیا  هک : درک  یسرداد  دوب ،

 607 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رـسمه هک  ینز  درم و  یلو  دنراد  ندش  راسگنـس  هنایزات و  دـص  نزریپ ، درمریپ و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 46133 - 887

«. دنراد دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص  دنرادن ،
هرـصب هب  هفوک  زا  ار  رفن  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنوش و  لقتنم  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هک  تسا  نآ  دـیعبت  ( 19 - ) 46134 - 888

. درک دیعبت 
درمریپ و هک  ینامز  تسا : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  نآرق  رد  ندرک  راسگنـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 20 - ) 46135 - 889

«. دناهدرک يرپس  ار  توهش  ود  نیا  هک  ارچ  دینک ؛ راسگنس  اعطق  ار  ود  نآ  دننک ، انز  نزریپ 
هدمآ ندرک  راسگنـس  نآرق  رد  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نامیلـس  هیقفلا . هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه 
يرپس ار  توهش  ود  نیا  هک  ارچ  دینک ؛ راسگنس  اعطق  ار  نزریپ  درمریپ و  دومرف : ترضح  هنوگچ ؟ مدیسرپ : يرآ . دومرف : ترضح  تسا ؟

«. دناهدرک
ناونع هب  سپـس  دـنروخیم و  هنایزات  دـننک ، اـنز  نزریپ  درمریپ و  هک  ناـمز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 21 - ) 46136 - 890

هک یتروص  رد  هتبلا  دروخیمن - هناـیزات  یلو  دوشیم  راسگنـس  دـنک ، اـنز  لاـسنایم  يدرم  هک  ناـمز  نآ  دـندرگیم و  راسگنـس  تبوقع 
«. دوشیم دیعبت  شرهش  زا  لاس  کی  دروخیم و  هنایزات  دنک ، انز  غولب ، نس  هب  هزات  ناوج  هک  نامز  نآ  تسا و  هدوب  نصحم 

دزیم هنایزات  دص  ار  نزریپ  درمریپ و  انز  مرج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 22 - ) 46137 - 891
لاس کی  دزیم و  هنایزات  دندوب ، هدرکن  جاودزا  هک  ار  ینز  درم و  درکیم و  راسگنس  ار  هنصحم  نصحم و  زین  درکیم و  ناشراسگنـس  و 

«. درکیم دیعبت 
دص مادکره  دننک ، انز  نزریپ  درمریپ و  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 23 - ) 46138 - 892
«. تسا يرگید  رهش  هب  لاس  کی  دیعبت  هنایزات و  دص  هدرکن ، جاودزا  هک  نآ  رب  تسا و  ندش  راسگنس  ود  ره  رب  دنوشیم و  هدز  هنایزات 

 609 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نز هک  دوب  نیا  تیلهاج  رد  نانآ  ياهشور  زا  یکی  : » دومرف خوسنم  خسان و  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 24 - ) 46139 - 893

سلاجم زا  ار  وا  درکیم ، انز  درم  رگا  تخادرپیم و  ار  نز  جراخم  نز  گرم  ندیـسر  ات  درم  دشیم و  ینادـنز  هناخ  رد  دادیم ، انز  رگا 
. دنتسنادیمن نیا  زج  دندرکیم و  ششنزرس  دندادیم و  شرازآ  مانشد و  دنتخاسیم و  رود  ناشدوخ 

اهنآ رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناسک  و  دومرف : مالـسا  زاغآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
نانآ يارب  یهار  دنوادخ ، هک  نیا  ای  دسر ؛ ارف  ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ ] ي   ] اههناخ رد  ار  نانز ]  ] نانآ دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب .
نانآ رب  ّدح  و   ] دیهد رازآ  ار  نانآ  دنوشیم ، تشز ]  ] راک نآ  بکترم  دنرادن و ] رسمه   ] هک ینانز  نادرم و  نآ  امش ، نایم  زا  دهد و  رارق 

ریذپ و هبوت  دنوادخ  اریز  دیرذگرد ، اهنآ  زا  دنزادرپب ،] هتشذگ  ناربج  هب  و  ، ] دنیامن حالـصا  ار ] دوخ   ] و دننک ، هبوت  رگا  دیزاس .] يراج 
. تسا نابرهم 

ره هک : داتسرف  ورف  لاعتم  دنوادخ  دندش ، رازیب  تیلهاج  ياهراک  زا  ناناملسم  تفرگ و  تردق  مالسا  هدش و  ناوارف  ناناملـسم  نوچ  یلو 
. هیآ نایاپ  ات  دینزب ، هنایزات  دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی 

«. درک خسن  ار  نداد  رازآ  سبح و  هیآ ، نیا  نیاربانب 
هب ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناـسک  و  دـنوادخ : ةدومرف  : » میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  تیاور  نیمه 
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هک نیا  ات  دـسر ؛ ارف  ناشگرم  ات  دـیراد  هاگن  دوخ ] ي   ] اـههناخ رد  ار  ناـنز ]  ] ناـنآ دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب ؛ اـهنآ  رب  دـهاش  ناونع 
ات دشیم  سبح  ياهناخ  رد  نز  نآ  درکیم ، انز  ینز  اب  يدرم  هک  ینامز  تیلهاج  رد  هک  دوب  نینچ  دهد . رارق  نانآ  يارب  یهار  دنوادخ ،

دیدرگ ». خسن  دینزب ، هنایزات  دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  هک : دنوادخ  ةدومرف  هب  مکح  نیا  نآ ، زا  سپ  دریمب .
يراج ّدح  اهنیا  زا  مادک  ره  رب  ات  داد  روتـسد  يو  دندروآ . رمع  دزن  دندوب ، هتفرگ  انز  اب  طابترا  رد  هک  ار  رفن  جـنپ  ( 25 - ) 46140 - 894

ار مکح  اـهنیا  رب  امـش  نیارباـنب  تفگ : رمع  تسین . ناـنیا  مکح  نیا  رمع ، يا  : » دومرف تشاد و  روـضح  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دوـش .
يو رب  ّدح  دروآ و  ار  یموس  درک و  راسگنـس  ار  وا  دروآ و  ار  یمود  دز ؛ ار  يو  ندرگ  دروآ و  ار  نانآ  زا  یکی  ترـضح  دـیزاس . يراج 

[. دز يو  رب  هنایزات  دنچ   ] درک ریزعت  ار  وا  دروآ و  ار  یمجنپ  دز و  يو  رب  ّدح  زا  یمین  دروآ و  ار  یمراهچ  دز و 
نیا رب  امـش  یلو  هیـضق ؛ کی  رد  رفن  جنپ  نسحلا ، وبا  يا  تفگ : رمع  دندش ! هدزتفگـش  ترـضح  راک  زا  زین  مدرم  دیدرگ و  ّریحتم  رمع 

هک دوب  یّمذ  رفاک  لوا ، رفن  اما  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوبن ! يرگید  هیبش  مادک  چیه  هک  دیدرک  يراج  ّدح  هنوگ  جنپ  رفن  جـنپ 
ریغ یموس ، اما  تسا و  ندرک  راسگنس  وا  ّدح  هک  دوب  نصحم  يدرم  یمود ، اما  دوبن و  ریشمش  زج  شمکح  هدش و  جراخ  شیوخ  ۀمذ  زا 

رد شلقع  هک  دوب  ياهناوید  یمجنپ ، اـما  میدز و  يو  رب  ّدـح  زا  یمین  هک  دوب  ياهدرب  یمراـهچ ، اـما  دروخ و  هناـیزات  ّدـح  دوب و  نصحم 
«. تسین شرایتخا 

 611 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
طابترا رد  هک  ار  رفن  شش  باطخلا  نب  رمع  هک  تساج  نیمه  زا  تسا . لکـش  دنچ  هب  زین  نآ  ّدح  هنوگ و  دنچ  انز  ( 26 - ) 46141 - 895

. دوش يراج  ّدح  ناشمادک  ره  رب  ات  داد  روتسد  درک و  رضاح  دندوب  هدش  ریگتسد  انز  اب 
يراج ار  ّدح  نانیا  رب  امش  سپ  تفگ : رمع  تسین . هورگ  نیا  مکح  نیا  رمع ، يا  : » دومرف دوب . هتسشن  رمع  دزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ّدح دروآ و  شیپ  ار  یموس  درک و  شراسگنـس  دروآ و  شیپ  ار  یمود  دز و  ار  شندرگ  دروآ و  شیپ  ار  نانآ  زا  یکی  ترـضح  دـیزاس .
. تخاس دازآ  ار  مشـش  درف  اـما  درک و  ریزعت  ار  وا  دروآ و  شیپ  ار  یمجنپ  دز و  يو  رب  ار  ّدـح  زا  یمین  دروآ و  ار  یمراـهچ  دز و  يو  رب 

يراج تازاجم  جنپ  نانآ  رب  امـش  هیـضق و  کی  رد  رفن  شـش  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع  دندش ! ّریحتم  زین  مدرم  دـش و  هدزتفگـش  رمع 
زا هدرک و  انز  ناملسم  نز  اب  هک  دوب  يایّمذ  رفاک  لوا ، رفن  اما  يرآ . دومرف : ترضح  دوبن ! يرگید  هباشم  نآ  زا  یمکح  چیه  هک  دیدرک 

میدرک و راسگنس  ار  وا  ام  هدرک و  انز  هک  تسا  نصحم  يدرم  مود ، رفن  اما  تسا و  ریشمش  يو  مکح  نیاربانب  تسا ؛ هدیدرگ  جراخ  هّمذ 
رفن میدز و  يو  رب  ار  ّدـح  زا  یمین  ام  هدرک و  اـنز  هک  تسا  هدرب  مراـهچ ، رفن  میدز و  ّدـح  ار  وا  هک  تسا  رـسمهیب  يدرم  موس ، رفن  اـما 

تسین و شرایتخا  رد  شلقع  هک  تسا  ياهناوید  مشش ، رفن  میدرک و  بدا  ریزعت و  ار  وا  ام  تسا و  هداد  ماجنا  هابتشا  هب  ار  راک  نیا  مجنپ ،
«. تسا طقاس  يو  زا  فیلکت 

نز نآ  رگا  دشابن و  ای  دشاب  نصحم  دننزیم - يو  رب  ریشمش  اب  هبرض  کی  دنک ، انز  شیوخ  مرحم  اب  هک  سک  ره  ( 27 - ) 46142 - 896
تسین نز  رب  يزیچ  دشاب ، هتشاد  او  انز  هب  هارکا  هب  ار  نز  رگا  یلو  دوشیم . هدز  ریشمش  اب  یتبرض  مه  نز  رب  تسا ، هدرک  یهارمه  يو  اب 

نـصحم دوخ  و  دنک ، انز  هنـصحم  اب  هک  سک  ره  دنوشیم و  راسگنـس  مادک  ره  دشاب ، نصحم  زین  دوخ  دـنک و  انز  هنـصحم  اب  سکره  و 
. تسا رتمولیک ]  300 خسرف /[  هاجنپ  دیعبت  تفاسمو  تسا  دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  درم  رب  ندش و  راسگنس  نز  يارب  دشابن ،

انز دشاب  نصحم  ریغ  يرگید  نصحم و  یکی  ای  دنشاب  نصحم  ود  ره  هک  یلاح  رد  راب  نیلوا  يارب  نز  درم و  رگا  و  ( 28 - ) 46143 - 897
زا سپ  دروخیم و  هنایزات  دـص  تسا ، نصحم  هک  سک  نآ  هک  یلاـح  رد  دروخیم  هناـیزات  دـص  تسا ، نصحمریغ  هک  سک  نآ  دـننک ،

. دوشیم راسگنس  نآ 
«. دوشیم تباث  هنایزات  دنک ، تاقالم  مه  اب  هاگهنتخ  ود  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 29 - ) 46144 - 898

تاعاجرا
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: تشذگ

اجنآ ات  . ] زاس مکاپ  مداد ؛ انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  : » هک نز  نآ  ۀـتفگ  دودـح ، یمومع  ماـکحا  باوبا  زا  کـی  باـب  زا  تشه  تیاور  رد 
. دوش هدنک  نز  يارب  ياهلاچ  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک ]

 613 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  زج  دنتشگزاب ، زور  نآ  رد  مدرم  ۀمه  هک ] اجنآ  ات   ] درک نفد  هلاچ  رد  ندب  ۀمین  ات  ار  يو  هاگنآ 

«. دندرک يراج  نز  نآ  رب  ار  ّدح  رفن  هس  نیا  مالسلا و  هیلع 
ترضح دندوب . هدش  عمج  یناوارف  مدرم  دنک ، راسگنس  ار  هینادمه  هحارـش  تساوخیم  ترـضح  نوچ  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 

«. درم ات  درک  راسگنس  ار  وا  داد و  رارق  شاهلاچ  رد  دروآ و  ار  هحارش  سپس  تسب ، ار  هبحر  ياهرد 
ار امرخ  تخرد  ۀخاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوب . هدرک  انز  ضیرم  هدـنگ و  مکـش  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  هدزیـس ، تیاور  رد  و 

«. دز درم  نیا  رب  هبرض  کی  هخاش  نآ  اب  ّدح ، ياج  هب  دروآ و  دوب  نآ  رب  هشوخ  دص  هک 
سک ره  داد . رارق  شیارب  هنایزات  دص  درک و  بضغ  راکانز  رب  دنوادخ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  راهچ ، یـس و  تیاور  رد  و 

دودـح نآ  هک : تسا  دـنوادخ  ةدوـمرف  نیا  میوـجیم و  يرازیب  دـنوادخ  دزن  وا  زا  نم  دـنزب ، نیا  زا  شیب  دـنک و  بـضغ  راـکانز  رب  هـک 
«. دینکن زواجت  دنوادخ  دودح  زا  تسادخ ،

نآ ناشدوخ  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  ماما  دنداد . تداهش  نصحم  يدرم  هیلع  دهاش  راهچ  : » هک هتفگ  نیا  مود ، باب  زا  هدزاود  تیاور  رد  و 
«. دندیزرو عانتما  رگید  رفن  هس  یلو  درک  راسگنس  ار  وا  نادهاش  زا  یکی  دننک . راسگنس  ار  درف 

اجنآ ات  . ] دـندروآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  انز  هب  رارقا  دوخ  هک  ار  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  هس ، باب  زا  کـی  تیاور  رد  و 
یخرب دـیوگ : يوار  ددرگرب . دـنکن و  راسگنـس  ار  يو  تـسا ، هداد  ماـجنا  ار  صخـش  نـیا  راـک  هباـشم  سک  ره  دوـمرف : ترــضح  هـک ]

«. دندرک راسگنس  ار  يو  دندوب ، هدنام  هک  نانآ  دندنام و  یضعب  دنتشگزاب و 
. زاس مکاپ  ماهدرک ؛ اـنز  نم  ادـخ ، حور  يا  تفگ : وا  هب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دزن  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  ود ، تیاور  رد  و 

عمج زین  مدرم  دـمآ و  درم  نآ  نوچ  دـنیایب . صخـش  نآ  نتخاس  كاپ  يارب  همه  هک  دـهد  ادـن  يدانم  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
 ...«. دزاسن يراج  ّدح  نم  رب  تسا ، یهلا  يّدح  يو  ةدهع  رب  سک  ره  هک : درک  دایرف  تفرگ ، رارق  هلاچ  رد  درم  نآ  دندش و 

يو هزادـنا  هچ  دومرف : ترـضح  منزیم ! ناهانگ  زا  یـضعب  اب  طابترا  رد  ار  ماهدرب  اسب  هچ  : » هک هتفگ  نیا  راهچ ، باب  زا  هس  تیاور  رد  و 
ترـضح ار  هلمج  نیا  هنایزات ! دص  هنایزات ! دص  هک : دومرف  یگدز ] تفگـش  اب   ] ترـضح منزیم ! هنایزات  دص  اسب  هچ  متفگ : ینزیم ؟ ار 

تلالد بولطم ، زا  یخرب  رب  هک  باب  نیمه  ثیداـحا  رگید  هب  رگنب  زینو  سرتب .»...  ادـخ  زا  اـنز ! ّدـح  دومرف : سپـس  درک ، رارکت  راـب  ود 
. دراد

ترضح دزن  نایدوهی  هک  ار  يايدوهی  نز  يدوهی و  درم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » هک هتفگ  نیا  جنپ ، باب  زا  کی  تیاور  رد  و 
«. درک راسگنس  دناهدرک ، انز  ود  نیا  هک  دنتفگ  دندروآ و 

شیوخ رب  نادب  هک  سک  نآ  رب  ار  ّدح  هک  تسا  ماما  ۀفیظو  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نیا  شـش ، باب  زا  کی  تیاور  رد  و 
ماما  هک  نصحم  راکانز  زج  دشاب . هک  سک  ره  دزاس - يراج  تسا ، هدرک  رارقا 

 615 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب هنایزات  دص  ار  وا  دـهد ، تداهـش  دـهاش  راهچ  هک  نامز  نآ  دـهد و  یهاوگ  يو  رب  دـهاش  راهچ  هک  نآ  ات  دـنکیمن ، راسگنـس  ار  يو 

«. دنکیم راسگنس  ار  يو  سپس  دنزیم و  ّدح  ناونع 
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رد ار  يو  ماـما  هاـگنآ  مناوخب . زاـمن  تعکر  ود  اـت  دـیهد  تلهم  نم  هب  نینمؤملاریما ، يا  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
ریبکت هس  تشادرب و  گنـس  ترـضح  دـندنام . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  اهنت  هک ] اجنآ  ات   ] داد رارق  شاهلاچ 

هیلع نینمؤملاریما  دننام  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپـس  دز و  تفگیم ، ریبکت  هس  یگنـس  ره  رد  هک  گنـس  هس  اب  ار  يو  هاگنآ  تفگ و 
ات داد  روتسد  دروآ و  نوریب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دُرم و  درم  نآ  ات  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  سپ  درک و  باترپ  مالـسلا 

لـسغ ار  وا  ارچ  نینمؤـملاریما ، يا  هک : دـش  هـتفگ  ماـما  هـب  درک . نـفد  ار  وا  درازگ و  زاـمن  يو  رب  ترـضح  دوـش و  هدـنک  شیارب  يربـق 
؟ یهدیمن

«. دیزرو ییابیکش  یگرزب  راک  رب  وا  تسا . كاپ  تمایق  زور  ات  هک  درک  لسغ  يزیچ  اب  وا  دومرف : ترضح 
. دوش راسگنـس  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  درک . رارقا  مراهچ  راب  يارب  : » هک هتفگ  نیا  راـهچ ، تیاور  رد  و 
، دـید ار  وا  ریبز  تفریم . باتـش  اـب  دـمآ و  نوریب  هلاـچ  زا  درک ، ساـسحا  ار  اهگنـس  دروـخرب  درد  نوـچ  دـندنک و  يو  يارب  ياهلاـچ 

ربمایپ ارجام  نیا  زا  دنتـشک . ار  يو  دندیـسر و  وا  هب  مدرم  ات  دروآرد  اپ  زا  نآ  اب  ار  وا  درک و  باـترپ  شیوس  هب  ار  يرتش  قاـس  ناوختـسا 
دیدرکن »؟ شیاهر  ارچ  دومرف : ترضح  دنتخاس . ربخاب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ةدـهعرب ّقح  ناـمه   ] هک دـیاینرب  یّقح  نتفرگ  یپ  رد  دـنوادخ  يارب  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  تفه ، تیاور  رد  و 
ام زورما  ات  هک  دنتـشگرب  یهورگ  دنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگ : يوار  دوب . دـهاوخ  زین  يو  زا  ّقح  نآ  نتفرگ  یپ  رد  دـنوادخ  تسا ] شدوخ 

«. دندرک باترپ  يو  يوس  هب  گنس  مه  مدرم  دز و  گنس  راهچ  اب  ار  درم  نآ  ترضح  سپس  دننایک ! نانآ  مینادیمن 
زا ياهخاـش  اـت  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هدزاود ، باـب  زا  کـی  تیاور  رد  و 

دازآ ار  ود  ره  هاـگنآ  دز و  نز  رب  مه  راـب  کـی  دز و  درم  نآ  رب  راـب  کـی  نآ  اـب  دـندروآ و  دوب  نآ  رد  هشوـخ  دـص  هک  اـمرخ  تخرد 
رد و  نکـشم .» ار  دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  ریگب و  ار  نآ ] دـننام  و   ] مدـنگ ياههقاس  زا  ياهتـسد  هک : دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپـس  تخاس .

«. دز راب  کی  رد  ار  امرخ  هشوخ  دص  هنّیب ، نودب  راکانز  درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک هتفگ  نیا  ود ، تیاور 
. نآ هباشم  زین  مشش  مجنپ و  مراهچ ، موس ، تیاور  رد  و 

ترـضح  ] درک رارقا  شیوخ  رب  انز  هب  راب  راهچ  دوب و  نصحم  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  مهدـجیه ، باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
، تفگ نینچ  رگا  ماهدرکن . نم  دـیوگب  دـنک و  بیذـکت  ار  شیوخ  دوش ، راسگنـس  هک  نآ  زا  شیپ  ای  دریمب  ات  دوشیم  راسگنـس  دومرف :]

«. دوشیمن راسگنس  دوشیم و  اهر 
موصعم ماما  ۀـتفگ  زین  و  دوشیم » راسگنـس  دوب ، نصحم  درک و  رارقا  شیوخ  رب  راب  راهچ  يدرمرگا  : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، تیاور  رد  و 
شرارقا زا  دوب و  نصحم  رگا  یلو  دوـشیم  يراـج  يو  رب  ّدـح  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  ددرگ ، زاـب  شرارقا  زا  سپ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع 

«. دوشیم دازآ  هدز و  يو  رب  ّدح  اهنت  دوشیمن و  راسگنس  رگید  تشگزاب ،
617 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دننک انز  نآ  زا  سپ  ای  قالط  ةّدع  رد  هک  هیناز  یناز و  مکح  باب 2 

هراشا

هداد قالط  ار  يو  تسا و  هتشاد  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یطاباس  یـسوم  نب  رامع  ( 1 - ) 46146 - 899
رهوش هک  ینز  ةرابرد  زین  تسا و  تباث  ندش  راسگنس  يو  رب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرک  انز  درم  يو  زا  سپ  هدرم  نز  نآ  ای 

يرآ ». دومرف : ترضح  مدیسرپ : تسا ، هداد  انز  نز  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرم  ای  هداد  قالط  ار  يو  رهوش  نآ  هتشاد و 
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ادـج يو  زا  شنز  ای  هداد  قـالط  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 46147 - 900
: دومرف ترضح  تسا ؟ درم  رب  یمکح  هچ  مدیسرپ : تسا ، هدرک  انز  درم  نآ  زا  سپ  هدش و 

«. ندش راسگنس 
انز قالط  زا  سپ  هدش و  هداد  قالط  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 46148 - 901

.« يرآ دومرف : ترضح  تسا ؟ تباث  يو  رب  ندش  راسگنس  ایآ  مدیسرپ : تسا ، هداد 

تاعاجرا

: تشذگ

. مهدزاود باب  مهدزای و  باب  اههّدع و  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 

: دیآیم

باب  نیا  بسانم  یتایاور  مراهچ ، باب  يدعب و  باب  رد 
. تسه باب  نیا  بسانم  تیاور  زین  باب  نآ  رد  هک  ارچ  مهن ؛ تسیب و  باب  هب  دیرگنب  زین  و 

 ... شاهجوز زینک  اب  نصحم  يانز  مکح  باب 3 

هراشا

انز شرـسمه  زینک  اب  يدرم  رگا  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 46149 - 902
«. تسا تباث  يو  رب  تسا ، راک  انز  يارب  هک  يّدح  دنک ،

 619 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زینک اب  شرسمه  ةزاجا  نودب  هک  يدرم  ةرابرد  ترضح  : » هک دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 2 - ) 46150 - 903

اب يدرم  رگا  دومرف : ترـضح  دروخیم . هنایزات  دص  يو  تسوا . رب  تسا  تباث  راکانز  رب  هک  يّدـح  دومرف : دـنکیم ، شزیمآ  شرـسمه 
[ رگید  ] يدازآ نز  اب  تسا ، يو  رایتخا  رد  يدازآ  نز  هک  نیا  اب  رگا  یلو  دوشیمن ؛ راسگنـس  دـنک ، انز  يزینک  ای  یحیـسم  ای  يدوهی  نز 
، دنکیمن نصحم  ار  درم  يدوهی  نز  یحیـسم ، نز  زینک ، هک  هنوگ  نامه  دومرف : ترـضح  تسا و  تباث  يو  رب  راسگنـس  مکح  دـنک ، انز 

«. دشاب هتشاد  رایتخا  رد  يدازآ  نز  دنک و  انز  زینک  ای  یحیسم  ای  يدوهی  نز  اب  رگا  دوشیمن ، تباث  نصحم  ّدح  درم  رب  نینچمه 
 ...« دنکیم شزیمآ  شرسمه  زینک  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  عیارـشلا . للع  رد  تیاور  نیمه 

، دـنک انز  رگید ]  ] يدازآ نز  اب  تسا  يو  رایتخا  رد  يدازآ  نز  هک  نیا  اب  رگا   » ۀـلمج اهنت  تسا ؛ یلبق  تیاور  نتم  دـننام  نتم ، ةدـنامیقاب 
«. تسا هدرواین  ار  تسا » تباث  يو  رب  ندش  راسگنس 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دزن  دوـب ، هدـش  رادراـب  يو  زا  زینک  هدرک و  شزیمآ  شرـسمه  زینک  اـب  هک  ار  يدرم  ( 3 - ) 46151 - 904
هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درکیم . راکنا  شرسمه  یلو  تسا  هدوب  هدیشخب  يو  هب  ار  زینک  شرسمه  هک  تشاد  راهظا  درم  نآ  دندروآ .

. منکیم راسگنس  ار  وت  هنرگو  تسا ] هدوب  هدیشخب  وت  هب  ار  وت  زینک  ترسمه  دنهد  تداهش  هک   ] يروایب ینادهاش  دیاب  اعطق  : » دومرف درم 
«. دز ّدح  ار  نز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ] هدوب  هدیشخب  شرهوش  هب  ار  زینک  هک   ] درک فارتعا  دوخ  دید ، نینچ  نوچ  نز 
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اب شزیمآ  درم  تسا . هدرک  انز  مزینک  اب  يو  : » هک تفگ  درب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  شرهوش  ۀعفارم  ینز  ( 4 - ) 46152 - 905
ياهنّیب درم  یلو  تساوـخ  هنّیب  درم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . هدوـب  هدیـشخب  يو  هب  ار  زینک  شرـسمه  هـک  تـفگ  یلو  تفریذـپ  ار  زینک 

هب ار  زینک  نز ، دـیوگیم ؛ تسار  شرهوـش  تفگ : دـید ، نینچ  نوـچ  نز  دـننک . راسگنـس  ار  درم  نآ  اـت  داد  روتـسد  ترـضح  تشادـن .
هدز نز  رب  فذق  ّدح  هک  درک  رما  دـنزاس و  دازآ  ار  درم  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اجنیا  رد  تسا . هدوب  هدیـشخب  شرهوش 

«. دوش
ار زینک  شرسمه  هدرک و  شزیمآ  شرسمه  زینک  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ مدآ  نب  ایرکز  ( 5 - ) 46153 - 906

«. تسا تباث  يو  رب  راسگنس  مکح  راکانز و  درم  نآ  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدوب  هدیشخبن  يو  هب 
 621 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رب هک  يّدـح  ره  : » دومرف تسا ، هدرک  شزیمآ  شرـسمه  زینک  اـب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 6 - ) 46154 - 907
ار وا  هک  نآ  رگم  دنروآیمن  نم  دزن  دـشاب ، هدرک  انز  شرـسمه  زینک  اب  هک  ار  يرم  دوزفا :] ترـضح   ] تسا و تباث  يو  رب  تسا ، راکانز 

«. منکیم راسگنس 
داد مکح  دوب ، هدرک  انز  شرـسمه  ةزاجا  نودـب  شرـسمه  زینک  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46155 - 908
دازآ ناملـسم  نز  اب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  راکانز  ّدح  دوشیمن و  راسگنـس  یلو  تسا  تباث  يو  رب  تسا ، راکانز  رب  هک  يّدـح  : » هک

«. دنک انز 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  اب  طابترا  رد  یتایاور  هس ، تصش و  باب  دیبع و  حاکن  باوبا  زا  مشش  تسیب و  باب  رد 

: دیآیم

. دیرگنب باب  نیا  اب  طابترا  رد  یتیاور  هب  انز ، ّدح  باوبا  زا  متشه  باب  رد 

نصحم فیرعت  باب 4 

هراشا

رد ینز  هک  یسک  دومرف : ترضح  تسیک ؟ نصحم  درم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ رباج  نب  لیعامسا  ( 1 - ) 46156 - 909
«. دورب يو  دزن  ماش  حبص و  هک  دشاب  شرایتخا 

. دورب يو  دزن  ماش  حبص و  هک  دشاب  شرایتخا  رد  ینز  هک  تسا  نیا  نصحم  فیرعت  و  ( 2 - ) 46157 - 910
اب هک  يزینک  ای  هباوخمه  یکزینک  شرایتخا  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 3 - ) 46158 - 911
رد هک  ارچ  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  دزاسیم ؟ نصحم  ار  وا  تسا ، يو  دزن  هک  يزینک  نیا  اـیآ  هک : مدیـسرپ  تسه  دـنکیم ، شزیمآ  يو 

. دزاسیم زاینیب  ندرک  انز  زا  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  درم  دزن 
رگا مدیـسرپ : تسین . هتفریذپ  شاهتفگ  نیا  دومرف : ترـضح  درادـن ؟ شزیمآ  زینک  نآ  اب  دـیوگیم  تسا و  يو  دزن  يزینک  رگا  مدیـسرپ :
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: دومرف ترضح  دنکیم ؟ نصحم  ار  وا  ایآ  تسوا ، دزن  تقوم  جاودزا  هب  ینز 
«. دشاب یمئاد  هک  تسا  هیاپ  نیا  رب  ناصحا  هن ،

 623 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛] هدرک رکذ  یلبق  تیاور  ناس  هب  هاگنآ   ...« ] مدیسرپ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  عیارـشلا . للع  رد  تیاور  نیمه 

هدرواین ار  تسین » هتفریذـپ  شاهتفگ  دومرف : ترـضح  درادـن ، شزیمآ  زینک  نآ  اـب  هک  دـیوگیم  تسا و  يو  دزن  يزینک  رگا   » ۀـلمج اـهنت 
«. تسا

شزیمآ يو  اب  هک  يزینک  ای  دراد  هباوخمه  يزینک  هک  يراکانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ قاحساوبا  ( 4 - ) 46159 - 912
انز زا  ار  يو  هک  دشاب  ینز  درم  دزن  رد  هک  هنوگ  نیا  هب  تسا ؛ ندوب  زاینیب  اهنت  تسا ، كالم  هچنآ  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـنکیم ،

؟ دنکیمن شزیمآ  زینک  اب  هک  دیوگیم  رگا  مدیسرپ : دزاس . زاینیب 
: دومرف ترضح  تسا ؟ يو  دزن  ياهعتم  نز  رگا  مدیسرپ : دوشیمن . هتفریذپ  شاهتفگ  دومرف : ترضح 

«. دشاب يو  دزن  یمئاد  نز  هک  تسا  نیا  تسا ، كالم  هچنآ  اهنت 
تـسا يدرم  نآ  دومرف : ماما  دیوگ : زیرح  مدیـسرپ . نصحم  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ زیرح  ( 5 - ) 46160 - 913

«. دزاس زاینیب  ار  وا  هک  دشاب  ینز  شدزن  دنک و  انز  هک 
زاینیب ار  وا  هک  دشاب  ینز  شدزن  هک  تسا  نامه  دومرف : ترضح  مدیسرپ . نصحم  يدرم  ةرابرد  وا  زا  : » دیوگ زیرح  ( 6 - ) 46161 - 914

«. دزاس
[«. دنک تولخ  يو  اب  ددنبب /[  يو  رب  ار  رد  هک  دشاب  يو  دزن  ینز  هک  نآ  ات  دوشیمن  نصحم  درم ، : » دیوگ ریصبوبا  ( 7 - ) 46162 - 915

يو تقوم  جاودزا  نیا  ایآ  : » هک دیـسرپ  دـنکیم ، تقوم  جاودزا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  ( 8 - ) 46163 - 916
«. تسا یمئاد  رسمه  ۀیاپ  رب  اهنت  ندوب  نصحم  هن ؛ هکدومرف : ترضح  دزاسیم ؟ نصحم  ار 

نـصحم ار  يو  زینک  نیا  اـیآ  دراد . يزینک  يدرم ، متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هـب  : » دـیوگ راـمع  نـب  قاحـسا  ( 9 - ) 46164 - 917
: مدیسرپ دیوگ : رامع  نب  قاحسا  تسا . ندش  زاینیب  ۀیاپ  رب  كالم  اهنت  يرآ . دومرف : ترضح  دنکیم ؟

: دیوگ رامع  نب  قاحسا  تسا . یمئاد  نز  ۀیاپ  رب  ناصحا  كالم  هن ، دومرف : ترضح  مه ؟ ياهعتم  نز 
زینک نیا  دوشیمن و  هتفریذـپ  شاهتفگ  دومرف : ترـضح  دـیوگ : قاحـسا  تسا ؟ هدرکیمن  شزیمآ  زینک  نیا  اـب  هک  دـیوگب  رگا  مدیـسرپ :

«. دنکیم تباث  يو  رب  ار  ندوب  نصحم  تسا ، زینک  کلام  درم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  نتشاد 
 625 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانآ : » دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  هنـصحم ، نانز  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 10 - ) 46165 - 918
«. دنباتک لها  زا  فیفع  نانز  نامه  نانآ  دومرف : ترضح  باتک ؟ لها  زا  هنصحم  نانز  و  مدیسرپ : دنتسه . نارادرهوش  نامه 

«. دنتسه رادرهوش  نانز  نانآ ، ۀمه  : » دومرف هنصحم ، نانز  و  ادخ : شیامرف  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 11 - ) 46166 - 919
تسرد جاودزا  زا  سپ  زج  دوشیمن  تباث  ندرک  راسگنس  ندوب و  نصحم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 12 - ) 46167 - 920

نیا راکنا  تسا - هدرک  شزیمآ  نز  اب  درم  هک  نآ  زا  دعب  دـننک - راکنا  ار  شزیمآ  نز  درم و  رگا  سپ  مه . اب  درم  نز و  ندوب  شزیمآ و  و 
«. دوشیمن تقوم  جاودزا  اب  ندوب  نصحم  دومرف : ترضح  تسین . هتفریذپ  ود 

تاعاجرا

: دیآیم
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. باب نیا  بسانم  یتایاور  متشه ، باب  متفه و  باب  رد  نآ  زا  سپ  يدعب و  باب  رد 
تقوم نز  هک  يدرم  زین  تسین و  شاهداوناـخ  دزن  هک  يدرم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مشـش ، باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

«. دوشیمن راسگنس  دراد ،

ناگدرب رد  ناصحا  باب 5 

هراشا

«. دزاسیمن نصحم  ار  دازآ  نز  هدرب ]  ] مالغ زین  ار و  زینک  دازآ ، درم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46168 - 921
هک ارچ  درادـن ؛ یتافانم  دوشیم ، هنـصحم  مه  زینک  هک  نیا  هب  میاهدروآ  البق  هک  یتایاور  اـب  تیاور  نیا  : » تفگ هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

بجاو يو  رب  راسگنس  مکح  داد ، انز  زینک  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دزاس  نصحم  ار  زینک  دناوتیمن  دازآ  درم  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت 
توافت نیا  دوشیم و  بجاو  نز  رب  راسگنس  مکح  هک  دهد  انز  نز  نآ  دشاب و  ياهدازآ  نز  دازآ ، درم  رایتخا  رد  هک  يدروم  دننام  دوش .
راسگنـس لکـش  چـیه  هب  هک  تسا  هناـیزات  هاـجنپ  نآ  تسا و  دازآ  ّدـح  فـصن  دـننک ، اـنز  رگا  زینک  هدرب و  ّدـح  هک  تـسا  تـهج  نادـب 

دناوتیمن دازآ  نز  هک  ینعم  نیا  هب  دزاس ؛ نصحم  ار  هدرب  دـناوتیمن  دازآ  نز  هک : مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  تسا  نینچمه  دـنوشیمن و 
«. تسین یتافانم  تایاور  نایم  رگید  لیوات ، نیا  ۀیاپ  رب  دزاس و  نصحم  دوش ، بجاو  يو  رب  راسگنس  مکح  هک  ياهنوگ  هب  ار  هدرب 

 627 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ترـضح دـنکیم ؟ هنـصحم  ار  زینک  ایآ  هک : مدیـسرپ  دازآ  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 46169 - 922

نز یحیـسم ، درم  ار و  یحیـسم  نز  يدوهی ، درم  یلو  دزاسیمن  نصحم  ار  دازآ  درم  زینک  دنکیمن و  هنـصحم  ار  زینک  دازآ ، درم  دومرف :
«. دنکیم نصحم  ار  يدوهی 

. مدیـسرپ دنکیم ، نصحم  ار  دازآ  درم  زینک ، ایآ  هک  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 3 - ) 46170 - 923
درم یلو  دوشیمن  دازآ  نز  ندوب  نصحم  بجوم  زین  نتشاد  هدرب  تسین و  دازآ  درم  ندش  نصحم  بجوم  نتشاد ، زینک  دومرف : ترـضح 

«. تسا یحیسم  نز  ندش  هنصحم  بجوم  يدوهی ، درم  يدوهی و  نز  ندش  هنصحم  بجوم  یحیسم ،
اب يو  هچنانچ  دنوشیمن ، دازآ  درم  ندوب  نصحم  بجوم  يدوهی  نز  یحیسم و  نز  زینک ، نتـشاد  هک  هنوگ  نامه  و  ( 4 - ) 46171 - 924
اب دراد - رایتخا  رد  دازآ  ینز  هک  یلاح  رد  رگا - دوشیمن ، تباث  يو  رب  نصحم  درم  يانز  ّدـح  هنوگ  نیمه  دـشاب ، هدرک  اـنز  يدازآ  نز 

. دنک انز  يزینک  ای  یحیسم  نز  ای  يدوهی  نز 
، دراد راـیتخا  رد  يزینک  هـک  يدازآ  درم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 5 - ) 46172 - 925

«. يرآ دومرف : ترضح  دوشیم ؟ تباث  يورب  راسگنس  مکح  دنک ، انز  رگا  ایآ  هک : مدیسرپ 

تاعاجرا

: دیآیم

زین دوشیمن و  راسگنـس  تسا ، رود  شاهداوناخ  زا  هک  يدرم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  يدـعب ، باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 
«. دوشیمن راسگنس  تسا ، هدرکن  شزیمآ  يو  اب  هدربن و  ار  وا  زونه  یلو  هتفرگ  رسمه  هک  يدرم 

ایآ تسا  هدرکن  شزیمآ  يو  اـب  هدربـن و  ار  شرـسمه  زوـنه  یلو  دـنکیم  اـنز  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  متـشه ، باـب  زا  مـتفه  تـیاور  رد  و 
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«. دیآیمن باسح  هب  نصحم  مه  زینک  اب  زین  هن و  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ بوسحم  نصحم 
«. دوشیمن نصحم  زینک ، نتشاد  اب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متشه ، تیاور  رد  و 

ترـضح دـنکیم . اـنز  نآ  یپ  رد  دوشیم و  دازآ  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  جاودزا  يدازآ  نز  اـب  ياهدرب  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 
«. دنک شزیمآ  دوخ ، يدازآ  زا  سپ  شدازآ  نز  اب  هک  نآ  ات  دوشیمن  راسگنس  يو  دومرف :

. دنکیم باب  نیا  دافم  زا  یخرب  رب  تلالد  متشه ، باب  نیمه  زا  مهدزاود  مجنپ و  مراهچ ، موس ، تیاور  و 

نیجوز زا  کی  ره  تبیغ  ضرف  رد  ناصحا  مکح  باب 6 

هراشا

تسا و هدش  رود  شرسمه  زا  هک  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 46173 - 926
«. دشاب درم  اب  هارمه  نز  نز و  اب  هارمه  درم  هک  نیا  رگم  دوشیمن  تباث  نانآ  رب  ندش  راسگنس  تسا ، هدش  رود  شرهوش  زا  هک  ینز 

 629 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
راسگنـس تسا ، هدش  رود  شرهوش  زا  هک  ینز  هدش و  رود  شرـسمه  زا  هک  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46174 - 927

«. دنشاب هتشاد  تماقا  مه  اب  اج  کی  رد  شرهوش  اب  نز  شرسمه و  اب  درم  هک  نیا  رگم  تسین  نانآ  رب  ندش 
ندوب نصحم  دنوشیمن . بوسحم  نصحم  تسا ، رود  يو  زا  شرهوش  هک  ینز  تسا و  رود  شرـسمه  زا  هک  يدرم  ( 3 - ) 46175 - 928

. دنشاب هتشاد  تماقا  اج  کی  رد  شرهوش  اب  نز  شرسمه و  اب  درم  هک  تسا  نآ  دوشیم ، بجاو  راسگنس  مکح  نآ  ۀطساو  هب  هک 
انز تسا و  رود  شاهداوناـخ  زا  هک  يدرم  دـییوگب  میارب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ دـیزی  نب  رمع  ( 4 - ) 46176 - 929
رود شاهداوناخ  زا  هک  يدرم  دومرف : ترضح  تسا ؟ رود  شرسمه  زا  یلو  دراد  يرسمه  هک  یتروص  رد  دوشیم  راسگنـس  ایآ  دنکیم ،

. دوـشیمن راسگنـس  دراد ، هعتم  نز  هک  يدرم  زین  تـسا و  هدرکن  شزیمآ  يو  اـب  زوـنه  یلو  دراد  راـیتخا  رد  ینز  هـک  يدرم  زین  تـسا و 
رگید دنک ، راطفا  ار  شاهزور  هتسکش و  ار  شزامن  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ دوشیمن  نصحم  هک  شتفاسم  رادقم  مدیـسرپ :

«. تسین نصحم 
رد یلو  تشاد  هرـصب  رد  يرـسمه  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 5 - ) 46177 - 930
زین و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دوش . هدز  يو  رب  راـکانز  ّدـح  دوش و  عفر  يو  زا  ندـش  راسگنـس  هک  داد  مکح  دوب ، هدرک  اـنز  هفوک 

تـسد نادب  دناوتیمن  هک  دراد  هناخ  رد  رهـش  نامه  رد  يرـسمه  تسا و  سوبحم  نادنز  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دوشیم عفر  يو  زا  ندش  راسگنس  دروخیم و  هنایزات  يو  هک  داد  مکح  تسا ، هدرک  انز  نادنز  رد  دبای و 

هدرک انز  زاجح  رد  دراد و  قارع  رد  يرسمه  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هریغم  نب  ثراح  ( 6 - ) 46178 - 931
اب درم  نیا  رگا  مدیـسرپ : دوشیمن . راسگنـس  یلو  دوشیم  هدز  يو  رب  هناـیزات  دـص  ینعی  راـکانز  ّدـح  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ،

، تسیچ امـش  رظن  دورب ، شرـسمه  دزن  دیآ و  نوریب  نادنز  زا  دناوتیمن  تسا و  سوبحم  نادنز  رد  درم  دـشاب و  رهـش  کی  رد  شرـسمه 
؟ دنک انز  نادنز  رد  هچنانچ 

«. دروخیم هنایزات  دص  شرسمه ، زا  بیاغ  ۀلزنم  هب  درم  نیا  دومرف : ترضح 
 631 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوش راسگنس  دوب ، هدرک  انز  هنیدم  رد  یلو  دوب  رادرسمه  هک  ینمی  درم  ات  داد  روتسد  رمع  ( 7 - ) 46179 - 932
اهنت تسا . يرگید  رهش  رد  يو  رسمه  تسا و  رود  شرسمه  زا  هک  ارچ  تسین ؛ يو  رب  راسگنـس  مکح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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«. درادن هاگن  تسین ، رضاح  نآ  رانک  رد  نسحلاوبا  هک  یلکشم  يارب  ارم  دنوادخ  تفگ : رمع  تسا . بجاو  ّدح  درف  نیا  رب 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  اب  بسانم  یلبق ، باب  رد 

: دیآیم

. دراد تلالد  باب  نیا  رب  هک  یتیاور  يدعب ، باب  رد 

دنکیم جراخ  ناصحا  زا  ار  صخش  هک  يرفس  تفاسم  رادقم  باب 7 

هراشا

نامز نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دوشیمن ، راسگنـس  دنک  انز  نصحم  درم  رگا  هک  یتفاسم  رادقم  : » دـیوگ يوار  ( 1 - ) 46180 - 933
«. دنک راطفا  ار  شاهزور  دشاب و  هتسکش  شزامن  هک 

تاعاجرا

: تشذگ

؟ تسین نصحم  درم  رفس ، زا  یتفاسم  رادقم  هچ  رد  : » هک هتفگ  نیا  نیشیپ ، باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
«. دنک راطفا  ار  شاهزور  دشاب و  هتسکش  شزامن  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح 

مجر مکح  تابثا  ناصحا و  عوقو  باب 8 

هراشا

: هک مدیـسرپ  دنک  انز  هدرکن ، شزیمآ  شرـسمه  اب  زونه  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعافر  ( 1 - ) 46181 - 934
«. هن دومرف : ترضح  دوشیم ؟ راسگنس  ایآ 

دنک انز  هدرکن ، شزیمآ  شرـسمه  اب  زونه  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یـسوم  نب  ۀـعافر  ( 2 - ) 46182 - 935
زا ار  وا  دنک ، انز  دشاب  هتشاد  شزیمآ  شرسمه  اب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  مدیـسرپ : هن . دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ راسگنـس  ایآ  هک : مدیـسرپ 

. دوشیم تباث  وا  رب  ّدح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  هن » دومرف : ترضح  دنزاسیم ؟ ادج  شرسمه 
هک  نامز  نآ  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم ملسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 46183 - 936

 633 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دنک شزیمآ  نانآ  اب  رهوش  هک  تسا  نآ  هب  نانز  ندش  نصحم  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دندش ، نصحم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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«. تسه هلب ، دومرف : ترضح  تسین ؟ نانآ  رب  يّدح  ایآ  دنکن ، شزیمآ  نانآ  اب  رهوش  رگا  مدیسرپ :
رد هک : نازینک  اب  طابترا  رد  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 4 - ) 46184 - 937

سپ مدیسرپ : دنکیم . شزیمآ  نانآ  اب  رهوش  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ هب  نانآ  ندش  هنـصحم  هک : مدیـسرپ  دنـشاب ، هنـصحم  هک  یتروص 
؟ تسین نانآ  رب  يّدح  تسا ، هتشادن  شزیمآ  نانآ  اب  رهوش  رگا 

«. تسه هلب ، دومرف : ترضح 
هک یتروص  رد  هک : نازینک  نوماریپ  دـنوادخ  ةدوـمرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 5 - ) 46185 - 938

يراک نانآو  دـنکن  شزیمآ  نانآ  اب  رگا  مدیـسرپ : دـنک . شزیمآ  نانآ  اب  کـلام  هک  تسا  نیا  هب  نازینک  ناـصحا  دومرف : دنـشاب ، هنـصحم 
سپ تسا - رادرهوش  هک  یلاـح  رد  دـهد - اـنز  زینک  رگا  یلو  ّدـح  فصن  يرآ ، دوـمرف : ترـضح  دوـشیم ؟ تباـث  ناـنآ  رب  ّدـح  دـننک ،

«. تسا تباث  ندرک  راسگنس 
: دوـمرف وا  هب  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  دوـب ، هدرک  اـنز  هب  رارقا  شیوـخ  هیلع  هک  ار  يدرم  ( 6 - ) 46186 - 939
ات درک  عمج  ار  مدرم  دش ، هک  بش  درب . نادنز  هب  ار  وا  ماما  يوشیم . راسگنس  نیاربانب  دومرف : ترضح  يرآ . تفگ : وا  یتسه ؟ نصحم  »

. تسا هدرکن  شزیمآ  يو  اب  زونه  یلو  هدرک  جاودزا  ینز  اب  درم  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : مدرم  نایم  زا  يدرم  دننک . راسگنـس  ار  يو 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  درکن .»] راسگنس  ار  يو  رگید  و   ] درک يراج  يو  رب  ّدح  دش و  داش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

«. شزیمآ تسرد و  جاودزا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  بجاو  راسگنس  دوشیمن و  ناصحا  »
، تسا هتشادن  شزیمآ  شرسمه  اب  دنکیم و  انز  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 7 - ) 46187 - 940

«. تسین نصحم  زینک  نتشاد  اب  زین  هن و  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ بوسحم  نصحم  ایآ  هک : مدیسرپ 
هدرک انز  دشاب  هتـشاد  شزیمآ  شلها  اب  هک  نآ  زا  شیپ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هعافر  ( 8 - ) 46188 - 941

ادج شرسمه  زا  ار  وا  دنک ، انز  شرسمه  اب  شزیمآ  زا  شیپ  رگا  مدیسرپ : هن . دومرف : ترضح  دوشیم ؟ راسگنـس  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا ،
«. دوشیمن نصحم  زینک ، نتشاد  اب  درم  : » هک دراد  ار  هفاضا  ۀلمج  نیا  تیاور  نیا  نتم  رد  ریمع  یبا  نبا  هن .» دومرف : ترضح  دننکیم ؟

 635 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دـنکیم انز  دوشیم و  دازآ  نآ  زا  سپ  دـنکیم ، جاودزا  يدازآ  نز  اب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46189 - 942

. تسین راسگنس  دنک ، شزیمآ  شدازآ  رسمه  اب  يدازآ  زا  سپ  هک  ینامز  ات  درم  نیا  رب  : » دومرف
هدـنب هک  یناـمز  رد  درم  نیا  هب  دازآ  نز  نآ  هن . دومرف : ترـضح  دراد ؟ درم  يدازآ  زا  سپ  درم  هیلع  يراـیتخا  شدازآ  نز  اـیآ  مدیـسرپ :

«. تسا لوا  جاودزا  ۀیاپ  نامهرب  درم  نیاربانب  هدش ؛ یضار  دوب ،
یشزیمآ یلو  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 10 - ) 46190 - 943

؟ تسا يو  رب  يّدح  هچ  هک : مدیسرپ  تسا ، هدرک  انز  نآ  زا  سپ  هتشادن و  يو  اب 
«. دوشیم دیعبت  لاس  کی  ادج و  شرسمه  زا  دوشیم و  هدیشارت  شرس  دروخیم و  هنایزات  ّدح ، ناونع  هب  دومرف : ترضح 

زا شیپ  هک  ینز  ةرابرد  : » هک دننکیم  لقن  مالسلا  هیلع  ناشناردپ  زا  ناشردپ  ناشردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هباشم . تیاور 
هدش ماجنا  راک  هک  ارچ  تسین ؛ نز  يارب  مه  يرهم  دـننکیم و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نیا  دومرف : تسا ، هدرک  انز  دوش  شزیمآ  يو  اب  هک  نآ 

«. تسا هدوب  يو  يوس  زا 
، دنکیم انز  هدرکن و  جاودزا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  هک  مدینـشیم  نم  : » دیوگ ناّنح  ( 11 - ) 46191 - 944

شیوم دروخیم و  هنایزات  دص  دومرف : ترضح  دیسرپ . دشاب - هتشاد  شزیمآ  شرسمه  اب  هک  نآ  زا  شیپ  هدرک - انز  جاودزا و  نآ  زا  دعب 
«. دننکیم ادج  شرسمه  زا  ار  وا  دوشیم و  دیعبت  رهش  زا  لاس  کی  هدیشارت و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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شدازآ رـسمه  اب  شايدازآ  زا  سپ  رگا  دـنک ، انز  دوش و  دازآ  هدرب  دـشاب و  ياهدرب  راـیتخا  رد  يدازآ  نز  رگا  و  ( 12 - ) 46192 - 945
. دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  تسا ، هتشادن  شزیمآ  شرسمه  اب  شايدازآ  زا  سپ  رگا  یلو  دوشیم  راسگنس  تسا ، هتشاد  شزیمآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  یتایاور  مشش ، باب  مراهچ و  باب  تایاور  رد 
637 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

غلابان اب  غلاب  يانز  مکح  باب 9 

هراشا

: دش لاؤس  دنک ، انز  ینز  اب  هک  ياهلاس  هد  غلابان  رسپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصب  وبا  ( 1 - ) 46193 - 946
؟ دشاب نصحم  نز  رگا  دـش : لاؤس  ماما  زا  دوشیم . يراج  وا  رب  لماک  ّدـح  نز ، دروخیم و  هنایزات  ّدـح ، زا  رتمک  رـسپ  دومرف : ترـضح 

«. دشیم راسگنس  نز  دوب ، غلاب  يو  رگا  تسین و  غلاب  تسا  هدرک  شزیمآ  وا  اب  هک  يدرف  نوچ  دوشیمن ؛ راسگنس  دومرف : ترضح 
اب يدرم  رگا  نینچمه  و  : » تسا هدوزفا  دروآ و  ار  لبق  تیاور  هباشم  نتم  نیا  رد  دـنک ...  اـنز  غلاـبان  یکرـسپ  رگا  و  ( 2 - ) 46194 - 947

«. دوشیم هدز  ّدح  مامت  درم ، هب  و  ّدح ، زا  رتمک  رتخد  هب  دنک  انز  غلابان  يرتخد 
دوب و هدرک  انز  يو  اب  یکرسپ  هک  ینصحم  نز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 3 - ) 46195 - 948

تباث يو  رب  راسگنس  دوشیم و  يراج  يو  رب  ّدح  اهنت  دوش و  راسگنس  دیابن  هک : درک  مکح  دوش ، راسگنس  يو  ات  دوب  هداد  روتـسد  رمع 
«. تسا غلابان  یناز  هک  ارچ  تسین ؛

، هدرک انز  ینز  اب  تسین و  غلاب  هک  يرـسپ  ةرابرد  رادـید  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریکب  نبا  ( 4 - ) 46196 - 949
: مدیـسرپ دوشیم . يراج  نز  رب  لماک ]  ] ّدح دوشیم و  هدز  ّدـح  زا  رتمک  رـسپ  هب  دومرف : ترـضح  دـننکیم ؟ هچ  ود  نیا  اب  هک : مدیـسرپ 

ّدح زا  رتمک  رتخد  هب  دومرف : ترـضح  دـننکیم ؟ هچ  ود  نیا  نیا  اب  دوشیم  تفای  دـنکیم ، انز  يو  اب  هک  يدرم  اـب  هارمه  غلاـبان  يرتخد 
«. دوشیم يراج  لماک  ّدح  درم ، رب  دوشیم و  هدز 

 639 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
[ لماک  ] ّدـح نز  رب  دوشیم و  ریزعت  رـسپ ، : » دومرف دـنکیم ، انز  ینز  اب  هک  يرـسپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 5 - ) 46197 - 950

«. دوشیم يراج  لماک ]  ] ّدح درم ، رب  دوشیم و  ریزعت  رتخد  دومرف : دنکیم ، انز  غلابان ]  ] يرتخد اب  هک  يدرم  ةرابرد  دوشیم و  يراج 
هچب رتخد  اب  هک  يدرم  یلو  دوشیمن  هدز  وا  رب  ّدح  دـنک ، انز  ینز  اب  رگا  هچب  رـسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46198 - 951

«. دروخیم ّدح  دنک ، انز 
. مدیـسرپ دـنک ، انز  ینز  اب  هک  ياهچب  رـسپ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 7 - ) 46199 - 952

«. تسین يزیچ  هچب  رسپ  رب  یلو  دروخیم  هنایزات  نز  دومرف : ترضح 
تسا و هدرک  انز  يو  اب  یلاسگرزب  نز  تسا و  هدـشن  غلاب  زونه  هک  يریغـص  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 8 - ) 46200 - 953

هدروخ یناز  ّدح  لفط - ياهنم  دشاب - رکب  هچنانچ  ود  نآ  زا  غلاب  : » دومرف تسا ، هدرک  انز  تسا  هدشن  غلاب  هک  ياهریغص  اب  هک  یغلاب  درم 
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«. دنوشیم بیدأت  كاندرد  یلو  دنرادن  ّدح  اهلفط  دنوشیم و 
مدیسرپ تسا ، هدرک  انز  یکرتخد  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 46201 - 954

«. ّدح دومرف : ترضح  تسا ؟ يو  رب  یمکح  هچ  هک :
: دومرف ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  انز  ینز  اب  هک  يرسپ  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم   ] وا زا  : » دیوگ نمحرلادبع  ( 10 - ) 46202 - 955

: دومرف ترضح  مدیسرپ . دنکیم ، انز  یکرتخد  اب  هک  يدرم  زا  زین  دوشیمن و  هدز  هنایزات  هچب  رسپ 
«. دوشیم هدز  هنایزات  درم  هب 

تاعاجرا

: تشذگ

دودح هذخاؤم و  مات  دودح  هب  هک  دوشیم  تباث  رسپ  هیلع  ینامز  هچ  : » هک هتفگ  نیا  تامدقم ، باوبا  زا  مهدزاود  باب  زا  مود  تیاور  رد 
نادب هک  دراد  يّدـح  نیا  ایآ  مدیـسرپ : دوش . غلاب  دورب و  يو  زا  یمیتی  هک  نامز  نآ  دومرف : ترـضح  دوش ؟ بلج  نادـب  ارجا و  وا  رب  مات 

نیا رد  دروآرد ، ربز  يوم  شهاگمرـش  هک  نآ  ای  دـسرب  یگلاـس  هدزناـپ  هب  اـی  دوش  ملتحم  هک  ناـمز  نآ  دومرف : ترـضح  دوش ؟ هتخاـنش 
«. دوش ذخا  شعفن  هب  مات  دودح  زین  هذخاؤم و  مات  دودح  هب  يراج و  يو  رب  مات  دودح  تروص 

ایآ دنک ، شزیمآ  شرسمه  اب  تسا  غلابان  هک  نیا  اب  وا  دهد و  رـسمه  ار  يو  شردپ  هک  نامز  نآ  رـسپ  : » هک هتفگ  نیا  موس ، تیاور  رد  و 
هذخاؤم نادب  نادرم  هک  یلماک  دودح  اما  دومرف : ترـضح  دیوگ : يوار  تسا ، غلابان  وا  هک  لاح  نیمه  رد  دوشیم ؟ يراج  وا  رب  دودـح 

دوشیم و هذخاؤم  لکـش  نیا  هب  یگلاس  هدزناپ  ات  نیاربانب  دروخیم ؛ هنایزات  شنـس  ةزادنا  هب  دودح  ۀمه  اب  طابترا  رد  یلو  هن . دنوشیم ،
«. دوشیمن لطاب  ناشنایم  رد  ناناملسم ، قوقح  زین  شناگدنب و  نایم  رد  دنوادخ  دودح 

 641 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تداهـش و دـنک و  ادـیپ  ار  نتفرگ  هزور  ناوت  هک  نامز  نآ  هزور  دـمهفب و  هک  نامز  نآ  هچب  رب  زاـمن  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، تیاور  رد  و 

دوشیم ». بجاو  دوش ، ملتحم  هک  نامز  نآ  دودح 
تسا و بجاو  يو  رب  دودـح  ضئارف و  ذـفان و  يو  راک  دوش ، مامت  رـسپ  لاس  تشه  هک  نامز  نآ  : » هک هتفگ  نیا  مهدزناـپ ، تیاور  رد  و 

«. دوب دهاوخ  نینچ  زین  وا  دوش ، مامت  شلاس  هن  رتخد  هک  نامز  نآ 
موحرم تسا . ذـفان  شلام  رد  وا  فرـصت  دوش ، هلاس  تشه  رـسپ  هک  نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزناـش ، تیاور  رد  و 

هجوت زین  باب  ثیداحا  رگید  هب  تسا و  هدرک  لمح  دـنز ، رـس  هبترم  دـنچ  نانآ  زا  راـک  کـی  هک  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  یـسوط  خـیش 
. دراد تبسانم  ام  ماقم  اب  هک  ارچ  نک ؛

شزیمآ شرهوش  اب  رتخد  هک  نامز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جـیوزت ، باوبا  زا  مکی  هاـجنپ و  باـب  زا  مهد  تیاور  رد  و 
«. دوشیم يراج  وا  عفن  هب  وا و  رب  مات  دودح  هداد ، وا  هب  شلاوما  لیاز ، شایمیتی  دشاب ، هلاس  هن  دنک و 

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدراهچ  تیاور  رد  و 
ار لج  زع و  دنوادخ  دودح  زا  يّدح  دندروآیم ، ترضح  دزن  ار  غلابان  رسپ  رتخد و  هک  نامز  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  »

موس کی  ای  نآ  طسو  زا  تسد  اب  ار  هنایزات  هتسویپ  ترـضح  دومرف : ماما  دزیم ؟ ترـضح  هنوگچ  هک : دش  لاؤس  ماما  زا  درکیمن . لطاب 
«. درکیمن لطاب  ار  لج  زع و  دنوادخ  دودح  زا  يّدح  چیه  دزیم و  نانآ  نس  ةزادنا  هب  نآ  اب  هاگ  نآ  تفرگیم و  نآ 

. دینک هعجارم  نآ  هب  اذل  دیآیم ؛ دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایاور  مهدزیس ، باب  تایاور  رد  و 
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: دیآیم

. دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  تسه  یتایاور  تقرس ، ّدح  باوبا  زا  مهن  تسیب و  باب  رد 

انز هب  تداهش  تّیمک  تّیفیک و  باب 10 

هراشا

تلآ  ] درم دناهدید  هک  دنهد  تداهـش  رفن  راهچ  هک  تسا  نآ  ندرک  راسگنـس  ّدح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46203 - 956
«. دشکیم نوریب  دنکیم و  لخاد  ار ] شیوخ 

 643 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
درم دناهدید  هک  دنهد  تداهش  رفن  راهچ  هک  تسا  نآ  انز  رد  ندرک  راسگنـس  ّدح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46204 - 957

«. دروآیم نوریب  دنکیم و  لخاد  ار ] شیوخ  تلآ  ]
راهچ هک  نآ  ات  دنوشیمن ، راسگنس  نز  درم و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46205 - 958

«. تسا هدرک  جراخ  دراو و  ار ] شیوخ  تلآ   ] درم هک  دنهد  تداهش  يو  رب  دهاش 
ندرک لخاد  شزیمآ و  رب  نانآ  هیلع  دهاش  راهچ  ات  دنوشیمن ، راسگنـس  نز  درم و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46206 - 959

«. دنهد تداهش  نادهمرس  رد  لیم  نوچ  ندرک  دراو  و 
ندرک و دراو  شزیمآ و  رب  يو ، هیلع  دهاش  راهچ  هک  نآ  ات  دروخیمن ، ّدح  راکانز  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46207 - 960

«. تسا هدید  دیوگب ، هک  نآ  ات  دوشیمن  تباث  ناعل  دنهد و  تداهش  نادهمرس  رد  لیم  نوچ  ندرک  جراخ 
رارقا شیوخ  هیلع  راب  راهچ  دوخ  ای  دـنهد  تداهـش  يو  هیلع  لداع  دـهاش  راهچ  هک  نآ  ات  دروخیمن ، ّدـح  راـکانز  ( 6 - ) 46208 - 961

. دوشیم يراج  يو  رب  ّدح  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دنک .
هیلع ناملـسم  لداع و  درم  راهچ  هک  نآ  ات  دـنوشیمن ، راسگنـس  نز  درم و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 7 - ) 46209 - 962

دراو و نادهمرـس  رد  لیم  هک  هنوگ  نآ  ار  ندیـشک  نوریب  ندرک و  دراو  دـنکیم و  شزیمآ  نز  اب  درم  دـناهدید  هک  دـنهد  تداهـش  ناـنآ 
«. یتداهش نینچ  اب  رگم  دنروخیمن  ّدح  دنشابن ، هنصحم  رگا  نینچمه  دناهدید و  دوشیم ، جراخ 

راهچ زا  رتمک  انز  رد  تسا ، هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 8 - ) 46210 - 963
هدز هدنهد ] انز  ياوران  تبسن   ] فذاق ّدح  هس ، ره  رب  دهد ، تداهـش  هک  دیاین  یمراهچ  دنهد و  تداهـش  رفن  هس  رگا  تسین و  زیاج  دهاش 

«. دوشیم
 645 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ات دوشیمن  هدز  هنایزات  نز ، هب  هن  درم و  هب  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 9 - ) 46211 - 964
رفن راهچ  زا  هک  یـسک  نیلوا  نم  دوزفا : ترـضح  دـنهد . تداهـش  نآ  ندیـشک  نوریب  تلآ و  ندرک  دراو  رب  وا  هیلع  دـهاش  راهچ  هک  نآ 

«. مروخب هنایزات  نم  دنهدن و  تداهش  دوهش ، زا  یخرب  هک  مسرتیم  نآ  زا  دوب ؛ مهاوخن  دنهدیم ، تداهش 
ۀناگ راهچ  نادهاش  زا  دـهاش  نیلوا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 46212 - 965

«. مروخب هنایزات  نم  دنزرو و  عانتما  نداد  تداهش  زا  نانآ  زا  یخرب  هک  مسرتیم  موشیمن . انز 
دناهدید هک  دنهد  تداهش  دهاش  راهچ  هک  نآ  ات  دوشیمن ، تباث  ندرک  راسگنس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46213 - 966

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1467 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دنکیم شزیمآ  نز  نآ  اب  درم 
هب تداهـش  نز  ود  درم و  ود  هیلع  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هعاذج  نب  هللادبع  ( 12 - ) 46214 - 967

«. دنوشیم راسگنس  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دناهداد ، انز 
هتسشن دنیشنیم ، شنز  اب  درم  کی  هک  هنوگ  نآ  نز  نآ  اب  درم  هک  دیوگب  دهاش  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 13 - ) 46215 - 968

«. دوشیم يراج  يو  رب  ّدح  تسا ] هژیو  نتسشن  نآ ، زا  روظنم   ] تسا
انز ینز  اب  هک  دناهداد  تداهش  يو  هیلع  رفن  هس  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 14 - ) 46216 - 969

دروخیمن ّدح  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  انز  نز  مادک  اب  درم  نیا  دنادیمن  هک  دهدیم  تداهـش  مراهچ  دهاش  تسا و  هدرک 
«. دوشیمن راسگنس  و 

نالا دناهتفگ  دناهداد و  تداهش  انز  هب  رفن  کی  هیلع  رفن  هس  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ يرـصب  دابع  ( 15 - ) 46217 - 970
«. دنروخیم فذاق  ّدح  هنایزات  داتشه  هس ، نیا  دومرف : ترضح  میروآیم . ار  مراهچ  دهاش 

 647 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مراـهچ دـهاش  : » دوـمرف دـناهداد ، تداهـش  اـنز  هب  يدرم  هیلع  هک  رفن  هس  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 16 - ) 46218 - 971

«. تسین ینامز  ریخأت  تلهم و  یهلا  دودح  رد  دینزب . ّدح  ار  رفن  هس  نیا  دومرف : ترضح  دیآیم . نالا  هک : دنتشاد  راهظا  نانآ  تساجک ؟
تلهم و یهلا  دودح  رد  دوشیم و  ارجا  دش ، بجاو  يو  رب  ّدح  هک  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 46219 - 972

«. تسین ریخأت 
؟ تساجک مراهچ  رفن  : » دومرف ترـضح  دـنداد . تداهـش  اـنز  هب  يدرم  هیلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  رفن  هس  ( 18 - ) 46220 - 973

«. تسین ینامز  ریخأت  تلهم و  یهلا  دودح  رد  دیریگب . ار  رفن  هس  نیا  دومرف : ترضح  دیآیم . نالا  دنتفگ :
«. تسا هتفریذپ  ادعب  یمراهچ  دندوب ، رفن  هس  رگا  تسین . هتفریذپ  مه  زا  يادج  دوهش  : » دیوگ هرارز  ( 19 - ) 46221 - 974

مه اب  انز  ياج  رد  دناهداد ، انز  هب  تداهش  درف  کی  هیلع  هک  يدوهـش  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ( 20 - ) 46222 - 975
«. دنروخیم هنایزات  دنشاب ، هتشاد  فالتخا 

هناخ نییاپ  ۀقبط  رد  هریغم  تشامگ . هرصب  رب  شیوخ  یگدنیامن  هب  ار  هبعش  نب  ةریغم  رمع ، : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 21 - ) 46223 - 976
رد هریغم  هک  دندید  نانآ  تفر . رانک  هدرپ  دش و  زاب  قاتا  رد  دیزو و  يداب  دنتـشاد . تنوکـس  الاب  ۀـقبط  رد  دایز  لبـش و  هرکبوبا ، عفان ، و 
هب ارجام  نیا  وش . رود  ام  زامن  ياج  زا  تفگ : هرکبوبا  دتـسیاب . زامن  هب  ات  تفر  ولج  هریغم  دـش ، هک  حبـص  تسا . نز  کـی  ياـپ  ود  ناـیم 

تـسرد هک  یتروص  رد  دـیوگیم ؛ وت  ةراـبرد  ینخـس  هرکبوبا  هک  تشون  هریغم  هب  دـنربب و  يو  دزن  ار  ناـنآ  اـت  تشون  رمع  دیـسر . رمع 
دبعم نب  لبـش  هرکبوبا و  عفاـن ، نآ ، زا  سپ  نک . تکرح  هنیدـم  يوس  هب  نیارباـنب  دوـب ؛ رتـهب  تیارب  يدوـب  هدرم  نآ  زا  شیپ  رگا  دـشاب ،

زج هک  تسا  يدرف  نیا  تفگ : رمع  دهدب . تداهش  دمآ  دایز  هک  دعب  شمراهچ ؛ کی  زج  دش ، كاله  هریغم  تفگ : رمع  دنداد . تداهش 
: تفگ دایز  هللاءاشنا . دهدیمن - تداهش  ّقح  هب 

. دز هنایزات  ار  رفن  هس  و  ربکا ! هللا  تفگ : رمع  مدید . ار  یتشز  راک  نم  یلو  مهدیمن  تداهش  انز  هب  نم  اما 
[ اددجم  ] ات تساوخ  رمع  تسا . هدرک  انز  هریغم  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : دروخ ، هنایزات  هک  هرکبوبا 
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؛ ینک راسگنـس  ار  تبحاص  هک  دـیاب  ینزب ، هنایزات  هرکبوبا  هب  رگا  تفگ : يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـنز . هناـیزات  ار  هرکبوبا 

«. نک راسگنس  ار  هریغم  ینعی 
ریـسفت رد  تسا . هدرکن  راکنا  ار  نآ  یـسک  هدوب و  دوهـشم  راکـشآ و  نایرج  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  داهـشتسا  دروم  : » دـیوگ یّلح  همـالع 
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دنچ ینک ، راسگنـس  ار  تقیفر  هک  دـیاب  سپ  ینزب ، هناـیزات  ار  هرکبوبا  مود  راـب  يارب  رگا  هک : رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدوـمرف 
نیاربانب دوشیم ، بوسحم  یلوا  زا  يادج  رگید  تداهش  کی  هرکبوبا  تداهش  نیا  رگا  هک : نیا  نیرتحیحص  هک  تسا  هدش  هتفگ  لیوات 

ار وا  نیاربانب  هدرک ، رارکت  ار  لوا  تداهـش  نامه  هرکبوبا  ینعی  ینک ؛ راسگنـس  ار  تقیفر  هک  دـیاب  تسا و  هدـش  لیمکت  تداهـش  راهچ 
. تسا هدمآ  لیصفت  هب  هقف  رد  شهاگیاج  رد  دراد و  همادا  همالع  نخس  نزن .» هنایزات 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  یتایاور  تداهش ، باوبا  زا  متفه  یس و  باب  تایاور  رد 
راهچ سپ  دعـس ، يا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  دودـح ، یمومع  ماـکحا  باوبا  زا  کـی  باـب  زا  تسیب  تیاور  رد  و 

: دومرف ترـضح  تسا ؟ هداد  ماجنا  يو  هک  نیا  زا  ادـخ  عالطا  مشچ و  ندـید  زا  سپ  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دعـس  دوشیم ؟ هچ  دـهاش 
زیچ ره  رب  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  ماجنا  يو  هک  نیا  زا  ادخ  نتشاد  عالطا  تمشچ و  ندید  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ .

«. تسا هداد  رارق  يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  نآ  يارب  هداهن و  يّدح 
هداد رارق  روتسم  ناناملسم  رب  ار  دهاش  راهچ  زا  رتمک  دنوادخ  و  : » هک دراد  ار  یگدوزفا  نیا  تسا و  هدمآ  نآ  دننام  دّلخموبا  تیاور  رد  و 

«. تسا
نآ يارب  هداد و  رارق  يّدـح  يزیچ  ره  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : هدابع  نب  دعـس  هب  ربماـیپ  : » هک هتفگ  نیا  کـی ، تسیب و  تیاور  رد  و 

«. تسا هداد  رارق  روتسم  ناناملسم  رب  ار  دهاش  راهچ  زا  رتمک  هتشاذگ و  يّدح  دور ، رتارف  دنک و  زواجت  یهلا  دودح  زا  يّدح  زا  هک  سک 

: دیآیم

. دیآیم تسا  باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتایاور  متفه ، یس و  مشش و  تسیب و  باب  رد 

رارقا راب  راهچ  اب  انز  تابثا  باب 11 

هراشا

نز نآ  زا  ور  ترضح  ماهداد . انز  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ینز  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46224 - 977
یلو  دنادرگ  يو  زا  ار  شیور  اددجم  ماما  ماهداد . انز  نم  تفگ : تفرگ و  رارق  ماما  ربارب  هرابود  نز  دنادرگ .
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تفرگ و رارق  ماما  يور  هب  ور  زاب  وا  یلو  دـنادرگ  ور  يو  زا  اددـجم  ماما  ماهداد . انز  نم  تفگ : تفرگ و  رارق  ماـما  ربارب  رد  اددـجم  نز 

. ماهداد انز  نم  تفگ :
. دنک لمح  عضو  ات  درک  ربص  ترضح  دوب . هلماح  نز  نآ  دوش . ینادنز  نز  نآ  ات  داد  روتسد  ترضح 

ات ار  وا  دـندرک و  يو  نت  رب  ون  سابل  دـننکب و  يو  يارب  زاب ] ياضف  خارف ، نادـیم  هبحر /[  رد  ياهلاچ  ات  داد  روتـسد  لـمح  عضو  زا  سپ 
قیدصت ۀیاپ  رب  ادخ ، يا  ادخ . مان  هب  دومرف : دندز و  يو  رب  گنس  اب  دنتسب و  ار  هبحر  ِرد  دندرک و  هلاچ  لخاد  اهناتسپ  ياج  ندب و  ۀنایم 

هب ربنق ، يا  دومرف : تفر و  شیوخ  لزنم  هب  ماما  سپس  درک . راسگنس  ار  نز  مه  وا  داد ، روتسد  ربنق  هب  هاگنآ  تربمایپ . تنـس  وت و  باتک 
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راسگنس هرابود  اهگنـس  نامه  اب  ایآ  هک  دندنام  سپـس  دندز . گنـس  ار  نز  دندش و  دراو  زین  نانآ  دنوش . دراو  ات  هد  هزاجا  ربمایپ  نارای 
. تشاد ناج  زونه  نز  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  رگید ! یگنس  اب  ای  دننک 

؟ مینک هچ  دراد ؛ ناج  زونه  یلو  میدز  يو  رب  نام  ياهگنس  اب  ام  هک  وگب  ماما  هب  دنتفگ : ربنق  هب 
. داد ناج  نز  هک  نآ  ات  دندرک  نینچ  نانآ  دینزب . هرابود  ناتياهگنس  نامه  اب  دومرف : ترضح 

ناگدرم اـب  هچنآ  اـت  داد  روتـسد  زین  ناـنآ  هب  دـیهدب . شناـبحاص  هب  ار  وا  دومرف : ترـضح  مینک ؟ هچ  وا  اـب  درم ، نز  هک : دـنتفگ  ماـما  هب 
«. دننک يو  اب  دننکیم ، شیوخ 

دزن راـب  راـهچ  هک  نیا  رگم  درکن ، راسگنـس  ار  زعاـم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  ( 2 - ) 46225 - 978
«. درک راسگنس  ار  يو  مراهچ ، رارقا  زا  سپ  دنادرگیم و  يور  يو  زا  ترضح  مه  راب  ره  رد  درک . انز  هب  فارتعا  ترضح 

راکانز دنک و  فارتعا  تقرـس  هب  رابود  هک  نآ  ات  دوشیمن  هدـیرب  شتـسد  قراس ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 46226 - 979
«. دنک فارتعا  انز  هب  راب  راهچ  هک  نآ  ات  دوشیمن  راسگنس 

. دنک رارقا  راب  راهچ  دوخ  هیلع  هک  نآ  ای  دنهد  تداهـش  يو  رب  لداع  دهاش  راهچ  هک  نآ  ات  دروخیمن ، ّدـح  راکانز  ( 4 - ) 46227 - 980
. دوشیم يراج  يو  رب  ّدح  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد 

تاعاجرا

: تشذگ

راهچ نز  نیا  رب  وت  يارب  ایادـخ ، : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مکی  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 
، دنک لیطعت  ارم  دودح  زا  يّدح  سک  ره  دـمحم ، يا  هک : ياهدومرف  ياهداد ، ربخ  تنید  زا  هچنآ  رد  تربمایپ  هب  وت  دـش و  تباث  تداهش 

«. تسا هدرک  ینمشد  نم  اب 
ربنق هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک ، رارقا  نوچ  دمآ و  ماما  دزن  مراهچ  راب  يارب  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

«. نک تبقارم  وا  زا  دومرف :
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دازون نداد  ریش  لمح و  عضو  زا  سپ  هلماح  نز  مجر  باب 12 

. مدیـسرپ تسا ، هدرک  انز  هدوب و  نتـسبآ  هک  ياهنـصحم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یطاباس  راـمع  ( 1 - ) 46228 - 981
«. دننکیم راسگنس  ار  وا  هاگنآ  دهد ، ریش  ار  شدنزرف  دنک و  لمح  عضو  ات  دنرادیم  شهاگن  دومرف : ترضح 

. درک رداص  ار  نز  ندش  راسگنس  روتسد  يو  دندروآ . رمع  دزن  دوب ، هداد  انز  هک  ینتـسبآ  نز  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 2 - ) 46229 - 982

. يرادن وا  مکش  رد  نینج  رب  ياهطلـس  یلو  ینک  راسگنـس  ار  نز  یناوتب  وت  هک  مریگ  : » دومرف رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
رد نسحلاوبا  هک  یلکشم  يارب  مشابن  هدنز  تفگ : رمع  دشکیمن . شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهنگ  چیه  دیوگیم : لاعتم  دنوادخ 

شدـنزرف يارب  دـییاز و  هک  هاگنآ  دـیازب و  ات  دـینک  تظفاحم  ار  وا  دومرف : ترـضح  مینک ؟ هچ  نز  نیا  اب  تفگ : سپـس  تسین . شرانک 
هب ار  دروم  نیا  رد  مکح  يو  دـش و  لح  رمع  لکـشم  راتفگ ، نیا  اب  دـیزاس . يراج  نز  رب  ار  ّدـح  دـنک ، يو  تلافک  هک  تفاـی  ار  یـسک 

«. تشاذگاو مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنتفگ تسیچ ؟ عوضوم  : » دومرف ترـضح  دندربیم . ار  وا  هک  داتفا  ینز  هب  شهاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ( 3 - ) 46230 - 983
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. تسا هدش  نتسبآ  رهوش  نودب  هک  ارچ  دوش ؛ راسگنس  نز  نیا  ات  هداد  روتسد  رمع 
رب رگا  دومرف : رمع  هب  دمآ . رمع  دزن  دوخ  دروآرد و  نانآ  گنچ  زا  ار  نز  ترضح  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ هلماح  نز  ایآ  دیـسرپ : ترـضح 

: تفگ رمع  يرادن . ياهطلس  شمکش  رد  دنزرف  رب  یشاب ، هتشاد  هطلس  نز  نیا 
«. دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

تداهـش هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ینتـسبآ  نز  تفگ : : » هک هدـمآ  هفینحوبا  اب  قاطلانمؤم  رفعجوبا  ةرظانم  تیاور  رد  ( 4 - ) 46231 - 984
نز نآ  رب  وت  رگا  دومرف : رمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . رداص  ار  يو  ندرک  راسگنس  روتـسد  رمع  دندوب . هداد  يو  هیلع  انز 

«. دیدرگیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : رمع  یشاب . هتشاد  طلست  وا  مکش  رد  دنزرف  رب  یناوتیمن  یلو  یشاب  هتشاد  طلست 
هدـش رادراب  انز  زا  هک  هنیهج  زا  ینز  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  : » دـیوگ نیـصح  نب  نارمع  ( 5 - ) 46232 - 985

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زاس . يراج  نم  رب  ار  ّدح  نآ  دراد ؛ ّدح  هک  ماهدرک  يراک  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  دوب ،
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  درک ، لمح  عضو  هک  نآ  زا  سپ  دنک و  يراتفر  کین  نز  اب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  تساوخ و  ار  نز  ّیلو  هلآ 

هدماین ثیدـح  نیا  رد  درازگ .» زامن  يو  رب  نآ  زا  سپ  دوش و  راسگنـس  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دروایب . هلآ  و 
. تسا هدرک  فارتعا  راب  راهچ  نز ، نآ  هک  تسا 
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فنُع هب  یناز  لتق  مکح  باب 13 

هراشا

. دش لاؤس  دوب ، هدرک  انز  روز  هب  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یلجع  دیرب  ( 1 - ) 46233 - 986
«. دشابن ای  دشاب  نصحم  هچ  دوشیم ؛ هتشک  درم  دومرف : ترضح 

: دومرف تسا ، هدرک  انز  ینز  اب  روز  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  : » دیوگ هرارز  ( 2 - ) 46234 - 987
«. دوشیم هتشک  درم  نآ 

درم نآ  دومرف : ترـضح  دنک ؟ انز  ینز  اب  روز  هب  يدرم  هچنانچ ] : ] مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 3 - ) 46235 - 988
«. دوشیم هتشک 

رب ریشمش  تبرض  کی  دومرف : تسا ، هدرک  انز  روز  هب  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ هرارز  ( 4 - ) 46236 - 989
«. دنکب وا  اب  تبرض  نیا  هچ  ره  لاح ] [ ؛ دوشیم هدز  يو 

وا رب  ریشمش  تبرض  کی  دنک ، انز  يو  اب  دوش و  طلـسم  ینز  رب  روز  هب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46237 - 990
«. دنامب هدنز  ای  دریمب  تبرض  نآ  زا  لاح ] [ ؛ دوشیم هدز 
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چیه دوشیم و  هتشک  دنک ، شزیمآ  روز  هب  وا  اب  دوش و  طلسم  ینز  رب  روز  هب  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46238 - 991

«. تسا تباث  درم  لام  زا  لثملارهم  نز  يارب  تسا ، هتخاس  روبجم  ار  يو  درم  رگا  تسین . نز  رب  زیچ 

تاعاجرا

: دیآیم
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ّدح درم  رب  تخاـس ، روبجم  اـنز  هب  ار  يرتـخد  يدرم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  يدـعب ، باـب  زا  مهدراـهچ  تیاور  رد 
«. دوشیم يراج 

هک یلاح  رد  دزاس - روبجم  اـنز  رب  ار  زینک  نآ  درم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  متـسیب ، باـب  زا  مهدراـهچ  تیاور  رد  و 
«. دروخیم ّدح  هتخادرپ ، هبتاکملا  لام  زا  هک  ياهزادنا  هب  تروص  نیا  رد  تسا - کلام  ار  نآ  زا  یضعب 

داد انز  رارطضا  هارکا و  اب  هک  ياهیناز  مکح  باب 14 

هراشا

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوـب ، هدرک  اـنز  يو  اـب  درم  نآ  هک  يدرم  اـب  ار  ینز  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 46239 - 992
نانیا زا  رگا  تشادزاـب و  وا  زا  ار  ّدـح  ترـضح  تسا . هدرک  روبجم  ارم  درم  نینمؤملاریما ، يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : نز  نآ  دـندروآ .

ار راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو  دوشیمن  هتفریذـپ  نز  ياعدا  دـنیوگ : دوش ، لاؤس  هراب  نیا  رد  تنـس ] لـها  ]
«. درک

نز نآ  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ود  نآ  درکیم . انز  يو  اب  درم  نآ  هک  دندوب  هتفای  يدرم  اب  ار  ینز  ( 2 - ) 46240 - 993
زا ار  ّدح  ترـضح  تسا . هتخاس  روبجم  ارم  وا  هکلب  مدـشن  هارمه  يو  اب  مدوخ  هاوخلد  هب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  نینمؤملاریما ، يا  : » تفگ

هتفریذـپ نز  نخـس  دـنیوگ : دوش ، لاؤس  هراب  نیا  رد  تنـس ] لها   ] نانیا زا  رگا  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تشادزاـب . يو 
«. درک نینچ  نینمؤملاریما  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  تسین 

هب نز  زا  ّدـح  تسا ، هدرک  روبجم  ارم  درم  هک  دـیوگب  نز  تسا و  هدرک  انز  يو  اب  هک  دـنریگب  يدرم  اـب  ار  ینز  رگا  ( 3 - ) 46241 - 994
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  هدرک  داجیا  ياههبش  نز  هک  ارچ  تسا ؛ طقاس  هارکا  لیلد 

«. دینک عفد  اهههبش  اب  ار  دودح  »
، هدش نتـسبآ  هداد و  انز  هک  ياهناوید  نز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 46242 - 995

ترـضح تسین و  مادـکچیه  دـیعبت ، هن  هنایزات و  هن  راسگنـس و  هن  وا  رب  تسین و  شیوخ  کـلام  تساـهر و  ناویح  دـننام  نز  نیا  دومرف :
هتخاس  روبجم  انز  رب  ار  وا  يدرم  هک  دوب  هدرک  رارقا  شیوخ  رب  هک  ینز  ةرابرد 
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دـیعبت و هناـیزات و  وا  رب  تشکیم . ار  وا  تساوخیم ، یناز  رگا  تسین . شیوـخ  کـلام  تساـهر و  ناوـیح  نوـچ  نز  نیا  دوـمرف : تسا ،

«. تسین راسگنس 
نآ : » دومرف تسا ، هتخاس  روبجم  ار  وا  يدرم  هک  هدرک  شیوخ  رب  فارتعا  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46243 - 996
رب سپ ] . ] تشکیم ار  وا  تساوخیم ، نز ] ةدـننک  روبجم  راکانز و  درم   ] رگا تسین . شیوخ  کلام  هدـش و  ریـسا  هک  تسا  ینز  لثم  نز 

«. تسین دیعبت  ّدح و  يو 
تسین و شیوخ  کلام  نز  نیا  : » دومرف درک ، انز  دوب و  هناوید  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  ( 6 - ) 46244 - 997

نز نیا  دومرف : تسا ، هتخاس  روبجم  انز  رب  ار  يو  يدرم  هک  هدرک  رارقا  شیوخ  هیلع  هک  ینز  ةرابرد  زین  تسین و  يو  رب  دیعبت  راسگنس و 
ندـش راسگنـس  دـیعبت و  هنایزات ، وا  رب  تشکیم . ار  وا  تساوخیم ، یناز  رگا  تسین . شیوخ  کـلام  تسا و  هدـش  اـهر  ناویح  دـننام  هب 

«. تسین
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ّدح دناهدرک ، انز  هب  روبجم  ار  وا  هک  ینز  رب  تسین و  تراکب  ۀـید  راکانز  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46245 - 998
«. تسین

، دناهدرک انز  هب  راداو  ار  وا  هک  ینز  رب  دیامرف : هک  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  مدینـش  : » دـیوگ رکب  نب  یـسوم  ( 8 - ) 46246 - 999
«. ماهدش روبجم  نم  دیوگب : هک  نامز  نآ  تسین ؛ ّدح 

رب زین  تسین و  يّدح  دناهدرک ، روبجم  انز  هب  ار  وا  هک  يدرم  رب  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 46247 - 1000
«. تسین يّدح  دناهدرک ، روبجم  انز  هب  ار  وا  هک  ینز 

. زاس يراج  نم  ةرابرد  ار  یهلا  ّدح  ماهداد ؛ انز  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  ینز  ( 10 - ) 46248 - 1001
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیوگ : يوار  دوب . رضاح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داد . ار  يو  ندرک  راسگنـس  روتـسد  رمع 

. مدوب ینابایب  رد  نم  تفگ : نز  تسا ؟ هداد  انز  هنوگچ  سرپب  نز  زا  دومرف : رمع  هب 
زا وا  متـساوخ . بآ  وا  زا  متفای . نآ  رد  نیـشن  هیداب  یبرع  متفر . همیخ  هب  تفرگ . رارق  مربارب  رد  ياهمیخ  دیـسر . نم  هب  يدیدش  یگنـشت 

رد  ار  مدوخ  نم  هک  نیا  رگم  دیزرو  عانتما  دهد ، بآ  نم  هب  هک  نیا 
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نیا شطع  نوچ  داتفا . راک  زا  منابز  تفر و  ورف  ممشچ  ود  هک  اجنآ  ات  دش  رتدیدش  مشطع  یلو  مدرک  رارف  وا  زا  نم  مهد . رارق  شرایتخا 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . شزیمآ  نم  اـب  داد و  بآ  نم  هب  وا  متفر . نیـشن  هیداـب  برع  نآ  دزن  تشاذـگ ، رثا  نم  رد  هزادـنا 
وا رب  یهانگ  دشابن ، زواجتم  رگمتس و  هک  یتروص  رد  دوش  روبجم  هک  یـسک  هک : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  دومرف : رمع 

. تسین
«. دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : رمع  درک . دازآ  ار  نز  ترضح  زواجتم و  هن  تسا و  رگمتس  هن  نز  نیا  « 1»

اب هک  يدرم  اب  اهبرع  نیمزرس  رد  یبآ  رانک  رد  ار  وا  هک  دنداد  تداهش  ینز  هیلع  دوهش  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 11 - ) 46249 - 1002
ینادیم وت  ایادخ ، تفگ : نز  دوب . رادرهوش  نز  داد و  ار  نز  ندرک  راسگنس  روتـسد  رمع  دناهتفای . دوبن ، يو  رهوش  درکیم و  شزیمآ  وا 

وا زا  دـینادرگرب و  ار  نز  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزاسیم ؟ مهتم  ار  نادـهاش  وت  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  رمع  مکاـپ . نم  هک 
نارتش هارمه  نم  تسام . ةداوناخ  ِنآ  زا  ینارتش  تفگ : نز  دـندش . ایوج  شلاح  زا  دـش و  هدـنادرگزاب  نز  دراد . يرذـع  دـیاش  دیـسرپب ،

زا دش . مامت  نم  بآ  دنتشاد . ریش  شنارتش  ام  هارمه  تسود  دنتشادن و  يریـش  ماهداوناخ  نارتش  متـشادرب و  یبآ  شیوخ  اب  متفر و  نوریب 
هک ینامز  یلو  مدرک  ابا  راک  نیا  ماـجنا  زا  نم  دـهدیمن . بآ  نم  هب  مراذـگن ، شراـیتخا  رد  ار  مدوخ  نم  اـت  تفگ : وا  متـساوخ . بآ  وا 

. متشاذگ شرایتخا  رد  هارکا  اب  ار  مدوخ  دیآرد ، مناج  دوب  کیدزن 
. تسین وا  رب  یهانگ  دشابن ، زواجتم  رگمتس و  هک  یتروص  رد  دوش  روبجم  هک  یـسک  ربکا ! هللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اجنیا  رد 

«. تخاس دازآ  ار  نز  دینش ، ار  نیا  نوچ  رمع  « 2»
: دیوگیم هک  نامز  نآ  درادن ؛ ّدح  دناهدرک ، شروبجم  انز  هب  هک  ار  ینز  : » دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ( 12 - ) 46250 - 1003

«. ماهدش روبجم  نم 
يو اب  روز  هب  دنداتفا و  وا  رب  يوق  رفاک  رفن  دنچ  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  رمع ، ( 13 - ) 46251 - 1004

ناناملـسم زا  لداع  درف  کی  رایتخا  رد  ار  وا  یلو  درادن  يّدح  دـناهدرک ، شروبجم  انز  هب  هک  ینز  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ . دـندرک ، انز 
«. درک نینچ  رمع  نادرگزاب . شرهوش  هب  ار  وا  سپس  دنک ؛ اربتسا  ندش  ضیح  کی  اب  ات  راذگب 

ۀید ّقح  نز  یلو  دوشیم  يراج  درم  رب  ّدح  درک ، روبجم  ار  يرتخد  يدرم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 46252 - 1005
«. درادن ار  تراکب 
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______________________________

.173 هرقب 2 / (. 1)

.173 هرقب 2 / (. 2)
663 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  باب  نیا  رب  هک  يدافم  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هس  هاجنپ و  باب  تایاور  زا  یخرب  رد 
. باب نیا  بسانم  زین  یلبق  باب  رد  و 

: دیآیم

هب تسا ، هتخاس  روبجم  راک  نیا  رب  ار  بتاکم  زینک  درم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تسیب ، باـب  زا  هدراـهچ  تیاور  رد 
: هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  زین  و  تسا » هدرک  تخادرپ  شیوخ  ۀـبتاکملا  لام  زا  نز  نآ  هک  دروخیم  هنایزات  ّدـح  زا  يرادـقم 

«. دوشیم هدز  درم  رب  هچنآ  دننام  دوشیم ، هدز  وا  رب  ّدح  تسا . ّدح  رد  درم  کیرش  هدرک ، یهارمه  درم  اب  رگا  »

مراحم اب  یناز  مکح  باب 15 

هراشا

. دـنک انز  شیوخ  مرحم  اب  يدرم  هچنانچ ] : ] مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تفگ : يدرم  : » دـیوگ ریکب  نبا  ( 1 - ) 46253 - 1006
«. درک لقن  میارب  ریکب  زا  زیرح  ار  تیاور  نیا  دیوگ : ریکب  نبا  دوشیم . هدز  يو  رب  ریشمش  اب  هبرض  کی  دومرف : ترضح 

نیا هچ  ره  دوشیم ؛ هدز  وا  هب  ریـشمش  هبرـض  کی  دـنک ، انز  مرحم  اب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46254 - 1007
«. دنکب يو  اب  هبرض  کی 

- دـشاب هتـشاد  شزیمآ  يو  اب  هک  اجنآ  ات  دـنک - انز  مرحم  اب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46255 - 1008
هبرض کی  وا  رب  دشاب ، هدرک  یهارمه  يو  اب  مه  نز  رگا  دنکب و  يو  اب  هبرض  کی  نیا  هچ  ره  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  ریـشمش  اب  هبرـض  کی 

وا هب  ار  هبرـض  یـسک  هچ  درادـن ، یکاـش  درم  نیا  هک  نیا  اـب  دـش : لاؤس  ماـما  زا  دـنکب . هبرـض  نیا  وا  اـب  هچره  دوشیم ؛ هدز  ریـشمش  اـب 
«. تسا ماما  رب  هبرض  ندز  دناهدرب ، ماما  دزن  ار  ود  نیا  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  دنزیم ؟

: دومرف هک  نآ  ای  دوشیم ، هدز  يو  ندرگ  دومرف : : » هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیمج  تیاور  رد  ( 4 - ) 46256 - 1009
«. دوشیم هدز  يو  ۀبقر 
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يو اب  نز  رگا  دشابن و  ای  دـشاب  نصحم  هچ  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  ریـشمش  اب  هبرـض  کی  دـنک ، انز  مرحم  اب  سک  ره  ( 5 - ) 46257 - 1010

«. تسین يزیچ  نز  رب  تسا ، هدرک  روبجم  ار  نز  درم  رگا  یلو  دوشیم  هدز  ریشمش  اب  هبرض  کی  مه  وا  رب  هدرک ، یهارمه 
اب هبرض  نیا  دنکب و  وا  اب  هبرض  نیا  هچ  ره  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  ریشمش  اب  هبرض  کی  دنک ، انز  مرحم  اب  هک  سک  ره  ( 6 - ) 46258 - 1011
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. دنربب ماما  دزن  ار  ود  نیا  هک  نامز  نآ  تسا ، ماما 
دریمب هبرض  نآ  زا  هچ ] [ ؛ دروخیم ریشمش  هبرض  کی  دنک ، انز  مرحم  اب  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46259 - 1012

«. دنامب هدنز  ای 
توافت نیا  اب  دوشیم . هدز  راکانز  ّدح  وا  رب  دـنک ، انز  مرحم  اب  درم  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46260 - 1013

«. تسا رتگرزب  شهانگ  يو  هک 
: دومرف ترضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرک  انز  شرهاوخ  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يوار  ( 9 - ) 46261 - 1014

؟ درب رد  هب  ملاس  ناج  هبرض  نیا  زا  وا  هچنانچ ] : ] متفگ دوشیم . هدز  وا  رب  ریشمش  هبرض  کی 
«. دریمب ات  دوشیم  ینادنز  هشیمه  يارب  دومرف : ترضح 

هدز وا  رب  ریـشمش  هبرـض  کی  : » دومرف دـنکیم ، شزیمآ  شرهاوخ  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ( 10 - ) 46262 - 1015
«. دریمب هک  نآ  ات  دوب  دهاوخ  نادنز  رد  هشیمه  يارب  دنام ، هدنز  رگا  یلو  دنکب  وا  اب  هبرض  کی  نیا  هچ  ره  دوشیم ؛

هدز ریـشمش  شیاجک  هب  دـنکیم ، انز  مرحم  اب  هک  يدرم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ لـیمج  ( 11 - ) 46263 - 1016
«. شندرگ دومرف : ترضح  دوشیم ؟

انز مرحم  اب  هک  يدرم  هب  ریشمش  اب  هک  ياهبرض  نآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 12 - ) 46264 - 1017
هدز شاهبقر  دومرف : اـی  دوشیم  هدز  شندرگ  دومرف : ترـضح  تساـجک ؟ هبرـض  نیا  ياـج  دوشیم ؟ هدز  اـجک  هب  دـننزیم ، تسا  هدرک 

«. 1 « » دوشیم
______________________________

ره رد  یلو  دـشاب . هبقر  قنع و  نیب  یتواـفت  تسا  نکمم  نیارباـنب  ندرگ ؛ رخآ  اـی  تسا  ندرگ  ناـمه  اـی  هبقر  یلو  تسا  ندرگ  قنع  (. 1)
. تسا ندب  زا  رس  لصاف  ّدح  هک  تسا ؛ نشور  روظنم  تروص 

 667 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
لیمج روظنم  [ ؟ دوشیم هدز  اجک  هب  هبرـض  نیا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ جاّرد  نب  لـیمج  ( 13 - ) 46265 - 1018

«. دوشیم هدز  شاهبقر  دومرف : ای  دوشیم  هدز  شندرگ  دومرف : ترضح  تسا ]. هدرک  انز  مرحم  اب  هک  تسا  یسک 
«. دوشیم هتشک  دنک ، انز  شیوخ  مرحم  اب  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 14 - ) 46266 - 1019

«. دنشکب ار  وا  دنک ، انز  مرحم  اب  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 15 - ) 46267 - 1020
راسگنـس ار  وا  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  انز  شردـپ  نز  اـب  هک  ار  يدرم  ( 16 - ) 46268 - 1021

. دوبن نصحم  درم  نیا  درک .
ناـشیا دزن  دوبن ، نصحم  دوـب و  هدرک  اـنز  شردـپ  نز  اـب  هک  ار  يدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 17 - ) 46269 - 1022

«. دش راسگنس  وا  داد و  روتسد  ترضح  دندروآ . مالسلا ] هیلع  نینمؤملاریما  ]

تاعاجرا

: تشذگ

هب هورگ  هد  تما  نیا  زا  یلع ، يا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةدومرف  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  مکی  باب  زا  هس  تصـش و  تیاور  رد 
«. دنک انز  مرحم  اب  هک  تسناد  يدرم  ار  اهنآ  زا  یکی  ترضح  دناهدیزرو و  رفک  گرزب  يادخ 

یسک دروخیم و  بارش  هشیمه  هک  یسک  دوشیمن ، تشهب  لخاد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  شـش ، تصـش و  تیاور  رد  و 
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«. دنکیم انز  مرحم  اب  هک 

دنک یسنج  ترشابم  نآ ، زا  سپ  ای  قالط  ةّدع  رد  شرسمه  اب  هک  یسک  مکح  باب 16 

ندش مامت  زا  شیپ  رگا  دوشیم و  هدز  وا  رب  انز  ّدح  دنکیم ، شزیمآ  شرـسمه  اب  هّدع  تشذگ  زا  سپ  هک  یـسک  ( 1 - ) 46270 - 1023
. تسا نز  اب  یگدنز  هب  عوجر  وا ، شزیمآ  نیا  دنک ، شزیمآ  يو  اب  هّدع 

 669 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يو اب  قالط  زا  سپ  هاگنآ  هداد و  قالط  ار  يو  وا  اب  شزیمآ  زا  شیپ  سپـس  دوب ، هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  يدرم  ( 2 - ) 46271 - 1024

ترـضح دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرف  نینچ  دنک ، عوجر  نز  هب  دناوتیم  هک  هتـشادنپیم  نینچ  تسا و  هدرک  شزیمآ 
شزیمآ لیلد  هب  ار  لماک  رهم  کی  نداد و  قالط  لیلد  هب  ار  رهم  فصن  درم  هک  داد  مکح  تشادرب و  يو  زا  ار  ّدح  ههبش ، دوجو  لیلد  هب 

. دنک تخادرپ  نز  اب 
اب نآ  زا  سپ  داد ، قالط  ود  ار  شرسمه  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46272 - 1025

«. دزاس ادج  مه  زا  دنزب و  هنایزات  هاجنپ  ار  مادک  ره  دنزب و  هنایزات  ار  ود  ره  ات  داد  روتسد  يدرم  هب  درک ، شزیمآ  يو 

یناز دیعبت  انز و  رد  ندز  هنایزات  تّیفیک  باب 17 

هراشا

عنام یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود ، نآ  هب  تبـسن  بذاک ] تبحم  و   ] تفأر دیابن  و  دینزب ؛ هنایزات  دـص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره 
. دننک هدهاشم  ار  ناشتازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  دیراد ؛ نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش ،

ره هب  دـننزیم و  هنایزات  هتـسشن  تلاح  رد  ار  نز  هداتـسیا و  تلاـح  رد  ار  درم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 46273 - 1026 « 1»
«. دننزیمن یلسانت  تلآ  رس و  هب  یلو  دننزیم  يوضع 

؟ دروخیم هنایزات  هنوگچ  هک : مدیسرپ  راکانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 2 - ) 46274 - 1027
ارتفا هک  یسک  مدیسرپ : دنروآیم . رد  ار  شسابل  هکلب  دومرف : ترـضح  شـسابل ؟ يور  زا  مدیـسرپ : هنایزات . نیرتدیدش  دومرف : ترـضح 

«. دوشیم هدز  سابل  يور  زا  شندب  ۀمه  هب  مرن ] هن  تخس و  هن   ] ندز ود  ۀنایم  وا  دومرف : ترضح  هنوگچ ؟ هتسب ،
______________________________

.2 رون 24 / (. 1)
 671 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ دوشیم هدز  هنایزات  هنوگچ  هک : مدیـسرپ  راکانز  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 46275 - 1028
«. دنزاسیم هنهرب  ار  يو  هکلب  هن ، دومرف : ترضح  سابل ؟ يور  زا  مدیسرپ : لکش . نیرتدیدش  هب  دومرف : ترضح 

«. تساهندز هنایزات  نیرتدیدش  عون  زا  راکانز ، ۀنایزات  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 46276 - 1029
هناـیزات شیاـپ  اـت  رـس  زا  يو  هک  نیا  تسا و  ندز  عون  نیرتدـیدش  راـکانز  ندز  هناـیزات  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 5 - ) 46277 - 1030

هنهرب تسا ، هدـش  هتفرگ  هنهرب  راکانز  رگا  هک : تسا  هدـش  تیاور  تسا و  هدیـسر  شحراوج  اـضعا و  ۀـمه  هب  تذـل  هک  ارچ  دروخیم ؛
«. دروخیم هنایزات  سابل  اب  هک  هدمآ  راتفرگ  سابل  اب  رگا  دروخیم و  هنایزات 
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. تسا ندز  عون  نیرتدیدش  ّدح و  عون  نیرتنیگنس  راکانز ، نز  درم و  ّدح  ( 6 - ) 46278 - 1031
؟ شسابل يور  زا  مدیـسرپ : دروخیم . ار  ّدح  نیرتدیدش  راکانز  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ رامع  نبا  ( 7 - ) 46279 - 1032

: دومرف ترضح  هنوگچ ؟ تسا ، هتسب  ارتفا  هک  یسک  مدیسرپ : دنروآیم . رد  ار  شسابل  هن ، تفگ :
«. دوشیم هدز  شندب  ۀمه  رب  یلو  سابل  يور  زا  مه  نآ  ندز ؛ ود  ۀنایم 

یسک ندروخ  هنایزات  یلو  دروخیم  هنایزات  لکش  نیرتدیدش  هب  راکانز  : » دومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ( 8 - ) 46280 - 1033
[«. مرن مرن  هن  تخس و  تخس  هن   ] تسا هنایزات  ندز  عون  ود  ۀنایم  هتسب ، ارتفا  هک 

«. تسا دودح  نیرتدیدش  راکانز ، ّدح  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46281 - 1034
اب راـکانز  ندـب  رب  ندز  تلع  و  : » دومرف موـقرم  شیارب  نانـس  نبا  ياـهلاؤس  باوـج  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ( 10 - ) 46282 - 1035
ریغ تربع  يو و  تازاجم  ندز ، نیاربانب  تسا ؛ هدرب  تذل  انز  زا  ندب  ۀمه  هدرک و  انز  شندـب  اب  يو  هک ، تسا  نآ  ندز  عون  نیرتدـیدش 

«. تسا تیانج  نیرتگرزب  انز ، تسوا و 
راوخبارش زا  رتدیدش  راکانز ، ندز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46283 - 1036

«. تسا ریزعت  زا  رتدیدش  فذاق ، فذاق و  زا  رتدیدش  راوخبارش ، و 
 673 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا رتدـیدش  فذاق ، ۀـنایزات  فذاق و  ۀـنایزات  زا  رتدـیدش  راکانز ، ۀـنایزات  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 46284 - 1037
. دیآیم فذاق  ّدح  باوبا  زا  هدراهچ  باب  زا  جنپ  تیاور  رد  نیا ، هباشم  و  تسا » ریزعت  ۀنایزات  زا  رتدیدش  راوخبارش ، ۀنایزات  راوخبارش و 
ّدح زا  رتدیدش  راوخبارش ، ّدح  تسا و  فذاق  ّدح  زا  رتدیدش  راکانز ، ّدح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46285 - 1038

«. تسا فذاق 
تفأر ار  امش  ادخ  نید  رد  ود  نآ  هب  تبسن  دیابن  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 46286 - 1039

ناشتازاجم نانمؤم  زا  ياهفئاط  دـیاب  و  هک : لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  تسا و  دودـح  يارجا  اب  طابترا  رد  روظنم ] : » ] دومرف دریگب ،
«. دوشیمن هداد  دنگوس  ّدح ، بحاص  و  دومرف : ترضح  تسا و  رفن  کی  هفئاط  دومرف : دننک ، هدهاشم  ار 

ار امـش  ادخ  نید  رد  ود  نآ  هب  تبـسن  دیابن  و  هک : لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 46287 - 1040
هک یلاـح  رد  رگا  دوشیم و  هدز  هنهرب  دوش ، ریگتـسد  هنهرب  راـکانز  رگا  تسا . دودـح  يارجا  روظنم ] : » ] دومرف ترـضح  دریگب ، تفأر 
هدز هتـسشن  نز  هداتـسیا و  درم  دروخیم و  ار  هناـیزات  نیرتدـیدش  دوشیم و  هدز  وا  رب  هدیـشوپ  ساـبل  دوـش ، ریگتـسد  دراد  نت  رب  ساـبل 

«. ندز عون  نیرتدیدش  اب  درم  نز و  یلسانت  تلآ  تروص و  زج  دروخیم ، هنایزات  راکانز  زا  يوضع  ره  دوشیم و 
، دننک هدهاشم  ار  ناشتازاجم  نانمؤم  زا  ياهفئاط  دیاب  و  هک : ادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 16 - ) 46288 - 1041

«. تسا رفن  هد  ات  رفن  کی  زا  هفئاط  : » دومرف
هک یلاح  نامه  رب  ار  راکانز  دوزفا : ترضح  دنشکیمن . دننکیمن و  هنهرب  ّدح ، رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 17 - ) 46289 - 1042

«. دننزیم سابل  اب  ار  وا  دش ، تفای  سابل  اب  رگا  دوشیم و  هدز  هنهرب  تلاح  رد  دش ، تفای  هنهرب  رگا  دناهتفای ،
 675 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ندز ود  ۀنایم  ینثتسم و  تروص  یلـسانت و  تلآ  دوشیم و  شخپ  ندب  ۀمه  رب  ّدح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 18 - ) 46290 - 1043
[«. مرن مرن  هن  تخس و  تخس  هن   ] دوشیم هدز 

هدهاشم ار  ناشتازاجم  نانمؤم  زا  ياهفئاط  دیاب  هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 19 - ) 46291 - 1044
«. تسا یفاک  دشاب ، دهاش  رگا  نمؤم  کی  : » دومرف دننک ،

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1477 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ماما  يارب  تسا  هتسیاش  دروخب ، هنایزات  نآ  زا  سپ  دنک و  انز  درم  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 20 - ) 46292 - 1045
نآ رد  هک  يرهش  زا  ار  وا  هک  تسا  بجاو  نیا  ماما  رب  اهنت  دنک و  دیعبت  رگید  نیمزرـس  هب  دروخیم  هنایزات  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  زا  ار  وا 

«. دزاس نوریب  تسا ، هدروخ  هنایزات 
ار وا  هک  تسا  هتـسیاش  ماما  يارب  دروخیم و  هنایزات  درک ، انز  درم  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 21 - ) 46293 - 1046

شتـسد هدرک و  تقرـس  هک  يدرم  اب  طابترا  رد  راک  نیمه  دزاس و  دـیعبت  لاـس  کـی  نیمز  رگید  هب  هدروخ  هناـیزات  نآ  رد  هک  ینیمز  زا 
«. تسا هتسیاش  هدش ، هدیرب 

ینیمزرس نآ  زا  دومرف : مدیـسرپ . هدروخ ، ّدح  هک  راکانز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  ینثم  ( 22 - ) 46294 - 1047
«. دنامب نآ  رد  لاس  کی  هک  دوشیم  دیعبت  يرهش  هب  هدرک  انز  هک 

نامز نآ  ماما  يارب  تسا  هتسیاش  : » دومرف ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  انز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ( 23 - ) 46295 - 1048
رهـش زا  ار  وا  هک  تسا  ماما  رب  دنک و  دـیعبت  لاس  کی  نیمزرـس  رگید  هب  تسا  هدز  هنایزات  نآ  رد  هک  ینیمز  زا  ار  وا  دـنزیم ، هنایزات  هک 

«. تسا هدش  عطق  شیاپ  تسد و  هدرک و  تقرس  هک  ینامز  روط  نیمه  دزاس و  نوریب 
: دیوگ يوار  دوشیم ؟ دیعبت  دنک ، انز  رگا  مدیسرپ : راکانز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 24 - ) 46296 - 1049

«. دوشیم دیعبت  اهرهش  رگید  هب  هدروخ  هنایزات  نآ  رد  هک  يرهش  زا  يرآ . دومرف : ترضح 
هنایزات و دص  دنک ] انز  رگا   ] رکب درم  رب  و  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 25 - ) 46297 - 1050

«. تسا شرهش  ریغ  رد  دیعبت  لاس  کی 
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«. دنوشیم دیعبت  يرگید  رهش  هب  لاس  کی  هاگنآ  دنروخیم و  هنایزات  دص  دننک  انز  رگا  دنرکب ، هک  ینز  درم و  ( 26 - ) 46298 - 1051
رکب راکانز  هک  نامز  نآ  تساههنایزات و  نیرتدیدش  زا  راکانز  ۀـنایزات  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 27 - ) 46299 - 1052

«. دوشیم دیعبت  هنایزات  ندروخ  زا  سپ  لاس  کی  شرهش  زا  دروخب ، هنایزات  تسا 
دص دنک ] انز  رگا   ] تسا هدرکن  شزیمآ  يو  اب  یلو  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 28 - ) 46300 - 1053

«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات 
لاس کی  ندروخ و  هنایزات  درم  رب  ندش و  راسگنس  نز  رب  دشابن ، نصحم  دوخ  دنک و  انز  ياهنـصحم  اب  سک  ره  ( 29 - ) 46301 - 1054

«. تسا خسرف  هاجنپ  دیعبت ، تفاسم  تسا و  ندش  دیعبت 
رگا تسا . هتشاذگ  هار  نانز  يارب  دنوادخ  دیریگب . ار ] نخس  نیا   ] نم زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ( 30 - ) 46302 - 1055
دـص دـنک ، انز  رگا  هدرک  جاودزا  هک  ینز  اب  هدرک  جاودزا  هک  يدرم  دراد و  دـیعبت  لاـس  کـی  هناـیزات و  دـص  دـنک ، اـنز  رکب  نز  درم و 

«. دراد ندش  راسگنس  هنایزات و 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  دوزفا : ترضح  تسا و  رگید  رهش  هب  رهش  کی  زا  دیعبت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 31 - ) 46303 - 1056

«. درک دیعبت  هرصب  هب  هفوک  زا  ار  رفن  ود  مالسلا 
زا يرهـش  هب  ار  وا  درکیم ، دـیعبت  ار  يدرف  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 32 - ) 46304 - 1057

مالـسا هب  ناکرـشم  ياهرهـش ]  ] ۀمه زا  ملید  دندرک ، رظن  طابترا  نیا  رد  ماما  درکیم . دیعبت  دـندوب ، رتکیدزن  مالـسا  هب  هک  كرـش  لها 
«. دوب رتکیدزن 

تاعاجرا
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: تشذگ

دوشیمن و دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسین ، نصحم  هک  يدرم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  کی ، باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسا ، هتشادن  شزیمآ  شرسمه  اب  یلو  هدرک  جاودزا  هک  سک  نآ 

. نآ دننام  جنپ ، تیاوررد  و 
دص مادک  ره  هدرک ، جاودزا  يرگید  هدرکن و  جاودزا  راکانز  ود  زا  یکی  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تفه ، تیاور  رد  و 

«. دوشیم دیعبت  هدرکن ، جاودزا  هک  نآ  دنروخیم و  هنایزات 
يرگید رهـش  هب  لاس  کی  دـنروخیم و  هنایزات  دـص  دـننک  انز  رگا  دـناهدرکن ، جاودزا  هک  ینز  درم و  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 

«. دنوشیم دیعبت 
هب دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص  هب  دننک  انز  رگا  دنرکب ، هک  ینز  درم و  ةرابرد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

«. درک مکح  يرگید  رهش 
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«. دنراد دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص  تسا ، هتشادن  شزیمآ  زونه  یلو  هدرک  جاودزا  هک  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای ، تیاور  رد  و 
هدرک و جاودزا  هک  يدرم  یلو  دوشیم  دـیعبت  دروخیم و  هنایزات  دـص  تسین ، نصحم  سک  ره  : » هک هتفگ  نیا  مهدراـهچ ، تیاور  رد  و 

«. دوشیم دیعبت  دروخیم و  هنایزات  دص  تسا ، هتشادن  شزیمآ 
«. دنراد دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص  دنرکب ، هک  ینز  درم و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدجیه ، تیاور  رد  و 

«. درک دیعبت  هرصب  رهش  هب  ار  هفوک  لها  زا  رفن  ود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مهدزون ، تیاور  رد  و 
«. دوشیم دیعبت  شرهش  زا  لاس  کی  دروخیم و  هنایزات  دص  دنک ، انز  هلاس  هدزناپ  ناوج  رگا  : » هک هتفگ  نیا  مکی ، تسیب و  تیاور  رد  و 

«. دننکیم ناشدیعبت  لاس  کی  دننزیم و  هنایزات  دنرکب ، هک  ار  ینز  درم و  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تسیب و  تیاور  رد  و 
«. تسا تباث  يرگید  رهش  هب  دیعبت  لاس  کی  هنایزات و  دص  تسا ، رکب  هک  يدرم  رب  : » هک هتفگ  نیا  موس ، تسیب و  تیاور  رد  و 

ندز هنایزات  راب  هس  زا  سپ  مراهچ  راب  رد  یناز  لتق  مکح  باب 18 

هراشا

هتشک مراهچ  راب  رد  دروخب و  هنایزات  راب  هس  دنک و  انز  هک  راکانز  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » تفگ ریصبوبا  ( 1 - ) 46305 - 1058
(«. دنک انز  راب  هس  هکنیا  هن   ) دروخب هنایزات  راب  هس  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش 

: تسا هدمآ  دومرف ، موقرم  يو  تالاوس  باوج  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هچنآ  رد  : » دیوگ نانس  نبا  ( 2 - ) 46306 - 1059
نآ تسا ؛ ندز  هب  نانآ  ییانتعامک  ود و  نیا  ندرمش  کبس  لیلد  هب  موس  راب  رد  راکانز  نز  درم و  رب  ّدح  يارجا  تروص  رد  نتشک  تلع 
نیا دورو  لیلد  هب  نیاربانب  تسا ؛ رفاک  ّدح  ادخ و  ةدنرامش  کبـس  هک  نیا  رگید  تلع  تسا و  دازآ  ناشيارب  انز  ود ، نیا  ایوگ  هک  هنوگ 

«. تسا بجاو  وا  رب  ندش  هتشک  رفک ، هب  درف 
هدز هنایزات  دـص  درک ، اـنز  اددـجم  رگا  نآ  زا  سپ  دروخیم . هناـیزات  دـص  دـنک ، اـنز  ياهنـصحمریغ  اـب  درم  رگا  ( 3 - ) 46307 - 1060

. دوشیم هتشک  درک ، انز  موس  راب  يارب  رگا  دوشیم و 
. دوشیم هتشک  مراهچ  راب  رد  دنک ، انز  زاب  نآ  زا  سپ  دروخب ، هنایزات  راب  هس  انز  اب  طابترا  رد  يدرم  رگا  ( 4 - ) 46308 - 1061
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تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هک  یتیاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  تسیب  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

نوچ  ] دوشیم هدز  وا  رب  ّدـح  فصن  دـنک ، انز  هدرب  نوچ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تسیب و  باـب  زا  مهد  تیاور  رد 
هتـشک دوش ، يراج  وا  رب  ّدـح  دـنک و  انز  راب  راهچ  دازآ  درم  نوچ  دوشیم ] هتـشک  موس  راـب  دوش ، يراـج  ّدـح  وا  رب  دـنک و  اـنز  هراـبود 

«. دوشیم

دنک انز  راب  دنچ  زور  کی  رد  هک  یسک  مکح  باب 19 

. مدیسرپ دنکیم ، انز  اهراب  زور  کی  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 46309 - 1062
رد زور و  کی  رد  ینوگانوگ  نانز  اب  رگا  یلو  تسا  تباث  ّدـح  کی  وا  رب  اهنت  دـنکیم ، انز  هزادـنا  نیا  نز  کی  اب  رگا  دومرف : ترـضح 

«. دراد يّدح  تسا ، هدرک  انز  وا  اب  هک  ینز  ره  ربارب  رد  وا  رب  تروص  نیا  رد  دنکیم ، انز  تعاس  کی 
اب رگا  یلو  تسا  تباث  وا  رب  ّدح  کی  دشاب - هدرک  انز  نز  کی  اب  رگا  دنک - انز  راب  دـنچ  زور  کی  رد  يدرم  رگا  ( 2 - ) 46310 - 1063

. تسا يّدح  تسا ، هدرک  انز  وا  اب  هک  ینز  ره  ربارب  رد  وا  رب  دنک ، انز  ینوگانوگ  نانز 

يدراوم رد  زینک  اب  انز  مکح  باب 20 

هراشا

ود نیا  زا  یکی  تسا ، رفن  ود  نیب  كرتشم  هک  يزینک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ طاـّنح  داـّلو  وبا  ( 1 - ) 46311 - 1064
: دومرف ترضح  دش . لاؤس  تسا ، هدرک  شزیمآ  نآ  اب  هتفر و  زینک  يوس  هدید  نینچ  شکیرش  نوچ  هدرک و  دازآ  زینک  زا  ار  دوخ  بیصن 
زا تسا و  دازآ  زینک  زا  یمین  دوشیم و  هتـشادزاب  وا  زا  هناـیزات  هاـجنپ  دوشیم و  هدز  هناـیزات  هاـجنپ  هدرک ، شزیمآ  زینک  اـب  هک  سک  نآ 

متـسیب کی  هدوبن ، هرکاب  هچنانچ  شتمیق و  مهد  کی  هدوب ، هرکاب  زینک  هچنانچ  دوشیم . هتـساک  هدشن ، دازآ  زونه  هک  ياهدنامیق  اب  ۀـمین 
«. دنکیم شالت  دوخ  يزینک  ةدنامیقاب  يدازآ  هار  رد  و  دوشیم ] هتساک   ] شتمیق
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هتخاس دازآ  ار  شیوخ  بیـصن  اهنآ  زا  یکی  دوب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  هک  يزینک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46312 - 1065

: دومرف درب ، نیب  زا  ار  يو  تراکب  زور  نامه  تفر و  زینک  يوس  هب  دینش  نینچ  نوچ  شکیرش  و 
زینک نیا  رد  هک  ارچ  دوشیم ؛ هتـساک  وا  زا  هنایزات  هاجنپ  دروخیم و  هنایزات  هاجنپ  تسا ، هدرک  هراپ  ار  زینک  تراکب  ةدرپ  هک  یـسک  نآ  »

يدازآ هار  رد  زینک  تسا و  هدرک  شزیمآ  يو  اـب  اریز  دـهدیم ؛ تراـسخ  ناوـنع  هـب  ار  شتمیق  مـهد  کـی  زینک  هـب  تـسا و  هتـشاد  ّقـح 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1480 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دنکیم شالت  شیوخ  تمیق  ةدنامیقاب 
(. درادن رهم  راکانز  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  ربخیب  تمرح  زا  نز  هک  دوش  لمح  هیاپ  نیا  رب  ربخ  نیا  هک  تسا  نشور  )

، درک شزیمآ  يو  اـب  ود  نیا  زا  یکی  دوب و  رفن  ود  نیب  كرتشم  هک  يزینک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46313 - 1066
«. دروخیم هنایزات  هاجنپ  هدرک ، شزیمآ  هک  نآ  : » دومرف

زینک زا  شبیـصن  ةزادنا  هب  صخـش  نیا  زا  ّدح  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  : » دـیوگیم يرـصب  دابع  ( 4 - ) 46314 - 1067
شزیمآ دراد ، نآ  رد  یبیـصن  هک  يزینک  اـب  هک  تسا  يدرم  دروم  رد  ترـضح  روظنم  دوشیم . هدز  يو  رب  هدـنامیقاب  دوـشیم و  فرطرب 

«. دنکیم
نتسبآ ار  وا  شزیمآ و  يو  اب  ود  نیا  زا  یکی  تسا و  رفن  ود  نایم  كرتشم  هک  يزینک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 5 - ) 46315 - 1068

«. دهدیم تراسخ  ار  تمیق  زا  یمین  دوشیم و  هدز  يو  رب  ّدح  زا  یمین  : » دومرف تسا ، هدرک 
: دومرف درک ، شزیمآ  يو  اب  ود  نآ  زا  یکی  دـندیرخ و  يزینک  اـکرتشم  هک  درم  ود  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 6 - ) 46316 - 1069

«. دزادرپب دیاب  تسا - هدرک  نتسبآ  ار  زینک  رگا  تراسخ - ناونع  هب  ار  تمیق  زا  یمین  دوشیم و  هدز  وا  رب  ّدح  زا  یمین  »
 685 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا یکی  نانیا  دندرک . تکرش  يزینک  دیرخ  رد  یهورگ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 7 - ) 46317 - 1070
يرادقم ةزادنا  هب  دروخیم و  ّدح  دومرف : ترضح  درک . شزیمآ  زینک  اب  صخش  نآ  دنداهن . يو  دزن  ار  زینک  دنتـسناد و  نیما  ار  ناشدوخ 

رگا دزادرپب و  دیاب  ناکیرش  هب  ار  زینک  تمیق  صخش  نیا  دوشیم و  صخشم  زینک  تمیق  هتساک و  يو  ّدح  زا  تسا ، يو  لام  زینک  زا  هک 
تباـث رتـالاب  تمیق  تروـص  نیا  رد  هدـش ، يرادـیرخ  نآ  اـب  هک  تسا  یتـمیق  زا  رتـمک  هدرک ، شزیمآ  نآ  اـب  هک  يزور  رد  زینک  تـمیق 
نادـب هک  تسا  یتـمیق  زا  رتـشیب  هدرک ، شزیمآ  هک  يزور  رد  تمیق  رگا  هدرب و  نیب  زا  شناکیرـش  رب  ار  تمیق  نـیا  هـک  ناـنچ  دوـشیم ؛

«. تسا هدرک  هابت  ار  رتشیب  تمیق  نیا  نوچ  دوشیم ؛ تیبثت  رتشیب  تمیق  هدش ، يرادیرخ 
هتخادنا هعرق  درم  ود  نیا  نیب  دروایب ، دـنزرف  زینک  دـننک و  شزیمآ  زینک  اب  ود  ره  دـنرخب و  ار  يزینک  درم ، ود  رگا  ( 8 - ) 46318 - 1071

زا مادـک  ره  دـهدیم و  شقیفر  هب  ار  زینک  تمیق  زا  یمین  وا  دوشیم و  قحلم  وا  هب  دـنزرف  دـیآرد ، وا  مان  هب  هعرق  هک  سک  ره  دوشیم و 
. دنروخیم ار  ّدح  زا  یمین  رفن ، ود  نیا 

هدنامیق اب  فرطرب و  وا  زا  ّدح  زینک  زا  شبیصن  ةزادنا  هب  دنک ، شزیمآ  دراد  نآ  رد  یبیصن  هک  يزینک  اب  يدرم  رگا  ( 9 - ) 46319 - 1072
. دوشیم هدز  يورب 

اب دوش ، میـسقت  هک  نآ  زا  شیپ  تفای و  تسد  تمینغ  زا  يزینک  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 10 - ) 46320 - 1073
، دسریم تمینغ  زا  وا  هب  هچنآ  ةزادنا  هب  دوشیم و  راذـگاو  درف  نآ  هب  تمیق  نامه  اب  صخـشم و  زینک  تمیق  : » دومرف درک ، شزیمآ  يو 

. دوشیم هتساک  هتشاد ، زینک  زا  هک  یبیصن  ةزادنا  هب  ّدح  زا  دروخیم و  ّدح  دوشیم و  مک  زینک  تمیق  زا 
شزیمآ زینک  اب  وا  نوچ  دومرف : ترضح  يرگید ؟ هن  دوشیم ، راذگاو  وا  هب  تمیق  نامه  اب  زینک  هک  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : دیوگ : يوار 

«. دشابن راک  رد  ندش  نتسبآ  اجنیا  رد  هک  تسین  نانیمطا  تسا و  هدرک 
، درک شزیمآ  يو  اب  دوخ  نآ  زا  سپ  جـیوزت و  يرگید  هب  ار  شزینک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 11 - ) 46321 - 1074

«. دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  صخش ، نیا  : » دومرف
 687 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دزن دوـب ، هدرک  شزیمآ  زینک  اـب  نآ  زا  سپ  جــیوزت و  شمـالغ  هـب  ار  شزینک  هـک  يدرم  : » تـسا هدــش  تـیاور  ( 12 - ) 46322 - 1075
«. دز ّدح  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
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. مدیسرپ تسا ، هدرک  شزیمآ  شیوخ  بتاکم  زینک  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 13 - ) 46323 - 1076

. دوشیم راسگنـس  دـشاب ، مه  نصحم  رگا  دروخیم و  هنایزات  درم  نیا  تسا ، هتخادرپ  ار  هبتاکم  مراـهچ  کـی  زینک  رگا  دومرف : ترـضح 
«. تسین يزیچ  درم  نیا  رب  تسا ، هدادن  يزیچ  زینک  رگا  یلو 

زا هچ  ره  هک  تسا  هتفگ  زینک  دراد و  هبتاکم  زینک  اب  دراد و  يزینک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 14 - ) 46324 - 1077
هتخادرپ و ار  شاهبتاـکم  زا  یـشخب  زینک  نآ  زا  سپ  تـسا . هتفریذـپ  زین  درم  موـش و  دازآ  نـم  نآ  ةزادـنا  هـب  مدرک ، تـخادرپ  ماهبتاـکم 

. دش لاؤس  تسا ، هدرک  شزیمآ  يو  اب  تخادرپ  زا  سپ  شیالوم 
دروخیم و ّدح  درم  هدرک ، تخادرپ  شاهبتاکم  زا  زینک  هک  ياهزادنا  هب  تسا  هدرک  روبجم  شزیمآ  رب  ار  زینک  درم ، رگا  : » دومرف ترضح 

ّدح درم  دننام  دوب و  دهاوخ  ّدح  رد  درم  کیرـش  هتـشاد ، یهارمه  درم  اب  زینک  رگا  دوشیم و  هتـساک  ّدح  زا  هبتاکم  ةدنام  یقاب  ةزادـنا  هب 
«. دروخیم

دروخیم و ّدـح  درم  تسا - هتخادرپ  ار  مراهچ  کی  زینک  رگا  دـنک - شزیمآ  شیوخ  بتاکم  زینک  اب  يدرم  رگا  ( 15 - ) 46325 - 1078
. تسین درم  رب  يزیچ  تسا ، هتخادرپن  يزیچ  زینک  رگا  یلو  دوشیم  راسگنس  دشاب ، نصحم  رگا 

تاعاجرا

: تشذگ

نبا تیاور ، نآ  رد  هک  ارچ  لوا ؛ تیاور  هژیو  هب  تشاد ، تلالد  بلطم  نیمه  رب  هچنآ  دـیبع ، حاکن  باوبا  زا  مهدزاود  باـب  تاـیاور  رد 
زینک هک  دناهدرک  دامتعا  ناشدوخ  زا  یکی  هب  هدش و  کیرـش  زینک  کی  رد  هک  ینادرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانس 

شّدح زا  هداد ، زینک  يارب  صخـش  نیا  هک  یلوپ  ةزادنا  هب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرک  شزیمآ  زینک  اب  مه  وا  دـشاب و  يو  دزن 
تمیق ناـمه  دـنناسریم و  تمیق  هب  وا  يارب  ار  زینک  دوشیم و  هدز  وا  رب  ّدـح  تسین ، زینک  زا  وا  مهـس  هچنآ  ةزادـنا  هب  دوشیم و  هتـساک 
تسا صخش  ةدهعرب  لوا  تمیق  نامه  تسا ، هدش  يرادیرخ  نآ  اب  زینک  هک  تسا  یتمیق  زا  رتمک  تمیق  نیا  رگا  تسا و  صخش  ةدهعرب 
ناـمه هب  مزلم  يراوخ  اـب  درم  نیا  تسا ، هدـش  هداد  زینک  يارب  هک  تسا  یلوـپ  زا  شیب  هدیـسر  تمیق  هب  هک  يزور  رد  زینک  تمیق  رگا  و 

«. تسا هدرک  شزیمآ  زینک  اب  يو  هک  ارچ  دوشیم ؛ تمیق 
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هدرب اب  هیناز  مکح  باب 21 

هراشا

«. درادن دنزرف  هک  تسا  يزینک  ّدح  دلو ، ّما  ّدح  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46326 - 1079
زا هچ  ره  تسا و  شیالوم  ةدهعرب  دنکیم ، سانلا  قوقح  رد  هک  یتیانج  دلو ، ّما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46327 - 1080

«. تسین دبع  ّرح و  نیب  یصاصق  یلو  دوشیم  صاصق  اههدرب  يارب  دلو  ما  زا  تسا و  شندب  رد  تسا ، دودح  رد  هللا  ّقح 
. تسا شیالوم  ةدهعرب  دنکیم ، سانلا  قوقح  رد  هک  یتیانج  دلو ، ّما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 46328 - 1081

نیب صاصق  یلو  دوشیم  صاصق  اههدرب  يارب  دلو  ّما  زا  و  دومرف : ماما  تسا . دـلو  ّما  ندـب  رد  دـشاب ، هللا  ّقح  زا  هچنآ  و  دوزفا : ترـضح 
«. تسین دبع  ّرح و 
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تاعاجرا

: تشذگ

هک ینز  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  دیبع ، حاکن  باوبا  زا  راهچ  یـس و  باب  زا  کی  تیاور  رد 
«. دروخب هنایزات  هاجنپ  دبع  هنایزات و  دص  نز  هک : داد  مکح  درک ، شزیمآ  وا  اب  هدنب  داد و  رارق  شاهدنب  رایتخا  رد  ار  شیوخ 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  تیاور  تفه ، تسیب و  باب  رد 

دشورفب ار  شرسمه  هک  يدرم  مکح  باب 22 

هراشا

. دییوگب میارب  تسا ، هتخورف  ار  شنز  هک  يدرم  ةرابرد  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانس  نب  فیرط  ( 1 - ) 46329 - 1082
هدرک و شزیمآ  نآ  اـب  رگا  تسا - هدـیرخ  ار  نز  هک  سک  نآ  رب  دوش و  راسگنـس  نز  عطق و  شتـسد  هک  تسا  درم  رب  دوـمرف : ترـضح 

راسگنـس نز  دروخیم و  هناـیزات  دـص  هدوبن ، نصحم  رگا  دوش و  راسگنـس  هک  تسا  نیا  هتـسنادیم - مه  ار  عوضوم  هدوب و  مه  نصحم 
«. دشاب هدرک  شزیمآ  وا  اب  هدرک ، يرادیرخ  ار  وا  هک  سک  نآ  هک  یتروص  رد  دوشیم ؛

 691 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، تسا هدرک  لقن  ثیدح  ماما  ود  نیا  زا  یکی  زا  هک  یسک  : » دندومرف نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 2 - ) 46330 - 1083
ار نز  نیا  هک  سک  نآ  رگا  دوشیم و  عطق  شتـسد  دومرف : دـشورفیم ، ار  شرـسمه  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک : دـیوگیم 
، دشابن نصحم  هچنانچ  و  دوشیم ، راسگنس  دشاب  نصحم  رگا  تسا ، هدرک  شزیمآ  نآ  اب  تسا و  دازآ  نز  نیا  هک  دنادیم  تسا ، هدیرخ 

«. دوشیم راسگنس  تسا ، هدرک  یهارمه  يو  اب  هک  یتروص  رد  نز  دروخیم و  ّدح 

تاعاجرا

: دیآیم

رد دومرف : ماما  تخورف . ار  نآ  سپس  دوبر و  ار  يدازآ  نز  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  تقرـس ، ّدح  باوبا  زا  مهدزناپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
هناـیزات هدرک  شزیمآ  نآ  اـب  رگا  هک ، نیا  مود  دوشیم ؛ عطق  شتـسد  تسا و  هدـنیابر  درم  نیا  هکنیا ، لوا  تسا . ّدـح  راـهچ  دروـم  نیا 

رب ّدح  دشابن ، نصحم  رگا  دوشیم و  راسگنـس  دشاب  نصحم  رگا  دنک ، شزیمآ  هتـسناد  نز  اب  رگا  تسا  هدیرخ  هک  سک  نآ  دروخیم و 
یهارمه درم  اب  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  تسا ، هدرک  روبجم  ار  وا  درم  رگا  نز  اما  تسین و  وا  رب  يزیچ  هتسنادیمن  رگا  دوشیم و  هدز  وا 

«. دروخیم ّدح  تسا ، هدرک 

دشکب ار  انز  زا  لصاح  دنزرف  هک  هیناز  مکح  باب 23 
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دنزرف هدـش و  نتـسبآ  هداد و  انز  هک  ینز  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 46331 - 1084
ار نز  نیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ترـضح  دوش و  راسگنـس  سپـس  دـننزب و  هنایزات  دـص  هک  داد  روتـسد  تسا ، هتـشک  ناـهن  رد  ار  شیوخ 

«. درک راسگنس 
، تسا هتـشک  ار  شدنزرف  تسا  هدـییاز  نوچ  هدـش و  نتـسبآ  هداد و  انز  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46332 - 1085

زاغآ ار  ندرک  راسگنس  هک  تسا  یسک  نیرتهتـسیاش  ماما  : » دومرف ترـضح  دوش و  راسگنـس  سپـس  دروخب ، هنایزات  دص  هک  داد  روتـسد 
«. دنک

تسا و هدش  نتـسبآ  هداد و  انز  تسا و  رادرهوش  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ سیق  نب  دمحم  ( 3 - ) 46333 - 1086
تسا و هتـشک  ار  شدـنزرف  هک  ارچ  دروخیم ؛ هنایزات  دـص  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هتـشک  ناـهن  رد  ار  شدـنزرف  هدـییاز ، نوچ 

. تسا هنصحم  هک  ارچ  دوشیم ؛ راسگنس 
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ناهن رد  ار  شدنزرف  هدـییاز ، نوچ  هدـش و  رادراب  هداد و  انز  هک  رهوشیب  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  زین  و  دـیوگ : سیق  نب  دـمحم 
ار شیوخ  دنزرف  هک  ارچ  دروخیم ؛ هنایزات  دص  تسا و  هداد  انز  هک  ارچ  دروخیم ؛ هنایزات  دص  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هتـشک 

«. تسا هتشک 

دروآرد يدرم  زینک  لکش  هب  ار  دوخ  هک  هیناز  مکح  باب 24 

هک یلاح  رد  درک ؛ شزیمآ  يو  اب  مه  درم  دروآرد . يدرم  زینک  لکش  هب  ار  دوخ  ماگنه  بش  ینز  : » دیوگ حور  وبا  ( 1 - ) 46334 - 1087
: دومرف ترضح  داتسرف . سک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  رمع  دندرب . رمع  دزن  ار  درم  نیا  تسه . شدوخ  زینک  نیا  درکیم  لایخ 

«. نزب ّدح  اراکشآ  ار  نز  نزب و  ّدح  ناهن  رد  ار  درم 
شزینک لکـش  هب  يدرم  يارب  ار  دوخ  ینز  : » هک تسا  هدـش  تیاور  هتفگ ، هیاهن  باتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ( 2 - ) 46335 - 1088

نینمؤملاریما دزن  ار  وا  شرازگ  درک . شزیمآ  همهاویب  وا  اـب  تسا ، شزینک  وا  هک  تشادـنپ  مه  درم  دـیباوخ . بش  وا  رتسب  رد  دروآرد و 
«. دوش ارجا  اراکشآ  نز  رب  ناهن و  رد  درم  رب  ّدح  ات  داد  روتسد  ترضح  دندرب . مالسلا  هیلع 

زادناور کی  ریز  ینز  اب  مرحمان  درم  مکح  باب 25 

مه اب  يدنواشیوخ  هک  یلاح  رد  ماگنه - بش  یقاتا ، رد  ینز  اب  هارمه  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46336 - 1089
«. دنروخیم هنایزات  ود  ره  دنوش ، هدید  دنرادن -

. دنوشیمن راسگنس  ود  نیا  دنبایب ، بش  رد  يدرم  اب  ار  ینز  رگا  ( 2 - ) 46337 - 1090
 695 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دزن  دندوب ، هتفای  نز  نآ  قاتا  رد  ینز  فاحل  ریز  رد  هک  ار  يدرم  ( 3 - ) 46338 - 1091
تشپ و دیربب و  دننکیم ، تفاثک  نآ  رد  هک  یلحم  هب  ار  وا  دومرف : ترـضح  هن . دـنتفگ : دـیدید ؟ مه  ار  نیا  زا  ریغ  ایآ  : » دومرف ترـضح 

«. دیزاس دازآ  ار  وا  هاگنآ  دینک ، لام  كاخ  ار  وا  مکش 
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دنشاب هنهرب  زادناور  کی  ریز  هچنانچ  نز ، درم و  کی  ای  نز  ود  ای  درم  ود  مکح  باب 26 

هراشا

شنارای زا  یهورگ  اب  هارمه  يرـصب  دابع  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  : » دـیوگ جاـجح  نب  نمحرلادـبع  ( 1 - ) 46339 - 1092
؟] دراد یمکح  هچ   ] دنوش ریگتسد  فاحل  کی  ریز  رد  درم  ود  رگا  تفگ : ماما  هب  دمآ و  ماما  تمدخ 

نم هب  امش  تفگ : دابع  دزیم . ّدح  ار  ود  ره  درکیم ، ریگتـسد  فاحل  کی  رد  ار  رفن  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  دومرف : ترـضح 
هاگنآ درک . رارکت  ار  نیا  راب  دنچ  دابع  هک  اجنآ  ات  درک ، رکذ  شیارب  اددجم  ار  ثیدح  نامه  ترـضح  رتمک . هنایزات  کی  هک  دیدومرف 

«. دنتشون ار  ثیدح  رضاح  تعامج  ماگنه  نیا  رد  رتمک . هنایزات  کی  دومرف : ماما 
ود رگا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 2 - ) 46340 - 1093

«. دزیم نانآ  هب  ّدح  درکیم ، ریگتسد  فاحل  کی  رد  ار  نز  ود  رگا  دزیم و  نانآ  هب  ّدح  درکیم  ریگتسد  فاحل  کی  ریز  رد  ار  درم 
ریز رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  هنایزات  ّدح  و  دیوگیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 46341 - 1094

«. دنروخیم ّدح  دنوش ، ادیپ  فاحل  ریز  رد  هک  نامز  ره  درم  ود  دنشاب و  فاحل  کی 
 697 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنروخیم ّدح  ود  ره  هک  داد  مکح  دنوش ، تفای  فاحل  کی  رد  هک  درم  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46342 - 1095
. نز ود  ةرابرد  نینچمه  هنایزات و  کی  يانثتسا  هب 

، هنایزات کی  يانثتـسا  هب  ود  ره  : » دومرف دنوش ، هدید  فاحل  کی  رد  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46343 - 1096
«. دنوشیم هدز  ّدح 

رد ود  ره  هک  تسا  نیا  انز  رد  هنایزات  ّدح  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ ناکـسم  نب  هللادبع  ( 6 - ) 46344 - 1097
«. دنوش تفای  فاحل  کی 

. دنباوخیم زادناور  کی  ریز  رد  نز  ود  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  ۀیواعم  ( 7 - ) 46345 - 1098
: متفگ هن . دومرف : ترضح  ّدح ؟ مدیسرپ : دیوگ  رامع  نب  ۀیواعم  دنوشیم . هدز  ود  ره  دومرف : ترضح 

هن ». دومرف : ترضح  ّدح ؟ مدیسرپ : دیوگ  هیواعم  دنوشیم . هدز  دومرف : ترضح  دنباوخیم . زادناور  ریز  رد  درم  ود 
هنایزات ّدـح  ود  ره  : » دومرف دـنوشیم ، ادـیپ  فاحل  کـی  ریز  رد  هک  ینز  درم و  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 8 - ) 46346 - 1099

«. هنایزات کی  يانثتسا  هب  دنروخیم ،
، دنوش هدید  فاحل  کی  رد  ینز  درم و  رگا  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ ءاّذح  نمحرلادبع  ( 9 - ) 46347 - 1100

«. دنروخیم هنایزات  دص  ود  ره 
تداهـش نیا  هب  ود  نیا  هیلع  هنّیب  دـنوش و  تفای  فاحل  کی  رد  ینز  درم و  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 46348 - 1101

«. دنروخیم هنایزات  دص  مادک  ره  دشابن ، یعالطا  فاحل  کی  ریز  رد  روضح  زا  شیب  يزیچ  رب  یلو  دهد 
 699 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. مدیـسرپ هدش ، هدید  زادناور  کی  ریز  رد  يدرم  اب  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 11 - ) 46349 - 1102
«. دنوشیم هدز  هنایزات  دص  ود ، نیا  دومرف : ترضح 

، دوش هدـید  زادـناور  کی  ریز  رد  يدرم  اب  هارمه  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 12 - ) 46350 - 1103
هک دنهد  تداهـش  دهاش  راهچ  هک  نآ  ات  تسین ، بجاو  ندرک  راسگنـس  یلو  دـنروخیم  هنایزات  دـص  ود  نیا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .
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«. دنکیم شزیمآ  نز  نآ  اب  درم  نیا  دناهدید 
، دـناهدش هدـید  فاحل  کی  ریز  رد  هک  ینز  درم و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ یناـنک  حابـصلاوبا  ( 13 - ) 46351 - 1104

«. دنوشیم هدز  هنایزات  دص  مادک  ره  دومرف :
، دـنوش ادـیپ  فاحل  کی  ریز  رد  هک  ینز  درم و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ یناـنک  حابـصلا  وبا  ( 14 - ) 46352 - 1105

«. منزیم هنایزات  دص  مادک  ره  ار  ود  نیا  دومرف : ترضح  مدیسرپ .
. مدیسرپ دنوش ، هدید  فاحل  کی  ریز  رد  هک  ینز  درم و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  ( 15 - ) 46353 - 1106

تداهش دهاش  راهچ  هک  نآ  ات  تسین ، نایم  رد  ندرک  راسگنس  دومرف : ترضح  منزیم . هنایزات  دص  مادک  ره  ار  ود  نیا  دومرف : ترـضح 
«. دنکیم شزیمآ  نز  نآ  اب  درم  نیا  دناهدید  هک  دنهد 

. تفای فاحل  کی  ریز  رد  يدرم  اب  هارمه  ار  ینز  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 46354 - 1107
«. دز هنایزات  کی  ياهنم  هنایزات ، دص  ار  مادک  ره 

تفای فاحل  کی  ریز  ینز  اب  يدرم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 17 - ) 46355 - 1108
«. دروخیم هنایزات  دص  ود ، نآ  زا  مادک  ره  دوش ،

هدـید فاـحل  کـی  ریز  رد  هک  نز  ود  ةراـبرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماـما   ] ناـشیا زا  : » دـیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 18 - ) 46356 - 1109
«. دنروخیم هنایزات  دص  ود ، نیا  زا  مادکره  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دناهدش ،

701 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد باب  نیا  دافم  رب  تلالد  هک  یتیاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد 
مه ار  يرگید  زیچ  نیا  زج  ایآ  دومرف : ترضح  دش . هدید  نز  قاتا  رد  ینز  رتسب  رد  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  یلبق  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

شیاهر هاگنآ  دینک ، لام  كاخ  ار  شمکـش  تشپ و  لحم  نآ  رد  دیربب و  اهتفاثک  لحم  هب  ار  وا  دومرف : ترـضح  هن . دنتفگ : دـیدید ؟
«. دیزاس

: دیآیم

فاحل کی  ریز  رد  يرسپ  اب  هارمه  يدرم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  طاول ، ّدح  باوبا  زا  کی  باب  زا  هدزناش  تیاور  رد 
«. دوشیم راسگنس  تسا ، هدوب  نصحم  هدرک و  لوخد  درم  رگا  دوشیم و  بدا  رسپ  هدز و  درم  دنوش ، ادیپ  هنهرب 

ود نیا  هک  دـندوب  هداد  تداهـش  دـهاش  ود  هدـش و  هدـید  فاـحل  کـی  ریز  رد  هک  ار  ینز  ود  : » هک هتفگ  نیا  مکی ، یـس و  تـیاور  رد  و 
هدـنازوس ود  نیا  داد  روتـسد  هاگنآ  درک . بلط  ار  یتسوپ  هتخت  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دـناهدرکیم ، هقحاسم 

«. دنوش
ترـضح تسیچ ؟ دـناهدش ، ادـیپ  هدـیباوخ  زادـناور  کـی  ریز  رد  مه  اـب  هک  يدرم  ود  ّدـح  : » هک هتفگ  نیا  مراـهچ ، یـس و  تیاور  رد  و 

«. هنایزات دص  تشون :
هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدش  هدید  يدرم  رتسب  ریز  هک  ار  يدرم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

«. دنزاس هدولآ  فیثک ، ناکم  کی  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  ترضح  دندروآ . مالسلا 
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یناز ةدرب  مکح  باب 27 

هراشا

نانآ يارب  ندش  راسگنس  دننک ، انز  دنتسه - نصحم  هک  نیا  اب  زینک - مالغ و  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46356 - 1110
«. تسا تباث  تسا ، ّدح  زا  یمین  هک  هنایزات  هاجنپ  نانآ  رب  اهنت  تسین ؛

؛ دروخیم هنایزات  هاجنپ  دـنک ، انز  اهنیا  زا  یـسک  رگا  : » دومرف زینک  مالغ و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46357 - 1111
«. تسین راسگنس  دیعبت و  مالغ  رب  كرشم و  ای  دشاب  ناملسم 

انز اددجم  رگا  دنـشابن و  ای  دنـشاب  نصحم  دنروخیم ؛ هنایزات  هاجنپ  ود  نیا  زا  مادکره  دننک ، انز  زینک  مالغ و  رگا  ( 3 - ) 46358 - 1112
. دنوشیم هتشک  متشه  ۀلحرم  رد  نآ ، زا  سپ  دننک . انز  راب  تشه  هک  نیا  ات  دنروخیم  هنایزات  هاجنپ  مادک  ره  دننک ،

 703 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا يدرف  رگا  هک  داد  مکح  نازینک  نامالغ و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 4 - ) 46359 - 1113

«. دوشن دیعبت  راسگنس و  و  دشاب - یحیسم  هچ  رفاک  هچ  ناملسم  هچ  دروخب - هنایزات  هاجنپ  دنک ، انز  اهنیا 
«. دروخیم هنایزات  هاجنپ  ود  نیا  زا  مادکره  دنک ، انز  يزینک  اب  هدرب  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ( 5 - ) 46360 - 1114

هبتاـکملا لاـم  زا  يزیچ  هچ ، هناـیزات - داتـشه  ینعی  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  دازآ  درم  ّدـح  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 6 - ) 46361 - 1115
نیا دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرکن  تخادرپ  شاهبتاکم  زا  يزیچ  دـنک و  انز  بتاکم  رگا  دـش : لاؤس  ماما  زا  هن . اـی  دـشاب  هدرک  تخادرپ 

«. دوشیم هدز  هنایزات  هاجنپ  مک و  ّدح  زا  هنایزات  هاجنپ  تسا . لج  زع و  دنوادخ  ّقح 
هچ دوشیم - هدز  هنایزات  وا  رب  دازآ  ّدـح  زا  یمین  : » دومرف دـهدیم  اـنز  هک  يزینک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 7 - ) 46362 - 1116

«. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  رهوش 
«. تسا دازآ  ّدح  زا  یمین  هدرب ، ّدح  دومرفیم : مردپ  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46363 - 1117

. دوشیم هدز  هنایزات  هاجنپ  دومرف : ترضح  تسا . هداد  انز  يزینک  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ يوار  ( 9 - ) 46364 - 1118
؟ دوشیمن تباث  راسگنـس  یتلاح  چیه  رد  زینک  رب  ایآ  متفگ : دروخیم . هنایزات  هاجنپ  دومرف : ترـضح  تسا . هداد  انز  اددـجم  زینک  متفگ :

رگا دازآ  اریز  دومرف : ترضح  متشه ؟ ۀبترم  رد  هنوگچ  مدیسرپ : دوشیم . تباث  وا  رب  راسگنـس  دهد ، انز  راب  تشه  رگا  دومرف : ترـضح 
. دوشیم راسگنس  مهن  راب  رد  دهد ، انز  راب  تشه  زینک  رگا  نیاربانب  دوشیم ؛ هتشک  دوش ، يراج  وا  رب  ّدح  دنک و  انز  راب  راهچ 

عمج يو  رب  ار  دازآ  ّدـح  یگدرب و  دـنب  هدرک و  محر  زینک  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  نوـچ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ نـیا  تـلع  مدیـسرپ :
«. دهدب باقر  مهس  زا  شیالوم  هب  ار  زینک  تمیق  هک  تسا  ناناملسم  ماما  رب  هک : دوزفا  ماما  هاگنآ  دنکیمن .

 705 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدز وا  رب  ّدح  زا  یمین  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  انز  ياهدرب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ يوار  ( 10 - ) 46365 - 1119

ترـضح تسا . هدرک  اـنز  اددـجم  وا  متفگ : دوشیم . هدز  وا  رب  نیا  هباـشم  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  اـنز  اددـجم  وا  متفگ : دوـشیم .
تباـث وا  رب  تسا ، هدرک  هک  يراـک  يارب  ندـش  راسگنـس  اـیآ  مدیـسرپ : دـیوگ : يوار  دوـشیمن . هدز  وا  رب  ّدـح  زا  یمین  زا  شیب  دوـمرف :

یقرف هچ  مدیـسرپ : دیوگ : يوار  دوشیم . هتـشک  دـنکب ، ار  راک  نیا  راب  تشه  رگا  متـشه و  ۀـلحرم  رد  يرآ ، دومرف : ترـضح  دوشیم ؟
یگدرب و دنب  هک  هدرک  محرت  هدرب  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ یکی  ود  ره  راک  هک  نیا  اب  دازآ  هدرب و  نیب  تسا 

باقر مهـس  زا  شیالوم  هب  ار  هدرب  تمیق  هک  تسا  ناناملـسم  ماما  رب  و  دومرف : ماما  هاگنآ  دـیوگ : يوار  دـنک . عمج  يو  رب  ار  دازآ  ّدـح 
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«. دهدب
هنایزات هاجنپ  دنک ، انز  اددجم  رگا  دروخیم و  هنایزات  هاجنپ  دـنک ، انز  هدرب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46366 - 1120

هب ار  وا  تمیق  ماما  دوشیم و  هتشک  درک ، انز  راب  تشه  رگا  سپ  راب . تشه  ات  دوشیم  هدز  هنایزات  هاجنپ  دنک ، انز  زاب  رگا  دوشیم و  هدز 
«. دهدیم لاملاتیب  زا  شیالوم 

هنایزات هاجنپ  دنک ، انز  اددجم  رگا  دروخیم و  هنایزات  هاجنپ  دـنک ، انز  هنـصحم  ریغ  ای  هنـصحم  نز  اب  ياهدرب  رگا  ( 12 - ) 46367 - 1121
. دوشیم هتشک  متشه  راب  رد  سپس  دنک . انز  راب  تشه  هک  نآ  ات  دوشیم  هدز 

 707 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دشاب نصحم  ریغ  ای  نصحم  دوشیم - هدز  هنایزات  هاجنپ  دنک ، انز  رگا  هدرب  ( 13 - ) 46370 - 1122

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

707 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

اب نآ  زا  سپ  هداد  قالط  رابود  ار  شنز  هک  ياهدرب  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مهدزناـش ، باـب  زا  موس  تیاور  رد 
هناـیزات هاـجنپ  ود ، نیا  زا  مادـک  ره  دـنک . ادـج  مه  زا  ار  ود  نیا  دـنزب و  ار  رفن  ود  نـیا  يدرم  هـک  داد  روتـسد  تـسا ، هدرک  شزیمآ  يو 

«. دنروخیم

: دیآیم

. دینک هعجارم  باب  نیا  بسانم  تیاور  هب  يدعب ، باب  رد 

بتاکم ةدرب  مکح  باب 28 

هراشا

هنایزات تسا ، هدـش  دازآ  يو  زا  هک  تبـسن  نامه  هب  : » دومرف بتاـکم  ةدرب  ّدـح  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46371 - 1123
«. دروخیم

: هک دومرف  ماما  دروخیم . هنایزات  هدش ، دازآ  وا  زا  هک  یتبسن  هب  بتاکم  ةدرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 46372 - 1124
«. دننزیمن وا  هب  هنایزات  ۀمه  اب  دوشیم و  هدز  وا  رب  هنایزات  زا  یتمسق  اب 

تخادرپ شیوخ  ۀـبتاکم  زا  هک  یتبـسن  هب  : » دومرف دـننک ، انز  رگا  بتاکم  ةدرب  ود  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 3 - ) 46373 - 1125
«. دنوشیم هدز  هدرب  ّدح  ۀیاپ  رب  هدنامیقاب  دنروخیم و  ار  دازآ  ّدح  دناهدرک ،

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1488 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ياهنصحم  رگا  یلو  دروخیم  هنایزات  هدش ، هدازآ  يو  زا  هک  یتبسن  هب  دنک  انز  رگا  بتاکم  ةدرب  : » دیوگ هعامس  ( 4 - ) 46374 - 1126
«. دروخب هنایزات  داتشه  هک  تسوا  رب  هدرب - ای  دشاب  دازآ  هاوخ  درک - انز  هب  مهتم 

دازآ دننامه  تسا ، هتخادرپ  شیوخ  ۀبتاکم  زا  هک  یتبـسن  هب  : » دومرف بتاکم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46375 - 1127
«. دروخیم ّدح  هدرب  دننام  ار  هدنامیقاب  دروخیم و  ّدح 

 709 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
داد و مکح  دوب ، هداد  انز  هک  یبتاکم  زینک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 6 - ) 46376 - 1128

تخادرپ زینک  زا  هچنآ  دوشیم و  هدز  دازآ  ّدـح  نازیم ، نیدـب  هک  تسا  هدـش  ذـخا  شاهبتاکم  نازیم  زا  هچنآ  هب  دوشیم  هظحالم  دومرف :
کی هدش و  دازآ  يو  مراهچ  هس  هک  یلاح  رد  تسا - هداد  انز  هک  ياهبتاکم  زینک  ةرابرد  ترـضح  زین  دروخیم و  زینک  ّدح  تسا ، هدـشن 

هنایزات جـنپ  داتفه و  نآ  رادـقم  هک  دروخیم  هنایزات  دـص  ۀـیاپ  رب  دازآ  نز  باسح  هب  ّدـح  مراـهچ  هس  دومرف : تسا - هدـنام  نآ  مراـهچ 
هنایزات مین  تفه و  داتـشه و  اعومجم  هنایزات - مین  هدزاود و  نآ  رادـقم  ینعی  زینک - ۀـنایزات  هاجنپ  باسح  هب  زینک  مراهچ  کی  دوشیم و 

عانتما دننک ، دـیعبت  ار  وا  راسگنـس و  دوش - صخـشم  شايدازآ  هک  نآ  زا  شیپ  ار - بتاکم  زینک  هک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم و 
«. دیزرویم

: دومرف ترـضح  هک  یگدوزفا  نیا  اب  اهنت  تسا ؛ هدمآ  تیاور  نیمه  هباشم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  بیذـهت  رد  بیذـهت . رد  تیاور  نتم 
«. رتشیب رتمک و  تسا  نینچمه  دوشیم و  هدز  نآ  اب  هتفرگ و  نآ  ۀمین  زا  هنایزات  »

هدرک دازآ  ار  دوخ  مهـس  ود  نیا  زا  یکی  تسا و  رفن  ود  نایم  كرتشم  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46377 - 1129
تمیق هب  هدـش و  دازآ  نآ  زا  یمین  هک  یناـمز  هدرب  : » دومرف دـش ، لـج  زع و  دـنوادخ  دودـح  زا  يّدـح  بکترم  هدرب  نآ ، زا  سپ  تسا و 

«. دروخیم ار  هدرب  ّدح  تسا و  هدرب  وا  هدیسرن ، تمیق  هب  رگا  دوشیم و  هدز  وا  رب  هدرب  ّدح  زا  یمین  دازآ و  ّدح  زا  یمین  تسا ، هدیسر 
زا نامثع  دوب . هدش  دازآ  شمراهچ  هس  هک  یلاح  رد  داد - انز  نامثع  نامز  رد  ياهبتاکم  زینک  هک  دـناهدرک  تیاور  ( 8 - ) 46378 - 1130
زا دروخیم . هنایزات  هدرب  باسح  هب  نآ  زا  یشخب  دازآ و  باسح  هب  زینک  زا  یـشخب  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دوشیم هدز  هنایزات  هدرب  باسح  هب  تفگ : وا  دش ، لاؤس  تباث  نبدیز 
ارچ تسا ! هدش  دازآ  شمراهچ  هس  هک  نیا  اب  دروخیم ، هنایزات  هدرب  باسح  هب  زینک  نیا  هنوگچ  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ تسا رتشیب  هدرب  نیا  رد  هک  يدازآ  ینزیمن ؟ هنایزات  دازآ  باسح  هب  ار  وا 
، يرآ دومرف : دـیز  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـشاب . يدازآ  ۀـیاپ  رب  مه  زینک  نیا  هب  نداد  ثرا  تسیابیم  دوب ، نینچ  رگا  تفگ : دـیز 
تفریذپ و ار  دیز  رظن  دیزرو و  تفلاخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  نامثع  یلو  دش  تکاس  باجم و  دیز  اجنیا  رد  تسا . تباث  مه  نیا 
اب هک  تسه  زین  ناتـساد  نیا  ياههباشم  دادـن و  شوگ  دومرف ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنآ  هب  دوب  هدـش  مامت  يو  رب  تجح  هک  نیا  اـب 

«. دوشیم هدنکارپ  نخس  ینالوط و  باتک  نآ ، رکذ 
711 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

شاهبتاکم دادرارق  هک  یبتاکم  ةدرب  ییوگیم  هچ  : » هک هفینحوبا  ۀـتفگ  اهیکاروخ ، باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 
. تسا هدرک  تخادرپ  ار  مهرد  هن  دون و  دصهن و  تسا ، هدوب  مهرد  رازه 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  تسا . تیاور  نم  دزن  هیـضق  نیا  يارب  متفگ : نم  مینزب ؟ ّدح  ار  وا  هنوگچ  هدرک ، انز  نآ  زا  سپ 
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هدرب هک  ياهزادـنا  هب  نآ  زا  یـضعب  فصن و  موس و  کی  اب  هنایزات و  مامت  اب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک : دـنکیم  تیاور 
. باب نیا  بسانم  یلبق ، باب  زین  تسیب و  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و  دزیم » هدرک ، تخادرپ 

رادهّدع رادرهوش و  نز  اب  جاودزا  مکح  تسا و  لهج  یعّدم  هک  یناز  مکح  باب 29 

هراشا

، دراد رهوش  نز  هک  نیا  اب  هدرک  جاودزا  يدرم  اب  هک  ینز  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هدـیبعوبا  ( 1 - ) 46379 - 1131
هب یسرتسد  درم  درم و  هب  یسرتسد  نز  تسا و  میقم  يو  اب  نآ و  رد  نز  هک  يرهش  نامه  رد  شلوا  رهوش  رگا  دومرف : ترضح  مدیـسرپ .

نز و زا  رود  شلوا  رهوـش  رگا  یلو  ندـش . راسگنـس  ینعی  تسا ؛ نصحم  راـکانز  رب  هک  تـسا  ناـمه  نز  رب  تروـص  نـیا  رد  دراد ، نز 
هچنآ تسا ، نز  نیا  رب  تروص  نیا  رد  درادن ، وا  هب  یـسرتسد  زین  نز  درادن و  نز  هب  یـسرتسد  یلو  تسا  میقم  رهـش  نامه  رد  نز  هارمه 

راسگنـس ار  نز  نیا  یـسک  هچ  مدیـسرپ : دوشیمن . داجیا  ییادـج  دوب و  دـهاوخن  ود  نیا  نیب  ناـعل  تسا و  نصحم  ریغ  راـکانز و  نز  رب 
ّدح هتسویپ  دومرف : ترضح  دورب ؟ ماما  دزن  هک  دهاوخیمن  زین  نز  زا  دربیمن و  ماما  دزن  ار  وا  شرهوش  هک  نیا  اب  دنزیم ، ّدح  ای  دنکیم 

كانبـضغ يو  رب  دنوادخ  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  نز ، هک  نآ  ای  دـنک  مایق  نادـب  یـسک  ات  دوب  دـهاوخ  نز  نیا  ندـب  رد  یهلا 
: مدیسرپ تسا .

. هلب متفگ : تسین ؟ مالسا ] ترجه /[  نیمزرس  رد  نز  نیا  ایآ  دومرف : ترـضح  دشاب ؟ لهاج  تسا ، هدرک  هک  يراک  اب  طابترا  رد  نز  رگا 
نز رگا  دوزفا : ترضح  دریگب . رهوش  ود  دناوتیمن  ناملسم  نز  هک  دنادیم  هک  نیا  رگم  تسین  زورما  یناملسم  نز  چیه  دومرف : ترضح 

یهلا دودـح  ماگنه  نیا  رد  ددرگن ، يراج  وا  رب  ّدـح  تسا و  مارح  ماهدرک  هچنآ  متـسنادیمن  ای  مدـیمهفن  دـیوگب  داد ، اـنز  هک  یماـگنه 
«. دوشیم لیطعت 

هجوتم  نآ  زا  سپ  هدرک  جاودزا  يو  اب  يدرم  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 46380 - 1132
 713 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مادقا هتسناد  نز  هتسنادن و  درم  هک  ارچ  تسا ؛ ندش  راسگنـس  نز  رب  هنایزات و  درم  رب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دراد ، رهوش  يو  هک  دش 
هتفگ لوـقعلا  تآرم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  دـهدب .» هقدـص  درآ  نم  جـنپ  هک  تسا  نیا  هدـماین  ماـما  شیپ  رگا  درم  ةراّـفک  تسا و  هدرک 
نامگ درم  هک  تروص  نآرب  هدش  لمح  ای  هدرک  ریـصقت  وجتـسج  صحف و  رد  درم  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  لمح  ریزعت  رب  درم  ۀنایزات  : » تسا

نز هک  دراد  بلاـغ  ّنظ  درم ، : » هک هدرک  لـمح  دروـم  نآ  رب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  تسا .» رادرهوـش  نز  نیا  هک  هتـشاد 
«. تسا هدرک  ادیپ  ریزعت  قاقحتسا  طیرفت ، یهاتوک و  نیمه  يارب  تسا و  هدرک  یهاتوک  یسررب ، صحف و  رد  یلو  تسا  رادرهوش 

يرگید درم  اب  اددـجم  دراد و  شیوخ  زا  رود  يرهوش  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 3 - ) 46381 - 1133
ۀقفن هدوب و  بیاغ  رهوش  هک  دنهد  تداهـش  يو  هیلع  دوهـش  دنربب و  ماما  دزن  ار  وا  رگا  دومرف : ترـضح  دـش . لاؤس  تسا ، هدرک  جاودزا 
هدرک هک  يدـیدج  رهوش  زا  ار  وا  دـنزب و  ّدـح  ار  وا  دـیاب  ماـما  تسا ، هدرک  يرگید  رهوش  نز  نیا  هدـمآیم و  نز  يارب  يو  ربـخ  درم و 

نآ زا  يزیچ  هب  دـیدج  رهوش  رگا  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هچ  هتفرگ ، دـیدج  رهوش  نیا  زا  نز  هک  يرهم  مدیـسرپ : دزاس . ادـج  تسا ،
نز دزم  دـننام  تسا ؛ مارح  نز  رب  هتفرگ ، دـیدج  رهوـش  زا  نز  هچنآ  ره  دـباین ، تـسد  نآ  زا  يزیچ  هـب  رگا  دریگب و  ار  نآ  دـبای ، تـسد 

«. راکانز
دوشیم راسگنس  نز  : » دومرف درادرهوش - هک  نیا  اب  تسا - هدرک  جاودزا  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46382 - 1134

نیا اب  جاودزا  دـشاب ] هتـشاد  هجوز  لهات  هب  ملع  مدـع  رب  هاوگ  جوز  هک  نآ  زا  هیاـنک   ] رب ياهنّیب  رگا  هدرک  جاودزا  يو  اـب  هک  سک  نآ  و 
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«. دروخیم ّدح  مه  وا  هنرگو  چیه ؛] هک   ] دراد نز 
رب رگا  هدرک ، جاودزا  نز  نیا  اـب  هک  سک  نآ  دوشیم و  راسگنـس  دـنک ، جاودزا  دراد  رهوـش  هک  نیا  اـب  ینز  رگا  ( 5 - ) 46383 - 1135
هک دـشاب  یقـالط  هّدـع  رد  رگا  سپ  دـنک ، جاودزا  شاهّدـع  رد  ینز  رگا  اـما  دروخیم و  ّدـح  هنرگو  چـیه ؛] هک   ] دراد ياهنّیب  شجاودزا 
هب عوجر  ّقح  هّدع  نآ  رد  شرهوش  هک  تسا  ياهّدع  رد  رگا  یلو  دوشیم  راسگنـس  نز  نآ  دنک ، عوجر  وا  هب  هّدع  رد  دناوتیم  شرهوش 

نامه هک  تدم  ندش  مامت  زا  شیپ  شرهوش ، گرم  زا  سپ  هّدـع  رد  نز  رگا  اما  دروخیم و  ّدـح  ناونع  هب  هنایزات  نز  نآ  درادـن ، ار  نز 
. دوشیم هدز  وا  هب  هنایزات  دص  دوشیمن و  راسگنس  دنک ، جاودزا  تسا  زور  هد  هام و  راهچ 

 715 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نـصحم رگا  دروخیم - ّدح  دـنک ، جاودزا  يرادرهوش  نز  اب  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 6 - ) 46384 - 1136
راسگنـس دـنروخیم و  هناـیزات  ود  ره  دنـشاب ، نـصحم  ود  ره  رگا  یلو  دوـشیم . راسگنـس  دروـخ ، هناـیزات  هـک  نآ  زا  سپ  نز  دـشابن و 

. تسین وا  رب  ّدح  دنادن ، رگا  یلو  تسا  رادرهوش  نز  هک  دنادب  درم  هک  تسا  یتروص  ترضح  روظنم  دندرگیم .»
: دومرف ترضح  دش . لاؤس  دراد - بئاغ  يرهوش  هک  نیا  اب  هدرک - جاودزا  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ( 7 - ) 46385 - 1137

«. دوشیم يراج  وا  رب  راکانز  ّدح  دزاسیم و  ادج  هدرک ، جاودزا  نآ  اب  هک  يرهوش  زا  ار  نز  »
جاودزا رادرهوش  ینز  اب  يدرم  مدیـسرپ : اضرلا ] یـسوم  نب  یلع  مالـسلا /[  هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  : » دیوگ بیعـش  ( 8 - ) 46386 - 1138

؟ دوش هدز  وا  ارچ  هن ، دوـمرف : ترـضح  دز ؟ دـیاب  مه  ار  درم  اـیآ  مدیـسرپ : دـنوشیم . ادـج  مه  زا  ود  نیا  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ هدرک 
. دوب هداتسیا  « 1  » نادوان ربارب  رد  ریصبوبا  مدمآ . نوریب  ماما  دزن  زا  دیوگ : بیعش 

. نادوان ربارب  رد  متفگ : متسه ؟ اجک  نم  دیسرپ : نم  زا  وا  مدرک . ربخاب  باوج  لاؤس و  نیا  زا  ار  وا  نم 
قداص رفعج  ماما  زا  نم  دنگوس ! هبعک  نیا  يادخ  هب  ای  دنگوس ! هناخ  نیا  يادخ  هب  تفگ : درب و  الاب  ار  شتـسد  ریـصبوبا  دـیوگ : بیعش 

ار نز  داد . مکح  دوب ، هدرک  جاودزا  رادرهوش  نز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
گنـس اـب  ار  ترـس  ياهتـسنادیم ، هـک  متـسنادیم  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  نآ ، زا  سپ  دز . ّدـح  ار  درم  درک و  راـسگنس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  متسکشیم .
«. تسا هدوبن  هاگآ  درم  نیا  هک  مدیسرتیم  ردقچ 

هیلع نسحلاوبا  هچنآ  اب  تسا ، هدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصبوبا  هچنآ  : » دـیوگ هللا ] همحر  یـسوط  خیـش  نسحلا /[  نب  دـمحم 
رهوش نز ، هک  هتسنادیمن  درم  هک  نوچ  هدرک ، یفن  يو  زا  ار  ّدح  نسحلاوبا  ماما  هک  ارچ  درادن ؛ یتافانم  تسا ، هداد  يوتف  نآ  هب  مالـسلا 

هتسنادیم درم  نآ  نوچ  کی ) دوریم ؛ نآ  رد  لامتحا  ود  تسا ، هدز  ّدح  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  سک  نآ  اما  تسا و  هتـشاد 
نوچ ود ) میدرک . داـی  نآ  زا  ـالبق  مه  اـم  تسا و  هدرک  لـقن  دراد  يو  زا  سنوی  هک  یتیاور  رد  ریـصبوبا  ار  نیا  تسا و  رادرهوش  نز  هک 

هدز ّدح ]  ] ریزعت ناونع  هب  ار  وا  مه  ماما  هدرک ؛ یهاتوک  نز  لاح  زا  صحف  وجتسج و  رد  دراد و  رهوش  نز  نیا  هک  هتـشاد  بلاغ  ّنظ  درم 
: هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  تسا و  هدز  وا  رب  لماک  ّدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  تسا  هدماین  تیاور  رد  تسا و 

رهوش نز  نآ  هک  یتسنادیم  نیقی  هب  وت  رگا  هک  هدوب  نیا  روظنم  مه  متـسکشیم ، گنـس  اب  ار  ترـس  ياهتـسنادیم ، هک  متـسنادیم  رگا 
تهج نیا  رد  درم  هک ، تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  روظنم  هک  موس ] لاـمتحا   ] دوریم مه  لاـمتحا  هتبلا  مدرکیم و  وـت  اـب  نینچ  نیا  نم  دراد ،
نیمه رطاخ  هب  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هتـشادن  يو  اب  جاودزا  رب  يدهاش  هدوب و  مهتم  هدرکن ، دقع  هک  نآ  ای  هدرک  دقع  ار  نز  نآ  ایآ  هک 

«. تسا هدش  يراج  درم  رب  ّدح  ماهتا ،
، تسا هدرک  جاودزا  يدرم  نز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 9 - ) 46387 - 1139

«. متسکشیم گنس  اب  ار  ترس  ياهتسنادیم ، هک  متسنادیم  رگا  دومرف : دز و  ّدح  ار  درم  درک و  راسگنس  ار  نز  داد . مکح 
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______________________________

. تسا هبعک  ماب  تشپ  يالط  نادوان  زا  روظنم  نادوان و  ینعی  بازیم  (. 1)
 717 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لاس کی  جاودزا و  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  امش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ءالعلا  نب  ییحی  ( 10 - ) 46388 - 1140
يو زا  سپـس  هدرک ، يرپس  ار  لاس  کی  مه  وا  اب  جاودزا و  يرگید  اب  نز  نآ  زا  سپ  تسا ، هدش  رود  يو  زا  سپـس  هدرک  يرپس  وا  اب  ار 
نز نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تسا ، هدروآ  دـنزرف  نز  نیا  زا  یموس  هاگنآ  تسا ، هدرک  جاودزا  يرگید  اـب  نآ  زا  سپ  هدـش و  رود 

؟ تسیچ شدـنزرف  ةراـبرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : دـیوگ : ءـالع  نب  ییحی  تسا . هدرک  هنـصحم  ار  وا  لوا ، رهوـش  نوـچ  دوـشیم ؛ راـسگنس 
: دومرف ترضح 

«. يرآ دومرف : ترضح  دربیم ؟ ثرا  وا  زا  رسپ  دریمب ، ردپ  رگا  مدیسرپ : دیوگ : ءالع  نب  ییحی  تسا . بوسنم  شردپ  هب 
هیلع نینمؤملاریما  : » دومرف ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما  مالـسلا /[  هیلع  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 11 - ) 46389 - 1141

، درک جاودزا  يو  اـب  هورگ  نآ  زا  یکی  تسا و  رهوـشیب  هک  تفگ  ناـنآ  هب  تسوـیپ و  یهورگ  هـب  هـک  يرادرهوـش  نز  ةراـبرد  مالـسلا 
راسگنـس دـنک ، لمح  عضو  نز  هک  نامز  نآ  هک  داد  روتـسد  ترـضح  تسا و  نز  يارب  رهم  هک : درک  مکح  دـمآ ، نز  نآ  رهوش  هاگنآ 

«. دوش
. مدیسرپ تسا ، هدرک  جاودزا  شاهّدع  رد  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یسانک  دیزی  ( 12 - ) 46390 - 1142

رد رگا  یلو  دوش . راسگنـس  نز  دـیاب  تسا ، هدرک  جاودزا  دراد  نز  هب  عوـجر  ّقـح  شرهوـش  هک  یقـالط  ةّدـع  رد  رگا  دوـمرف : ترـضح 
گرم زا  سپ  هّدـع  رد  رگا  دروـخب و  نصحم  ریغ  راـکانز و  ّدـح  نز  هک  دـیاب  هدرک ، جاودزا  درادـن  عوـجر  ّقـح  شرهوـش  هـک  ياهّدـع 

: مدیسرپ تسا . هنایزات  دص  وا  رب  تسین و  نز  يارب  ندش  راسگنس  تسا ، هدرک  جاودزا  زور  هد  هام و  راهچ  ندش  مامت  زا  شیپ  شرهوش ،
هک نیا  رگم  تسین  زورما  ناملـسم  نانز  زا  ینز  چیه  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  رظن  تسا ، هدوب  تلاهج  ۀـیاپرب  يو  زا  راک  نیا  رگا 

. دندوب انشآ  هیضق  نیا  اب  زین  تیلهاج  نانز  دراد و  هگن  هّدع  گرم ، قالط و  زا  سپ  دیاب  هک  دنادیم 
نتشاد هگن  هّدع  هک  هتسنادیم  رگا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  هک  هتسنادیمن  یلو  دراد  هگن  هدع  دیاب  هک  هتسنادیم  رگا  مدیسرپ :

«. دنادب ات  دسرپب  دیاب  تسا ؛ مامت  يو  رب  تجح  رگید  تسا ، مزال  وا  رب 
. مدیسرپ تسا ، هدرک  جاودزا  شاهّدع  رد  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یساّنک  دیزی  ( 13 - ) 46391 - 1143

تسین و وا  رب  راسگنس  تسا ، هدرک  جاودزا  زور  هد  هام و  راهچ  ندش  مامت  زا  شیپ  شرهوش ، گرم  زا  سپ  هدع  رد  رگا  دومرف : ترضح 
رب ندرک  راسگنس  هدرک ، جاودزا  تسا  هتـشاد  ار  يو  هب  عوجر  ّقح  هّدع  نآ  رد  شرهوش  هک  یقالط  ةّدع  رد  رگا  تسوا و  رب  هنایزات  دص 
ریغ راکانز  ّدح  تسوا  رب  تسا ، هدرک  جاودزا  هتـشادن  نز  هب  ار  هّدع  نآ  رد  عوجر  ّقح  شرهوش  هک  ياهّدـع  رد  رگا  یلو  تسا . تباث  وا 

«. نصحم
 719 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

جاودزا هدوب  عوجر  ّقح  هّدـع  نآ  رد  شرهوش  يارب  هک  یقالط  ةّدـع  رد  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ( 14 - ) 46392 - 1144
نآ رد  شرهوش  هک  ياهّدـع  رد  رگا  و  دوزفا :] ماما  هاگنآ   ] تسا تباـث  ندـش  راسگنـس  وا  رب  : » دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  تسا ، هدرک 
هّدع رد  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  تباث  وا  رب  هنایزات  دص  ینعی  نصحم  ریغ  راکانز  ّدح  هدرک ، جاودزا  درادن  ار  يو  هب  عوجر  ّقح  هّدع ،
امـش رظن  دـش : لاؤـس  ماـما  زا  تسا . هدرک  شزیمآ  وا  اـب  مود  رهوـش  هـک  نآ  زا  سپ  ینعی  تـسا ؛ هدرک  جاودزا  شرهوـش  گرم  زا  سپ 
نیا رگم  تسین  ناملـسم  نانز  نایم  رد  ینز  چیه  زورما  دومرف : ترـضح  دـشاب ؟ هتفرگ  تروص  تلاهج  ۀـیاپ  رب  وا  راک  نیا  رگا  تسیچ ؟

نز رگا  دـش : لاؤس  ماما  زا  دـندوب . انـشآ  هّدـع  اب  هتـشذگ  رد  مه  تیلهاج  ناـنز  دراد . هگن  هّدـع  گرم ، اـی  قـالط  رد  دـیاب  دـنادیم  هک 
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«. دنادب ات  دسرپب  دیاب  تسا ؛ هدش  مامت  يو  رب  تجح  دومرف : ترضح  تسا ؟ « 1  » هتسنادیمن
نآ زا  شیپ  سافن - مایا  رد  ینز  اب  هک  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 15 - ) 46393 - 1145

«. دز ّدح  دوب ، هدرک  جاودزا  دوش - كاپ  هک 
ثیدح نیا  ةرابرد  هللا ] همحر  قودص  خیش  هیوباب /[  نب  نیـسحلا  نب  یلع  رفعجوبا  : » دیوگ هللا ] همحر  یـسوط  خیـش  نسحلا /[  نب  دمحم 

نز رب  ّدح  دوب ، هدرکن  شزیمآ  نز  اب  درم  رگا  نوچ  تسا ؛ هتـشاد  شزیمآ  نز  نآ  اب  درم  هک  دز  ّدح  ار  وا  لیلد  نیا  هب  ماما  اهنت  دیوگیم :
قودـص خیـش  هک  ار  هتکن  نیاو  دـیازفایم :] یـسوط  خیـش  هاگنآ  . ] دوب هدـش  جراخ  هّدـع  زا  شلمح  عضو  اب  نز  هک  ارچ  دـشیمن ؛ مزال 

عـضو تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدرم  شرهوـش  نز  هک  مینک  ضرف  رگا  یلو  دـشاب . هقّلطم  نز  دوریم  لاـمتحا  تسا ، هدرک  رکذ  هللا  همحر 
باتک رد  ار  تهج  نیا  ام  دـنک و  مامت  لماک  روط  هب  ار  زور  هد  هام و  راهچ  ةّدـع  اـت  تسا  مزـال  هکلب  دربیمن  نوریب  هّدـع  زا  ار  وا  لـمح 

ةّدـع زا  زونه  نز  هک  تسا  هدز  ّدـح  ار  درم  لیلد  نیا  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  تسا ، نینچ  نوچ  میاهداد و  حیـضوت  حاـکن 
«. دوریم لامتحا  هجو  ود  ره  تسا و  هدماین  نوریب  هدرم ، شرهوش  هک  ینز 

نآ ای  داد  قالط  ار  وا  تشاد و  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ یطاباس  یـسوم  نب  رامع  ( 16 - ) 46394 - 1146
داد قالط  ار  وا  شرهوش  تشاد و  رهوش  هک  ینز  ةرابرد  زین  تسا و  مزال  راسگنـس  درم  رب  دومرف : درک ، انز  درم  نآ ، زا  سپ  درم ، نز  هک 

«. يرآ دومرف : ترضح  تسا ؟ مزال  نز  رب  راسگنس  ایآ  مدیسرپ : داد ، انز  نز  نآ ، زا  سپ  درم ، رهوش  هک  نآ  ای 
______________________________

. دینک هعجارم  دوب  هدمآ  هدزاود  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ، هّدع  ةزادنا  نتسنادن  روظنم  ًامتح  (. 1)
 721 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرم شنز  ای  هداد  قالط  ار  شنز  هک  يدرم  مکح  هک  دراد  دوخ  رد  ربخ  نیا  هچنآ  : » دیوگ هللا ] همحر  یسوط  خیـش  نسحلا /[  نب  دمحم 
نکمم درم ، نداد  قالط  هک  ارچ  درادـن ؛ میدروآ  البق  هک  یتایاور  اـب  یتاـفانم  تسا ، ندـش  راسگنـس  تسا ، هدرک  اـنز  درم  نآ  زا  سپ  و 

نز هب  عوجر  اب  شزیمآ  زا  نّکمت  نوچ  دوشیم ؛ بوسحم  نصحم  نیاربانب  دـنک ، نز  هب  عوجر  نآ  رد  هتـسناوتیم  هک  هدوب  یقـالط  تسا 
- دـشاب هدرک  مزال  يو  رب  ار  ندرک  راسگنـس  ماما  هک  درادـن  یعنم  مه  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرم  ای  دوب  هنئاب  نز  رگا  اما  تسا و  هتـشاد 

یتروـص رد  اـهنت  دـهد  قـالط  ار  يو  شرهوـش  رگا  نز  مکح  اـما  دزاـس و  نصحم  ار  وا  هک  دـشاب  يرگید  نز  درم ، دزن  هـک  یـضرف  رد 
هّدع رد  رگا  اذل  دنکیمن ؛ هنصحم  ار  نز  رگید  درم ، گرم  میتفگ و  درم  رد  هک  لکش  نامه  هب  دشاب ؛ یعجر  قالط  هک  دوشیم  راسگنس 

«. تسا هدوب  يوار  زا  يدیدرت  نیا  هک  دوریم  لامتحا  زین  تسین و  يو  رب  هنایزات  زج  دهد ، انز 
دـنک و جاودزا  وا  اب  اـی  يراگتـساوخ  دـنک ، عوجر  وا  هب  هتـسناوتیم  هک  يرهوش  ةّدـع  رد  ار  ینز  هک  سک  ره  و  ( 17 - ) 46395 - 1147

اهر ار  وا  دمهفب و  دنک  شزیمآ  يو  اب  هک  نآ  زا  شیپ  هدوب و  لهاج  رگا  یلو  دش ، دـهاوخن  لالح  وا  يارب  نز  نیا  زگره  دـشاب ، هتـسناد 
زگره وا  يارب  نز  تسا ، هدرک  شزیمآ  وا  اب  رگا  اما  دـنک ، جاودزا  وا  اب  سپـس  دزاس ، ماـمت  ار  شرهوش  ةّدـع  لـماک  روط  هب  نز  اـت  دـنک 

شیاعّدا تروص  نیا  رد  تسا ، بجاو  وا  رب  هّدـع  هتـسنادیمن  هک  دـنک  اعّدا  نز  رگا  و  لـهاج - هچ  دـشاب و  ملاـع  هچ  دوشیمن - لـالح 
. تسین هتفریذپ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  باب  نیا  بسانم  تیاور  هب  مود ، باب  رد 
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دنک شزیمآ  وا  اب  سپس  شومارف و  ار  ینز  اب  دقع  ۀغیص  هک  یسک  مکح  باب 30 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هس  هاجنپ و  باب  تایاور  تایآ و  رد 
. دنک هغیص  هک  دروآ  ار  ینز  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  هعتم ، باوبا  زا  مهدفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
؟ تسا تباث  يو  رب  راکانز  ّدح  ایآ  درک . شزیمآ  وا  اب  هک  نآ  ات  دش . شومارف  هغیص ] ندناوخ   ] سپس

«. هن دومرف : ترضح 
723 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لقعمک هناوید و  نز  درم و  يانز  مکح  باب 31 

هراشا

نز نآ  دومرف : تسا ، هداد  انز  هک  ياهناوید  نز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 46396 - 1148
«. تسین وا  رب  يزیچ  درادن و  ار  شیوخ  رایتخا  هناوید 

لقن رد  قاطلانمؤم  رفعجوبا  هک  اجنآ  ات  : » هدمآ هفینحوبا  اب  قاطلانمؤم  رفعجوبا  ةرظانم  ةرابرد  ینالوط  یتیاور  رد  ( 2 - ) 46397 - 1149
نینمؤملاریما درک . رداص  ار  يو  ندرک  راسگنس  روتـسد  رمع  تسا . هداد  انز  هک  دندروآ  ار  ياهناوید  نز  دیوگیم : رمع  ياهيراکمنادن 

: تفگ رمع  تسا ؟ هدـش  هتـشادرب  دـبای ، تمالـس  هک  نامز  نآ  ات  هناوید  زا  فیلکت  ملق  هک  ینادیمن  ایآ  تفگ : يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

رگا دروخیم و  ّدـح  دـنک ، انز  لقع  مک  ای  هناوید  درم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ بلغت  نب  نابا  ( 3 - ) 46398 - 1150
ترضح لقع ؟ مک  نز  لقع و  مک  درم  نیب  زین  هناوید و  نز  هناوید و  درم  نیب  تسا  یقرف  هچ  مدیـسرپ : دوشیم . راسگنـس  دشاب ، نصحم 

. درب تذل  هنوگچ  دـمهفیم  هک  دـنکیم  انز  درم  ینامز  اهنت  دـنکیم و  ضّرعت  زواجت و  درم  یلو  دوشیم  ضّرعت  زواجت و  نز  هب  دومرف :
«. دننکیم هچ  وا  اب  دمهفیمن  هک  یلاح  رد  دوشیم  ماجنا  وا  اب  دوشیم و  روبجم  نز  یلو 

. دروخیم ّدح  دنک ، انز  هناوید  درم  رگا  یلو  دروخیمن  ّدح  دهد ، انز  هناوید  ینز  هک  ینامز  ( 4 - ) 46399 - 1151

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  نآ ، لیذ  تاعاجرا  دودح و  یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد 
دزن دـندوب ، هدرک  ریگتـسد  انز  اب  طابترا  رد  هک  ار  رفن  جـنپ  : » هک هتفگ  نیا  انز ] ّدـح  باوبا  زا   ] مکی باب  زا  مراهچ  تسیب و  تیاور  رد  و 

دروآ و ار  مجنپ  رفن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دوش . يراج  ّدح  ناشمادک  ره  رب  ات  داد  روتـسد  وا  دندروآ . رمع 
کی رد  ار  رفن  جـنپ  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع  دـندش ! هدزتفگـش  ترـضح  راـک  زا  زین  مدرمو  دـش ! هدزتفگـش  رمع  درک . ریزعت  ار  وا 
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ياهناوید مجنپ  رفن  اما  و  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  ات  يدرک ؟ يراج  نانآ  رب  دوبن  يرگید  هباشم  مادک  چـیه  هک  ّدـح  هنوگ  جـنپ  نایرج ،
«. تسین شرایتخا  رد  شلقع  هک  تسا 

دـش و هدزتفگـش  رمع  درک . دازآ  ار  مشـش  رفن  اـما  درک و  ریزعت  ار  وا  دروآ و  ار  مجنپ  رفن  : » هک هتفگ  نیا  جـنپ ، تـسیب و  تـیاور  رد  و 
ترـضح تسین ؟ يرگید  هیبش  مادک  چیه  هک  رفیک  عون  جنپ  نایرج و  کی  رد  رفن  شـش  نسحلاوبا ، يا  تفگ : رمع  دندنام ! ّریحتم  مدرم 

و تسا » طقاس  وا  زا  فیلکت  تسین و  شرایتخا  رد  شلقع  هک  تسا  ياهناوید  مشـش  رفن  اما  و  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  اـت  يرآ ، دومرف :
. ار يدعب  باب  رگنب 

725 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدوهی یحیسم و  نز  اب  ناملسم  درم  يانز  مکح  باب 32 

هراشا

نب دمحم  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  ناشیا ] و   ] ناشردپ زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 46400 - 1152
نینمؤملاریما دیسرپ . دنکیم ، انز  یحیـسم  ای  يدوهی  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  ترـضح  زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  رکب  یبا 

نآ زا  سپ  نزب و  هنایزات  دص  ار  وا  هدرکن ، جاودزا  رگا  نک و  راسگنس  ار  وا  تسا ، نصحم  راک  انز  رگا  دومرف : موقرم  وا  هب  مالـسلا  هیلع 
«. دننک مکح  شاهرابرد  دنراد ، تسود  هک  هنوگره  ات  راذگاو  شناشیکمه  هب  ار  يو  سپ  يدوهی ؛ نز  اما  نک و  دیعبت  ار  وا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يارب  وا  داتسرف . رصم  ریما  ناونع  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46401 - 1153
هام دیـشروخ و  ناشنایم  رد  هک  ینانیدیب  ةرابرد  زین  تسا و  هدرک  اـنز  یحیـسم  ینز  اـب  هک  یناملـسم  درم  ةراـبرد  ترـضح  زا  تشون و 
زا تشون و  همان ]  ] زاب دیسرپ و  دراد ، دوجو  دناهتـشگرب  مالـسا  زا  هک  یناسک  زین  دنتـسرپیم و  يرگید  ياهزیچ  هک  یناسک  زین  تسرپ و 

نایم نآ  رد  ار  ّدح  : » دومرف موقرم  وا  يارب  ترـضح  دیـسرپ . تسا ، هتـشاذگ  ياج  هب  يدنزرف  لام و  هدرم و  هک  یبتاکم  ةدرب  ةرابرد  ماما 
شاهرابرد دنهاوخیم  هک  هنوگره  ات  راپسب  نایحیسم  هب  ار  یحیسم  نز  زاس و  يراج  تسا ، هدرک  انز  یحیـسم  نز  اب  هک  یناملـسم  درم  رب 

هچ ره  ات  دزاس  اهر  ار  نارگید  دشکب و  دراد ، مالـسا  ياعدا  هک  ار  سک  ره  هک  داد  روتـسد  نانید  دـب  اب  طابترا  رد  وا  هب  دـننک و  يرواد 
. دنتسرپب دنهاوخیم ،

وا تروـص  نیا  رد  دـنک ، اـفو  نآ  اـب  شاهبتاـکم  دادرارق  هب  هک  هتـشاذگ  یلاـم  رگا  هـک  داد  روتـسد  بتاـکم  ةدرب  اـب  طاـبترا  رد  وا  هـب  و 
«. دسریم شنادنزرف  هب  دنام ، یقاب  يزیچ  رگا  دنرادیم و  رب  كََرت  ام  زا  ار  دوخ  بلط  نانآ  شقباس و  ناکلام  تسد  رد  تسا  يراکهدب 

. تسا هدرک  انز  زینک  یحیسم و  نز  يدوهی و  نز  اب  رگا  دوشیمن  راسگنس  و  ( 3 - ) 46402 - 1154

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  شقالطا  مومع و  اب  هک  یتیاور  انز  ّدح  باوبا  زا  کی  باب  رد 
هدرک انز  زینک  یحیـسم و  نز  يدوهی ، نز  اب  رگا  دوشیمن  راسگنـس  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  موس ، باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

«. تسا
«. دشابن نصحم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هک  دوریم  لامتحا  : » تسا هتفگ  یسوط  خیش 
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«. دنک انز  ناملسم  نز  اب  هک  نیا  رگم  تسین  تباث  راک  انز  ّدح  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 
727 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناملسم نز  اب  یحیسم  يدوهی و  درم  يانز  مکح  باب 33 

اّما میدش . رفاک  میدرمـشیم ، وا  ياتمه  هک  ییاهدوبعم  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  نونکامه  دنتفگ : دندید ، ار  ام  باذع  نوچ 
شناگدنب نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دنوادخ  ّتنـس  نیا  تشادن . يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  دندرک ، هدـهاشم  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه 

. دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  تسا و  هتشگ  يراج 
، دوب هدرک  انز  ناملـسم  نز  اب  هک  يدوهی  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریدـس  نب  ناـنح  ( 1 - ) 46403 - 1155 « 1»

دوشیم ». هتشک  دومرف : ترضح  مدیسرپ .
. دنوشیم هتشک  ود  ره  دنک ، انز  یناملسم  نز  اب  یّمذ  رفاک  رگا  ( 2 - ) 46404 - 1156

ّدح یحیـسم  درم  رب  ات  تساوخ  لکوتم  دندروآ . لکوتم  دزن  دوب ، هدرک  انز  یناملـسم  نز  اب  هک  ار  یحیـسم  يدرم  ( 3 - ) 46405 - 1157
ناهیقف زا  یـضعب  یلو  درب  نیب  زا  ار  شراک  يزرو و  كرـش  شندروآ ، نامیا  تفگ : مثکا  نب  ییحی  دروآ . مالـسا  درم  نآ  دزاس . يراج 
مالـسلا هیلع  يداه  ماما  يارب  ياهماـن  داد  روتـسد  لـکوتم  دوشیم . وا  اـب  ناـنچ  نینچ و  دـنتفگ : یخرب  دروخیم و  ّدـح  هس  يو  دـنتفگ :

. دننک لاؤس  يو  زا  طابترا  نیا  رد  دنسیونب و 
تـسردان ار  يوتف  نیا  همه  ارماس  ناهیقف  مثکا و  نب  ییحی  دریمب . ات  دـننزیم  ار  وا  دومرف : موقرم  دـناوخ ، ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ 

. تسا هدماین  نآ  قفو  رب  مه  تنـس  دیوگیمن و  نآرق  هک  تسا  يزیچ  يوتف  نیا  سرپب . هراب  نیا  رد  نینمؤملاریما ، يا  دـنتفگ : دنتـسناد و 
هن تسا و  نآ  اب  هارمه  یتنـس  هن  هک  دـناهتفگ  دـننادیمن و  تسرد  ار  يوتف  نیا  همه ، هک : تشون  ياهمان  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  لـکوتم 

؟ ياهتسناد بجاو  دریمب  هکنآ  ات  ار  ندز  ارچ  هک  هد  حیضوت  ناميارب  سپ  دراد ؛ تلالد  نادب  نآرق 
نامیا هناگی  دنوادخ  هب  نونکا  مه  دنتفگ : دندید ، ار  ام  باذـع  نوچ  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : موقرم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

اهنآ يارب  ناشنامیا  دـندرک ، هدـهاشم  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  اما  میدـش . رفاـک  میدرمـشیم ، وا  ياـتمه  هک  ییاـهدوبعم  هب  میدروآ و 
لکوتم « 2 . » دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  تسا و  هتـشگ  يراج  شناگدنب  نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دـنوادخ  تنـس  نیا  تشادـن . يدوس 

درم ». ات  دش  هدز  درم  نآ  سپ  داد ، روتسد 
______________________________

تایآ 84 و 85 نمؤم 40 / (. 1)
تایآ 84 و 85 نمؤم 40 / (. 2)

 729 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ّدح يو  رب  ات  دنتفرگ  ار  وا  نوچ  درک ، انز  ناملـسم  نز  اب  یحیـسم  درم  هک  هاگنآ  و  : » هیقفلا هرـضحی  نم ال  باتک  رد  تیاور  نیمه  نتم 

باذع نوچ  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  دریمب ؛ ات  دوش  هدز  هک  تسا  نیا  يدروم  نینچ  رد  روتـسد  دش . ناملـسم  دوش ، يراج 
تسا و هتشگ  يراج  شناگدنب  نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دنوادخ  تنـس  نیا  تشادن . يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  دندرک ، هدهاشم  ار  ام 

. دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ 
ترـضح يارب  ياهمان  لکوتم  هک  نامز  نآ  داد ؛ لکوتم  باوج  رد  ار  خـساپ  نیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما 

«. تسا هدرک  تیاور  لکوتم  زا  هللا  قزر  نب  رفعج  ار  نایرج  نیا  درک . لاؤس  ماما  زا  هراب  نیا  رد  داتسرف و 
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 ... انز و باکترا  زا  ردام  نتشاد  زاب  باب 34 

هراشا

ار یـسک  تسد  مردام  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46406 - 1158
: دومرف ترضح  ماهدرک . نینچ  تفگ : درم  نک . سبح  ار  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزیمن . سپ  دنک ، سمل  ار  وا  هک 
هک نیا  زا  رترب  يایکین  وا  ّقح  رد  یناوتیمن  وت  هک  ارچ  دنبب ؛ ار  وا  دومرف : ترضح  ماهدرک . نینچ  تفگ : درم  دورب . وا  دزن  یسک  راذگم 

«. ینکب يرادزاب ، یهلا  تامّرحم  زا  ار  وا 

تاعاجرا

: تشذگ

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باوبا  زا  کی ، باب  تایاور  رد 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  قالطا  مومع و  هب  هک  یتایاور  متشه ، باب  موس و  باب  و 

 ... دنک جاودزا  یّمذ  رفاک  نز  اب  ناملسم ، ۀجوز  نتشاد  اب  هک  یسک  مکح  باب 35 

هراشا

جاودزا یّمذ  ینز  اب  ناملسم ، نز  نتـشاد  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 1 - ) 46407 - 1159
دیاب درم  نیا  ایآ  مدیـسرپ : دـنوشیم . ادـج  مه  زا  ود  نیا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرکن  یهاوخ  رظن  شناملـسم  نز  زا  هدرک و 
دازآ نز  رگا  مدیـسرپ : دوشیم . هدز  وا  رب  يراوخ  اب  راکانز ، ّدح  متـشه  کی  زا  هنایزات  مین  هدزاود و  يرآ ، دومرف : ترـضح  دوش ؟ بدا 
نامه رب  دـنوشیمن و  ادـج  مه  زا  ود  نیا  دوشیمن و  هدز  درم  دومرف : ترـضح  دوب ؟ یـضار  نآ  ماجنا  زا  سپ  شرهوش  راک  هب  ناملـسم 

«. دننامیم نیتسخن  جاودزا 
731 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. جیوزت باوبا  زا  مجنپ ، یس و  باب  رد 
. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  یتایاور  مجنپ ، باب  راّفک و  جاودزا  باوبا  زا  مراهچ ، باب  متفه و  یس و  باب  مشش و  یس و  باب  و 

هنصحم يانز  رب  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش  مکح  باب 36 

هراشا
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تداهـش وا  هیلع  نز  ود  درم و  هس  هدرک و  انز  ینز  اب  هک  نصحم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 46408 - 1160
وا هیلع  نز  راهچ  درم و  ود  رگا  یلو  دوشیم  راسگنس  دنهد ، تداهش  نز  ود  درم و  هس  وا  هیلع  رگا  دومرف : ترـضح  دش . لاؤس  دناهداد ،

«. دوشیم هدز  يو  رب  راکانز  ّدح  یلو  دوشیمن  راسگنس  تسین و  هتفریذپ  نانآ  تداهش  دنهد ، تداهش 

تاعاجرا

: تشذگ

ندرک راسگنس  اب  طابترا  رد  نز  ود  درم و  هس  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تداهـش ، باوبا  زا  مهدزون  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
«. تسین هتفریذپ  دنهد ، تداهش 

راهچ درم و  ود  تداهـش  یلو  دنـشاب . نز  ود  درم و  هس  رگا  تسا ؛ هتفریذپ  انز  ّدح  رد  نانز  تداهـش  : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، تیاور  رد  و 
«. تسین هتفریذپ  نز 

ود رگا  تسین  هتفریذپ  یلو  دنشاب  نز  ود  درم و  هس  رگا  انز  ّدح  رد  تسا  هتفریذپ  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 
«. تسین هتفریذپ  ندرک  راسگنس  رد  نانآ  تداهش  دنشاب و  نز  راهچ  درم و 

دنـشاب و نز  ود  درم و  هس  رگا  تسا ، هتفریذـپ  راکانز  ّدـح  ةرابرد  نانز  تداهـش  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  متـشه ، تیاور  رد  و 
«. تسین هتفریذپ  ندرک ، راسگنس  انز و  دروم  رد  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش 

رد یلو  ندرک  راسگنـس  دروم  رد  نز  راهچ  درم و  ود  تداهـش  تسین  هتفریذپ  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
«. تسا هتفریذپ  نز  ود  درم و  هس  تداهش  دروم  نیا 

تداهـش یلو  تسا  هتفریذپ  دنهد ، تداهـش  درم  هس  نز و  ود  رگا  دودح  رد  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزاود ، تیاور  رد  و 
«. تسین هتفریذپ  دنشاب ، درم  ود  نز و  راهچ  رگا  نانآ 
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نز ود  درم و  هس  رگا  تسا ، هتفریذپ  ندرک  راسگنس  دروم  رد  نانز  تداهش  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مجنپ ، یـس و  تیاور  رد  و 

«. تسین هتفریذپ  ندرک  راسگنس  دروم  رد  دنشاب ، درم  ود  نز و  راهچ  رگا  یلو  دنشاب 
تسا هتفریذپ  ندرک ، راسگنس  دروم  رد  دنهد  تداهش  نز  ود  درم و  هس  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مشش ، یس و  تیاور  رد  و 

. دراد باب  نیا  اب  تبسانم  هک  ارچ  نک ؛ هظحالم  ار  باب  نیا  تایاور  رگید  و  تسین » هتفریذپ  دنشاب ، نز  راهچ  درم و  ود  رگا  یلو 

دنهد تداهش  يو  تراکب  هب  نانز  دوش و  هداد  وا  هیلع  انز  تداهش  هک  ینز  مکح  باب 37 

هراشا

نینمؤملاریما دزن  تسا ، هداد  انز  دنتفگیم  دوب و  هدرکن  جاودزا  زونه  هک  ار  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46409 - 1161
منزیمن نم  دومرف : ترضح  تسا . هرکاب  يو  هک  دنتفگ  دندرک و  هنیاعم  ار  نز  نانآ  داد  روتـسد  نانز  هب  ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع 

«. تفریذپیم هدرک و  دییات  يدراوم  نینچ  رد  ار  نانز  تداهش  هتسویپ  ترضح  تسا و  يو  رب  لج  زع و  دنوادخ  زا  يرهُم  هک  ار  یسک 
: هک درک  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  شیوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ( 2 - ) 46410 - 1162

ربمایپ ترـضح  دـش . لاؤس  تسا ، هرکاب  هک  تفگیم  نز  تسا و  هداد  انز  دـشیم  هتفگ  هک  ینز  ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  »
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ادـخ ربمایپ  تسا . هرکاب  يو  هک  دـندید  نانآ  دـننک . هنیاعم  ار  نز  نیا  هک  مهد  روتـسد  نانز  هب  ات  داد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ار نانز  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  دنوادخ  زا  يرهُم  يو  رب  هک  منزیمن  ار  یـسک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«. درکیم دییات  تفریذپیم و  يدراوم  نینچ  رد 
روتسد نانز  هب  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  تسا ، هداد  انز  دنتفگیم  هک  ار  ياهرکاب  رتخد  ( 3 - ) 46411 - 1163

رب دنوادخ  رهُم  هک  ار  یـسک  منزیمن  نم  دومرف : ترـضح  تسا . هرکاب  نز  نآ  نینمؤملاریما ، يا  دنتفگ : نانآ  دننک . هنیاعم  ار  يو  ات  داد 
«. تسا يو 
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. تفریذپیم يدراوم  نینچ  رد  ار  نانز  تداهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46412 - 1164

تاعاجرا

: تشذگ

هرکاـب نم  تفگ  وا  یلو  دـنداد  تداهـش  اـنز  هب  رفن  راـهچ  : » هک هتفگ  نیا  تداهـش ، باوبا  زا  مهدزوـن  باـب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد 
: دومرف ترضح  تسا . هرکاب  وا  هک  دندید  دندرک و  هنیاعم  ار  وا  نانز  متسه .

«. تسا هتفریذپ  نانز  تداهش 

دهد تبسن  یسک  هب  هک  یتروص  رد  وا  مکح  درک و  انز  وا  اب  یسک  هچ  هک  نیا  زا  راکانز  نز  زا  شسرپ  مدع  مکح  باب 38 

هراشا

هچ دیـسرپن  هداد  انز  نز  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 46413 - 1165
«. دوب دهاوخ  ناسآ  وا  رب  زین  ناملسم  كاپ  درم  ندرک  مهتم  تسا ، ناسآ  وا  رب  انز  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدرک  انز  وت  اب  یسک 

هچ دیـسرپن  هداداـنز  نز  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46414 - 1166
«. دوب دهاوخ  ناسآ  وا  رب  زین  ناملسم  كاپ  درم  ندرک  مهتم  تسا ، ناسآ  وا  رب  انز  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدرک  انز  وت  اب  یسک 

 ...« دیـسرپن راـکانز  نز  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 46415 - 1167
تفگ راک  انز  نز  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدوزفا  هاـگنآ  تسا . هدروآ  ار  لـبق  تیاور  هباـشم  مالـسالا  مئاـعد 

«. دوشیم تباث  يو  رب  زین  هدننز  ارتفا  ّدح  تسا ، هدرک  انز  نم  اب  ینالف 
نالف دیوگب  تسا و  هدرک  انز  وت  اب  یسک  هچ  هک  یسرپب  راکانز  نز  زا  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46416 - 1168

«. ناملسم درم  رب  شیارتفا  يارب  ّدح  کی  شندرک و  انز  يارب  ّدح  کی  منزیم ؛ وا  رب  ّدح  ود  نم  سک ،
اب یسک  هچ  هک  یسرپب  راکانز  نز  زا  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46417 - 1169

نتـسب ارتفا  لیلد  هب  ّدح  کی  شايراکانز و  لیلد  هب  ّدح  کی  تسا ؛ تباث  ّدح  ود  راکانز  نز  رب  سک ، نالف  دـیوگب  تسا و  هدرک  انز  وت 
«. ناملسم درم  رب  يو 

، سک نالف  دیوگب  وا  درک و  انز  وت  اب  یـسک  هچ  هک  دوش  لاؤس  نز  زا  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46418 - 1170
«. شیوخ رب  شرارقا  لیلد  هب  ّدح  کی  درم و  نآ  رب  شیارتفا  لیلد  هب  ّدح  کی  دروخیم ؛ ّدح  ود  نز  نآ 
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دیوگب تسا و  هدرک  انز  وت  اب  یسک  هچ  هک  دوش  هدیسرپ  راکانز  نز  زا  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46419 - 1171

«. شیوخ هیلع  شرارقا  لیلد  هب  ّدح  کی  ناملسم و  رب  شیارتفا  يارب  ّدح  کی  مینزیم ؛ ّدح  ار  وا  سک ، نالف 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  نز  يانز  ّدح  رب  هک  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  رد 

: دیآیم

. دراد شیارتفا  ّدح  رب  تلالد  هک  یتایاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  فذاق  ّدح  مکی  باب  رد 

مجر مکح  يارجا  یگنوگچ  باب 39 

. دوشیم نفد  شاهمین  اـت  نز  دـننک ، راسگنـس  ار  نز  دـنهاوخیم  هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46420 - 1172
«. دنزادنایم زیر  ياهگنس  مدرم  ماما ، زا  سپ  هاگنآ  دنکیم . باترپ  گنس  ماما  تسخن 

اب مدرم  هاگنآ  دـنکیم ، باترپ  ماما  سپـس  دوشیم ، نفد  شندـب  فصن  ات  نز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 46421 - 1173
«. دننزیم زیر  ياهگنس 

اب مدرم  دـنکیم و  باـترپ  ماـما  نآ  زا  سپ  دوشیم . نفد  شندـب  ۀـمین  اـت  نز  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46422 - 1174
«. دوشیمن نفد  شاهرصاخ  نگل  يالاب  ات  زج  دوشیم ، راسگنس  هک  نامز  ره  درم  دننزیم و  زیر  ياهگنس 

دوشیم و نفد  شاهمین  ات  نز  دنک ، راسگنـس  ار  نز  دهاوخیم  ماما  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46423 - 1175
«. دننزیم زیر  ياهگنس  اب  مدرم  سپس  دنکیم ، باترپ  ماما 

؛ دننکب ندرگ  ات  شتماق  ةزادنا  هب  شیارب  دتسیاب ، نآ  رد  هک  ياهزادنا  نآ  هب  یهاچ  هک  تسا  نیا  ندرک  راسگنس  و  ( 5 - ) 46424 - 1176
. دننک يو  ندرک  راسگنس  هب  زاغآ  نادهاش ، دوش و  راسگنس  نآ  زا  سپ 

 739 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدنک و شیاهناتسپ  يالاب  ات  نز  يارب  شاهنیس و  ات  درم  نآ  تماق  ةزادنا  هب  یهاچ  هک  تسا  نیا  ندرک  راسگنس  و  ( 6 - ) 46425 - 1177

. دوش راسگنس 
نامه ماـما و  دـنکیم ، زاـغآ  راـکانز ] نز  درم و   ] ود نآ  ندرک  راسگنـس  هب  هک  یـسک  نیلوا  و  : » دومرف ترـضح  ( 7 - ) 46426 - 1178

«. دناهداد تداهش  ود  نیا  هیلع  هک  دنتسه  ینادهاش 
. دشکیمن ار  وا  ماما  گنس  زج  هک  هدش  تیاور  دننکن و  ار  وا  رس  دصق  ندرک ، راسگنس  اب  هک  تسا  هدش  تیاور  و  ( 8 - ) 46427 - 1179
. تفرگ رارق  هلاچ  نآ  رد  نز  دـش و  هدـنک  وا  يارب  ياهلاـچ  درک . راسگنـس  ار  ینز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 46428 - 1180
: دومرف ترـضح  دننک و  راسگنـس  ار  نز  نآ ، زا  سپ  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  سپـس  دومن . راسگنـس  ار  وا  درک و  زاغآ  مالـسلا  هیلع  ماما 

«. دنک زاغآ  انز ، رد  ندرک  راسگنس  هب  دیاب  هک  تسا  يدرف  نیرتهتسیاش  ماما  »
دنزیم و گنـس  ماما  سپـس  دنوشیم  نفد  ناشندب  ۀمین  ات  دنوش ، راسگنـس  دـیاب  هک  ینز  درم و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
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راسگنـس هک  یـسک  اب  تسا و  رتبسانم  رتتحار و  ندرک  باترپ  يارب  زیر  گنـس  هک  ارچ  دننزیم ؛ زیر  ياهگنـس  اب  يو  زا  سپ  مدرم 
«. دریمب ات  دوشیم  راسگنس  دننزیمن و  گنس  وا  هب  ولج  زا  دننکیم و  هلبق  هب  ار  شیور  تسا و  رتراگزاس  دوشیم ،

راسگنـس ور  هبور  زا  دوشیم و  راسگنـس  تشپ ، زا  دوش ، راسگنـس  دیاب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 46429 - 1181
«. دوشیم هدز  شیاضعا  همه  رب  ندب و  رب  اهنت  دنک و  تباصا  تروص  هب  دیابن  ندز  راسگنس و  هک  ارچ  دوشیمن ؛

. تسا ماما  دنکیم  راسگنس  ار  وا  هک  یسک  لوا  درک ، رارقا  نصحم  راکانز  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46430 - 1182
«. مدرم هاگنآ  ماما و  سپس  تسا ؛ هنّیب  دنکیم ، راسگنس  ار  وا  هک  یسک  لوا  دهد ، تداهش  وا  رب  هنّیب  رگا  مدرم و  سپس 

زا مدرم  هک  دوب  کیدزن  دروآ . نوریب  دوخ  اب  ار  هینادمه  ۀحارش ] هیقف : رد   ] هقارس مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 46431 - 1183
سپس دوش . کبس  تیعمج  ماحدزا  ات  دننادرگرب  ار  هقارس  هک  داد  روتسد  دید ، نینچ  ماما  نوچ  دنشکب . ار  رگید  یـضعب  یـضعب ، ماحدزا 

. تسب ار  رد  درب و  نوریب  ار  وا 
. درکیم نعل  ار  هقارـس  دشیم ، لخاد  هک  سکره  دوش ، زاب  رد  داد  روتـسد  ماما  سپـس  درم . ات  دندز  گنـس  وا  هب  هاگنآ  : » دـیوگ يوار 
هک نآ  رگم  دوشیمن  ارجا  يّدح  هک  ارچ  دیرادرب ؛ هقارس  زا  ار  ناتياهنابز  مدرم ، يا  داد : ادن  ترضح  يدانم  دید ، نینچ  ترضح  نوچ 

«. دوشیم ناربج  یهدب  تخادرپ  اب  یهدب  هک  هنوگ  نآ  دوب ؛ دهاوخ  هانگ  نآ  ةرافک 
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. دندش دایز  مدرم  دوش ، راسگنس  هینادمه  هحارش  دش  انب  نوچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46432 - 1184
روتسد ترضح  سپس  درم . ات  دش  راسگنـس  درک و  شاهلاچ  رد  دروآ و  نوریب  ار  يو  نآ  زا  سپ  دش . هتـسب  خارف ] نادیم  هبحر /[  ياهرد 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  درکیم . نعل  ار  هحارـش  دشیم ، دراو  هک  سک  ره  دـندش و  لخاد  مدرم  دوش . زاب  هبحر  ياهرد  داد 
؛ دوش هاـنگ  نآ  ةراـفک  هک  نیا  رگم  دوشیمن  ارجا  یـسک  رب  ّدـح  زگره  مدرم ، يا  داد : ادـن  يداـنم  داد . روتـسد  يداـنم  هب  دینـش ، ار  نیا 

«. دوشیم ناربج  یهدب  تخادرپ  اب  یهدب  هک  هنوگنآ 

دنک رارف  مکح  يارجا  ۀلاچ  زا  هک  یتروص  رد  راکانز  مکح  باب 40 

هراشا

یشخب هک  نآ  زا  سپ  دروخیم و  هنایزات  راکانز  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  نب  یسیع  ( 1 - ) 46433 - 1185
راسگنـس ماگنه  هب  نصحم  اـب  هک  هنوگ  نآ  دـننادرگنرب ، دـننک و  اـهر  ار  وا  هک  تسا  بجاو  اـیآ  دـنکیم . رارف  تسا ، هدروخ  ار  ّدـح  زا 

نیا و نیب  تسا  یقرف  هچ  هک : مدیسرپ  دوش . هدز  ّدح  لماک  روط  هب  ات  دوشیم  هدنادرگرب  هن ، دومرف : ترضح  تسا ؟ بجاو  نینچ  ندرک 
رارف هبوـت  يوـس  هب  زج  تسا و  هدرک  رارف  نتـشک  زا  نصحم  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ یهلا  دودـح  زا  يّدـح  مه  نیا  هک  نیا  اـب  نصحم ،

، دوش لماک  ّدح  هک  تسا  مزال  اذل  دروخیم ؛ هنایزات  اهنت  صخـش  نیا  یلو  تسا . هدـید  شیوخ  مشچ  اب  ار  گرم  وا  نوچ  تسا ؛ هدرکن 
«. دوشیمن هتشک  وا  نوچ 

رارف هلاـچ  زا  دوـشیم و  راسگنـس  هک  یـسک  اـیآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ يرگیدو  ریـصبوبا  ( 2 - ) 46434 - 1186
لاـبند دـشاب ، هدروخ  وا  هب  گنـس  کـی  رگا  دـنوشیم . وا  ضرعتم  هن  دـنریگیم و  ار  وا  هن  دوـمرف : ترـضح  دـنریگیم ؟ ار  وا  دـنکیم ،

«. دسرب وا  هب  باذع  درد  ات  دوشیم  هدنادرگزاب  تسا ، هدرک  رارف  دروخب  وا  هب  گنس  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو  دوشیمن 
هدیسرن وا  هب  گنـس  درد  رگا  یلو  دوشیمن  هدنادرگرب  تسا ، هدیـسر  وا  هب  گنـس  درد  رگا  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 3 - ) 46435 - 1187

. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  زا  نایوار  يرایسب  زا  ناوفص  ار  بلطم  نیا  دوشیم . هدنادرگرب  تسا ،
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رارف هلاچ  زا  وا  رگا  دییوگب . میارب  نصحم  ةرابرد  متفگ : مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  هب  : » دـیوگ دـلاخ  نب  نیـسح  ( 4 - ) 46436 - 1188

: مدیسرپ دوشیمن . هدنادرگرب  دوشیم و  هدنادرگرب  دومرف : ترضح  دوش ؟ يراج  وا  رب  ّدح  ات  دوشیم  هدنادرگرب  ایآ  دنک ،
هدرک رارف  هلاـچ  زا  هدروخ  وا  هب  یگنـس  هک  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  رارقا  شیوخ  هیلع  دوـخ  رگا  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ هنوـگچ  نیا 

ات دوشیم  هدنادرگرب  يراوخ  اب  هدرک ، رارف  هاگنآ  هدرکیم  راکنا  دوخ  هداد و  تداهـش  وا  رب  هنّیب  رگا  یلو  دوشیمن . هدـنادرگرب  تسا ،
روتسد ترضح  درک . رارقا  انز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  کلام  نب  زعام  هک ، تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  دوش . ارجا  وا  رب  ّدح 

دز و نیمز  ار  وا  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  ار  يرتش  ياپ  قاس  ناوختـسا  ماوع  نب  ریبز  تخیرگ . هلاچ  زا  وا  دـننک . راسگنـس  ار  يو  ات  داد 
. دنتشک ار  وا  دندیسر و  وا  هب  مدرم  داتفا . وا 

ارچ دورب ؟ هک  دیدرکن  اهر  ار  وا  درک  رارف  هک  ینامز  ارچ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  دنتفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نآ  زا  سپ 
ترضح دیدشیمن . هارمگ  امش  دوب ، امش  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دومرف : نانآ  هب  ترـضح  دوب . هدرک  رارقا  شیوخ  رب  دوخ  وا  هک 

«. تخادرپ ناناملسم  لاملاتیب  زا  ار  درم  نیا  ۀید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوزفا :
هیلع دوخ  رگا  دومرف : ترضح  دنکیم . رارف  دوش ، راسگنس  دیاب  هک  یسک  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 5 - ) 46437 - 1189

«. دوشیم هدنادرگرب  دناهداد ، تداهش  يو  هیلع  دوهش  رگا  یلو  دوشیمن  هدنادرگزاب  تسا ، هدرک  رارقا  شیوخ 
رارف رگا  یلو  دوشیم  اهر  تسا - هدوب  هدرک  رارقا  شدوخ  هک  نیا  اب  دزیرگب - دوش  راسگنـس  دـیاب  هک  یـسک  رگا  ( 6 - ) 46438 - 1190

. دریمب ات  دوشیم  راسگنس  هدنادرگرب و  هلاچ  هب  دندوب - هداد  تداهش  يو  هیلع  هنّیب  هک  یلاح  رد  دنک -

تاعاجرا

: تشذگ

. داتفا وا  دز ، ار  وا  رتش  ياپ  قاس  ناوختسا  اب  دید . ار  وا  ریبز  : » هک وا  ۀتفگ  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مهن  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
. دندرک شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نآ  زا  سپ  دنتشک . ار  وا  دندیسر و  وا  هب  مدرم  تسب . ار  وا  ریبز 

«. دوب رتهب  شیارب  درکیم ، هبوت  دشیم و  ناهنپ  رگا  دومرف : ترضح  هاگنآ  دیدرکن ؟ اهر  ار  وا  ارچ  دومرف : ترضح 
. نآ دننام  مجنپ ، تیاور  رد  زین  و 

دنک انز  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک  مکح  باب 41 

هراشا

تازاـجم دروخیم و  ّدـح  دـنک ، اـنز  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 1 - ) 46439 - 1191
هس ار  راک  نیا  رگا  درک و  لمع  یـشاجن  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدرک  راطفا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  ارچ  دوشیم ؛

«. دش دهاوخ  هتشک  درک ، رارکت  راب 

تاعاجرا

: دیآیم
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. رکسم ّدح  باوبا  زا  موس  باب  رد  یشاجن  يارجام 
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دنک طاول  ای  انز  ياهدرم ، اب  هک  یسک  مکح  باب 42 

هراشا

تسا سک  نآ  زا  رتگرزب  يو  هانگ  : » دومرف دنک ، شزیمآ  هدرم  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46440 - 1192
«. دنکیم انز  هدنز  نز  اب  هک 

شبن و ار  ینز  ربق  هک  ینَکربق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  : » دومرف هدننک  لاؤس  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ( 2 - ) 46441 - 1193
اب شدب  راک  يارب  ار  وا  دـیعبت  تقرـس و  يارب  ار  وا  تسد  ندـیرب  روتـسد  ترـضح  دـش . لاؤس  تشادرب ، ار  شیاهنفک  درک و  انز  يو  اب 

«. داد ّتیم 
: دومرف ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرک  انز  هدرم  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هفینحوبا  ( 3 - ) 46442 - 1194

«. تسین وا  رب  يّدح 
ّدح هک  تسا  نیا  تیاور  زا  روـظنم  کـی ) دوریم . نآ  رد  لاـمتحا  ود  تیاور  نیا  : » دـیوگ راصبتـسا  باـتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

هظحـالم ناـصحا  مدـع  ناـصحا و  دروم  نیا  رد  هک  میدرک  ناـیب  لوا  تیاور  رد  اـم  هک  ارچ  تسین ؛ وا  رب  درک ، ناوـتن  نآ  ریغ  هک  ینیعم 
[ صخـشم  ] ّدـح کـی  نیا  تسا و  هناـیزات  دـص  وا  ّدـح  دوب ، نصحم  ریغ  رگا  تسا و  ندـش  راسگنـس  وا  ّدـح  دوب ، نصحم  رگا  دوشیم .

ارجا وا  رب  لـماک  ّدـح  صخـش  نیا  دـنک . شزیمآ  شگرم  زا  سپ  شیوـخ  رـسمه  اـب  هک  دـشاب  یـسک  ةژیو  تیاور ، هک  نیا  ود ) تـسین .
«. دوشیم ریزعت  ماما ، رظن  قبط  دوشیمن و 

[.« تسا هدروآ  ار  هتشذگ  تیاور  هباشم  و   ... ] يدرم ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ مالسلا  دبع  نب  نامعن 

تاعاجرا

: دیآیم

. دینک هاگن  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  تقرس  ّدح  باوبا  زا  شاّبن ، ّدح  مود  تسیب و  باب  تایاور  رد 
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دنکیم ییاضرادوخ  هک  یسک  مکح  باب 43 

هراشا

. دندرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دش ، لازنا  هک  نیا  ات  هدرک  يزاب  شیوخ  یلسانت  تلآ  اب  هک  ار  يدرم  ( 1 - ) 46443 - 1195
: دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  هک ، نیا  زج  منادیمن  نم  [: » دـیوگ يوار  . ] دـش خرـس  هک  نآ  اـت  دز  قالـش  اـب  ار  وا  تسد  ترـضح 

«. داد نز  ناناملسم  لاملاتیب  لوپ  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. دیسر ماما  هب  ربخ  نیا  درک . انمتسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  يدرم  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 2 - ) 46444 - 1196

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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رسمهیب بزع و  ای  دراد  رسمه  ایآ  دیسرپ : وا  ةرابرد  ترضح  نآ  زا  سپ  دوش . خرس  ات  دننزب  قالش  اب  شتسد  رب  هک  داد  روتسد  ترضح 
. درک رما  جاودزا  هب  ار  وا  ترضح  تسا . رسمهیب  هک  تسناد  سپ  تسا ؟

رهم داد و  نز  ار  وا  هبوت و  دوب ، هدرک  هک  يراک  زا  ار  وا  ترضح  تسین . زاب  جاودزا  هب  شتـسد  شرقف  رطاخ  هب  هک  تفگ  ترـضح  هب  وا 
[«. ربخ نایاپ  ات   ] داد رارق  لاملاتیب  زا  ار  نز 

رد نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  : » دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  انمتـسا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 3 - ) 46445 - 1197
ار راک  نیا  هک  یـسک  زا  موش  ربخاب  نم  رگا  دنکیم و  عامج  شیوخ  اب  هک  تسا  یـسک  نانوچ  هدننک  انمتـسا  تسا و  هدرک  یهن  شباتک 
. تسانمتسا ةرابرد  ادخ  باتک  زا  هچنآ  دیهد  حیضوت  میارب  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ : لئاس  دش . مهاوخن  اذغمه  وا  اب  دهدیم ، ماجنا 

«. دنرگزواجت دننک ، بلط  ار  قیرط  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  و  : » هک ادخ  ةدومرف  تشاد : نایب  ترضح 
: دیسرپ درم  تسا . قیرط  نیا  ریغ  زا  انمتسا  و  « 1»

رتکبس ناهانگ  زا  یضعب  هک  تفگ  دهاوخ  ياهدنیوگ  تسا . یگرزب  هانگ  انمتسا  دومرف : ترـضح  انمتـسا ؟ ای  انز  تسا ، رتگرزب  مادک 
هانگ شناگدنب  هک  درادـن  تسود  دـنوادخ  تسادـخ و  یـصاعم  همه  هک  ارچ  تسا ؛ گرزب  ادـخ  دزن  ناهانگ  ۀـمه  یلو  تسا  یـضعب  زا 

نمشد ناطیش  دینکن . ناطیش  شتـسرپ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  تسا و  ناطیـش  راک  هک  ارچ  تسا ؛ هتـشادزاب  نیا  زا  ار  ام  دنوادخ  دننک و 
«2 «. » دنشاب شتآ  نارای  زا  ات  دنکیم  توعد  ار  شهورگ  ناطیش  دیریگب . نمشد  ار  وا  تسامش .

هک نآ  ات  دنکیم  يزاب  دوخ  یلـسانت  تلآ  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  نب  نیـسح  ( 4 - ) 46446 - 1198
«. دناسریمن يزیچ  هب  ار  وا  نیا  درادن و  یلاکشا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنکیم ، ینم  لازنا 

درک نآ  فـالخ  ناوـتن  هک  یـصخشم  ّدـح  هب  انمتـسا  اـب  هک ، تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوـت  : » دـیوگ بیذـهت  رد  هللا  هـمحر  یـسوط  خـیش 
لمع لاـح  نآ  رد  دـهدیم ، صیخـشت  هک  هنوـگ  نآ  وا  تسا و  ماـما  راـیتخا  رد  نآ  دـشاب ، ریزعت  نآ  رد  رگا  مـکح  هـک  ارچ  دـسریمن ؛

«. دنکیم
______________________________

.7 نونمؤم 23 / (. 1)
.6 رطاف 35 / (. 2)

749 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتایاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  هدفه  باب  تایاور  رد 
. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  يزاب  دوخ  تلآ  اب  هک  ار  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  هدفه ، باب  نیمه  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

«. داد نز  لاملاتیب  زا  ار  يو  سپس  دش . خرس  هک  نآ  ات  دز  وا  تسد  رب  ترضح 

دنکیم یسنج  شزیمآ  ناویح ، اب  هک  یسک  مکح  باب 44 

هراشا
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زا رامع  نب  قاحسا  مالسلا و  هیلع  اضر  ترضح  زا  دلاخ  نب  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 46447 - 1199
مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  اضر و  ماما  قداص و  ماما  دندیـسرپ . دـنکیم ، شزیمآ  ناویح  اـب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح 

اب نداد  ناـج  زا  سپ  دوشیم و  حـبذ  تسا ، هدرک  شزیمآ  يو  اـب  هک  تسا  سک  ناـمه  ِنآ  زا  ناویح  رگا  : » دـندومرف باوـج  رد  یگمه 
. دوشیم هدز  راکانز  ّدح  مراهچ  کی  ینعی  هنایزات  جـنپ  تسیب و  هدـننک  شزیمآ  رب  دـننکیمن و  هدافتـسا  وا  زا  دوشیم و  هدـنازوس  شتآ 

شتآ اب  حبذ و  ناویح  دوشیم و  هداد  ناویح  بحاص  هب  هتفرگ و  وا  زا  شتمیق  دوشیم و  يراذگتمیق  تسین ، وا  ِنآ  زا  ناویح  رگا  یلو 
ترـضح تسیچ ؟ ناویح  هانگ  مدیـسرپ : دروخیم . هناـیزات  جـنپ  تسیب و  هدـننک  شزیمآ  دـننکیمن و  هدافتـسا  وا  زا  دوشیم و  هدـنازوس 

لـسن دننکن و  تاناویح  رب  تئرج  مدرم  ات  داد  روتـسد  هنوگ  نیا  درک و  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  درادن  یهانگ  دومرف :
«. دوشن عطقنم 

، دنکیم شزیمآ  واگ - ای  رتش  ای  دنفسوگ  ناویح - اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 2 - ) 46448 - 1200
دناهتفگ دوش و  دیعبت  رگید  ياج  هب  شرهش  زا  سپـس  ار . ّدح  نآ  هن  هتبلا  دروخب ، ّدح  هک  تسوا  رب  دومرف : ماما  دیوگ : هعامـس  مدیـسرپ .

«. تسا مارح  شریش  ناویح و  نآ  تشوگ  هک 
هنایزات ّدـح ، زا  رتمک  دومرف : دـنکیم ، شزیمآ  ناویح  اب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  : » دـیوگ ریدـس  ( 3 - ) 46449 - 1201

حبذ ناویح  تسا و  هدرک  دـساف  شبحاـص  يارب  ار  ناویح  يو  هک  ارچ  دریگیم ؛ هدـهع  هب  شبحاـص  يارب  ار  ناوـیح  تمیق  دروـخیم و 
راوس شتـشپ  رب  هک  دشاب  یتاناویح  زا  رگا  یلو  دوشیم . هدروخ  شتـشوگ  هک  تسا  یتاناویح  زا  رگا  دوشیم - نفد  هدـنازوس و  هدـش و 

هب دـناهدرک  وا  اـب  ار  هاـنگ  نیا  هک  يرهـش  زا  ار  ناویح  دروخیم و  هناـیزات  ّدـح  زا  رتـمک  تسا و  راکهدـب  ار  نآ  تمیق  ۀـمه  دـنوشیم ،
هب نآ  بحاص  ات  دـشورفیم  اهرهـش  نآ  رد  ار  ناویح  نیاربانب ، دنتـسرف . تسین ، هدـش  هتخانـش  اجنآ  رد  ناویح  نیا  هک  يرگید  ياـهرهش 

«. دوشن شنزرس  ناویح  ۀطساو 
 751 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رب ریشمش  هبرض  کی  نآ  زا  سپ  دنهدیم . رارق  هداتسیا  تلاح  رد  ار  درم  نآ  دنک ، شزیمآ  یناویح  اب  يدرم  رگا  و  ( 4 - ) 46450 - 1202
وا رب  ّدـح  زا  رتمک  : » هک تسا  هدرک  تیاور  بوبحم  نب  نسح  تسا و  ّدـح  يو  رب  هک  هدـش  تیاور  دـنکب و  وا  اب  هچ  ره  دوشیم ؛ هدز  وا 

حبذ ار  ناوـیح  تسا و  هدرب  نیب  زا  شبحاـص  يارب  ار  ناوـیح  يو  هک  ارچ  تسا ؛ راکهدـب  شبحاـص  هب  ار  ناوـیح  تـمیق  دوـشیم و  هدز 
شبحاـص هب  ار  نآ  تمیق  تـسا ، يراوـس  يارب  رگا  یلو  تـسا . تشوـگ  لـالح  ناوـیح  رگا  دـننکیم - نـفد  دـننازوسیم و  دـننکیم و 

هک اجنآ  رگید - ياهرهش  هب  دناهدرک  وا  اب  ار  راک  نیا  هک  يرهش  زا  ار  ناویح  دوشیم و  هدز  يو  رب  هنایزات  ّدح  زا  رتمک  تسا و  راکهدب 
«. دوشن شنزرس  ناویح  ۀطساو  هب  ات  دشورفیم  اهرهش  نآ  رد  ار  ناویح  شبحاص  دنربیم . دشابن - هتخانش 

«. تسه ریزعت  یلو  تسین  وا  رب  ّدح  : » دومرف دنکیم ، شزیمآ  یناویح  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46451 - 1203
ریزعت يارب  ار  وا  اما  تسین  وا  رب  ّدح  : » دومرف دـنکیم ، شزیمآ  ناویح  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46452 - 1204

«. دننزیم
هد ات  هس  زا  بیدأت  هنایزات و  یـس  ات  هنایزات  هد  زا  شیب  زا  ریزعت  دوشیم و  ریزعت  دـنک ، شزیمآ  یناویح  اب  سک  ره  ( 7 - ) 46453 - 1205

. تسا هنایزات 
همحر یسوط  خیش  دوشیم .» هتشک  : » دومرف تسا ، هتخیمآ  رد  یناویح  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46454 - 1206

. دنزرس رارکت  هب  يو  زا  راک  نیا  هک  هدرک  لمح  یسک  رب  ار  شیاههباشم  تیاور و  نیا  هللا 
 753 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. تسا راکانز  ّدح  وا  ّدح  دـنکیم ، شزیمآ  یناویح  اب  هک  یـسک  طاول و  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 9 - ) 46455 - 1207

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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هارمه راک ، نیا  هک  نآ  ای  هدزرس  رارکت  هب  يو  زا  راک  نیا  هک  هدرک  لمح  یسک  رب  ار  شیاههباشم  تیاور و  نیا  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
. دشاب لوخد  اب 

شزیمآ ناویح  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  اـم  ناراـی  زا  یـضعب  : » دـیوگ لـاله  نب  نامیلـس  ( 10 - ) 46456 - 1208
اب ریشمش  هچ  ره  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  ریشمش  هبرض  کی  هاگنآ  دنهدیم . رارق  هداتسیا  تلاح  رد  ار  وا  دومرف : ترضح  دندیسرپ . دنکیم ،

«. تسا نامه  دومرف : ترضح  تسا ؟ نتشک  روظنم  مدیسرپ : دیوگ : لاله  نب  نامیلس  دنک . وا 
زا : » هک درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا ، هیلع  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 11 - ) 46457 - 1209
هب یلو  تسین  يو  رب  ّدح  ندرک و  راسگنس  دومرف : ترضح  دش . لاؤس  دنک ، شزیمآ  ناویح  اب  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. دوشیم رفیک  كاندرد  یلکش 

تاعاجرا

: تشذگ

هب رفک  مکح  رد  انز و  دـننام  هب  ناویح  اب  شزیمآ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  مهدزناش  باب  تایاور  رد 
. دینک هظحالم  متفه ؛ مجنپ و  تیاور  هژیو  هب  تسا ؛ راکانز  ّدح  دننام  وا  ّدح  تسا و  نوعلم  راک  نیا  ةدننک  تسادخ و 

. باب نیا  اب  بسانم  یتایاور  اهیکاروخ ، باوبا  زا  هدجه  باب  رد  و 
اب بسانم  یتایاور  باب ، ود  نیا  رد  هک  ارچ  انز ؛ ّدـح  باوبا  زا  هدـجیه  باب  دودـح و  یمومع  ماـکحا  باوبا  زا  تسیب  باـب  هب  دـیرگنب  و 

. تسا ماقم 

داّوق ّدح  باب 45 

هراشا

يّدح دومرف : ترضح  تسیچ ؟ داّوق  ّدح  دییوگب  نم  هب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 46458 - 1210
مارح هب  وا  مدرگ ! تیادف  متفگ : دربب .] ار  یـسک  ای  ناویح  ات   ] دنک ییامنهار  ات  دـنهدیم  یلوپ  وا  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسین . داّوق  رب 

! موش تیادف  يرآ ، متفگ : دنکیم ؟ عمج  مارح  هب  درم  نز و  نیب  هک  تسا  یسک  نیا  دومرف : ترـضح  دنکیم . عمج  مه  اب  ار  ینز  درم و 
. تسا نیا  مروظنم 

نآ  رد  هک  يرهش  زا  دوشیم و  هدز  وا  رب  هنایزات  جنپ  داتفه و  ینعی  راکانز ؛ ّدح  مراهچ  هس  دومرف : ترضح 
 755 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؟ تسیچ هدیشارت ، ار  شرس  هدیرپ و  ینز  هب  هک  يدرم  رب  موش ! تیادف  مدیسرپ : دوشیم . دیعبت  تسا ،
رهم ةزادنا  هب  وا  زا  دییور ، وم  رگا  دنک . دشر  نز  يوم  ات  دوشیم  ینادنز  ناناملـسم  نادنز  رد  دننزیم و  ار  وا  روآ  درد  دومرف : ترـضح 

هب دییور  شیوم  رگا  روطچ  مدیـسرپ : دوشیم . هتفرگ  مهرد  رازه  جنپ  ینعی  لماک  ۀید  کی  وا  زا  دییورن ، رگا  دوشیم و  هتفرگ  ناشنانز 
؟] دنریگیم يو  زا   ] ناشنانز رهم  ةزادنا 

نز يارب  لماک  رهم  دورب ، نیب  زا  ود  نیا  زا  یکی  رگا  دنکرتشم و  نز  ییابیز  رد  شتراکب  ةدرپ  نز و  يوم  نانس ، نبا  يا  دومرف : ترضح 
«. تسا تباث 
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دوشیم و دیعبت  تسا ، نآ  رد  هک  يرهـش  زا  دروخیم و  هنایزات  جنپ  داتفه و  داد ، تداهـش  يداّوق  هیلع  ياهنّیب  رگا  ( 2 - ) 46459 - 1211
. تسا هبوت  ای  تشادزاب  لاس  کی  نامه  دیعبت  هک  تسا  هدش  تیاور 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  تیاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  هدجه  باب  تایاور  رد 
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نادرم يزابسنجمه  طاول و  ّدح  ياهباب  موس : لصف 

نآ تابثا  ۀّلدا  طاول و  فیرعت  باب 1 

هراشا

يدرم دوب ، شنارای  زا  یهورگ  اب  هارمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46460 - 1212
، نالف يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نک . كاپ  ارم  ماهدرک ؛ شزیمآ  يرـسپ  اب  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دمآ و  ناشیا  دزن 

يا تفگ : ماـما  هـب  دـمآ و  مالـسلا  هـیلع  ماـما  دزن  اددـجم  درم  نآ  زور  نآ  يادرف  تـسا . هدرک  ناـیغط  تیارفـص  دـیاش  تـلزنم ؛ هـب  ورب 
هدرک نایغط  تیارفـص  دیاش  تلزنم ؛ هب  ورب  ینالف ، يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  زاس . كاپ  ارم  ماهدرک ؛ شزیمآ  يرـسپ  اب  نم  نینمؤملاریما ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نالف ، يا  تفگ : وا  هب  مراهچ  راب  رد  درک . نینچ  راب  هس  لوا ، راب  زا  سپ  هک  نآ  ات  ییوگیم . نایذه  تسا و 
يا تسیچ  مکح ]  ] هس نآ  دیـسرپ : وا  نک . باـختنا  یهاوـخیم ، هـک  ار  مادـک  ره  وـت  تـسا . هداد  مـکح  هـس  وـت  دـننامه  دروـم  رد  هـلآ 

اب هوک  زا  ندرک  ترپ  ای  دـسرب ؛] هک  اـج  ره  هب   ] دـنکب وت  اـب  هک  هچره  تندرگ ، رد  ریـشمش  هبرـض  کـی  دومرف : ترـضح  نینمؤملاریما ؟
. شتآ اب  ندنازوس  ای  هتسب  ياپ  تسد و 

: دومرف ترضح  تسا ؟ رتتخس  نم  رب  ات  هس  نیا  زا  کی  نیمادک  تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  درم  نآ 
. زاس هدامآ  ندنازوس  يارب  ار  شیوخ  دومرف : ترـضح  نینمؤملاریما . يا  منکیم ، رایتخا  ار  نیمه  نم  تفگ : درم  نآ  شتآ . اب  ندـنازوس 

دوخ وت  هک  ماهدرک  یهانگ  نم  ایادخ ، تفگ : تسـشن و  دهـشت  تلاح  رد  نآ  زا  سپ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  دشاب . تفگ : درم 
ارم مه  وا  دنک . كاپ  ارم  ات  ماهتساوخ  وا  زا  تربمایپ و  يومع  رـسپ  وت و  لوسر  یـصو  دزن  ماهدمآ  ماهدیـسرت و  راک  نیا  زا  نم  ینادیم و 

ار  نیا  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ ، مدرک . رایتخا  ار  نآ  نیرتتخس  مه  نم  ایادخ ، تخاس . ریخم  باذع  زا  عون  هس  نیب 
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هک ياهلاچ  رد  هک  نآ  اـت  تساـخ  اـپب  تسیرگیم  هک  یلاـح  رد  سپـس  ینازوسن . مترخآ  رد  تشتآ  اـب  ارم  یهد و  رارق  مناـهانگ  ةراـفک 
. دشکیم هلعش  شفارطا  رد  شتآ  دیدیم  هک  یلاح  رد  تسشن - دوب ، هدنک  يو  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

درم نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتسیرگ . مه  شنارای  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اجنیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هچنآ غارس  هب  رگید  زیخ و  اپب  تفریذپ . ار  تاهبوت  دنوادخ  يدروآرد . هیرگ  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ناگتـشرف  وت  زیخرب ؛ نالف ، يا  تفگ :

«. ورم يداد ، ماجنا 
: تشاد ناـیب  دوب ، هدرک  شزیمآ  يرـسپ  اـب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ هیطع  نب  کـلام  ( 2 - ) 46461 - 1213
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هب شندرگ  رد  ریشمش  هبرض  کی  ای  تسا : هداد  مکح  هس  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. شتآ اب  ندنازوس  ای  دننک ؛ ترپ  هوک  زا  ار  وا  هتسب  ياپ  تسد و  اب  ای  دنکب ؛] وا  اب  هچ  ره   ] دسرب هک  اج  ره 

ای بارخ  يو  رب  يراوید  ای  دوش  هدـنازوس  شتآ  اب  هک  تسا  نیا  هدرک ، طاول  يرـسپ  اـب  هک  یـسک  رفیک  هک  نادـب  ( 3 - ) 46462 - 1214
ار وا  رگا  یلو  دنک . هبوت  دسرب ، ناناملسم  ماما  هب  شربخ  هک  نآ  زا  شیپ  دراد ، تسود  ار  هبوت  رگا  دوش و  هدز  وا  رب  ریـشمش  هبرـض  کی 

. دزاسیم يراج  يو  رب  میتفگ ، هک  ار  يدودح  زا  یکی  ماما  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  كاله  دندرب ، ماما  دزن 
وا رب  هنّیب  هک  ار  يدرم  مالـس ، زا  سپ  اـما  وت ؛ رب  مالـس  تشون : رکبوبا  هب  دـلاخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 46463 - 1215

. دیـشکب ار  وا  دنتفگ : وا  هب  درک . تروشم  عوضوم  نیا  رد  رکبوبا  دناهدروآ . نم  دزن  دوشیم ، شزیمآ  نز  نوچ  وا  اب  هک  دناهداد  تداهش 
. درک تروشم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب  نآ  زا  سپ  رکبوبا 

هچ وـت  تفگ : ناـمثع  هب  رکبوـبا  دروآیمن . باـسح  هب  يزیچ  ار  ندـش  هتـشک  برع  هک  ارچ  دـینازوسب ؛ شتآ  هب  ار  وا  دوـمرف : ترـضح 
امـش رظن  اب  مه  نم  و  تفگ : رکبوبا  دـینازوسب . شتآ  اب  ار  وا  دـیوگیم ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  نامه  مه  نم  تفگ : نامثع  ییوگیم ؟

«. دنازوس ار  وا  دلاخ  نازوسب و  شتآ  اب  ار  وا  هک  تشون  دلاخ  يارب  مهارمه و 
نوچ شنتفر  هار  نتفگ و  نخس  يدرم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46464 - 1216

راسگنـس ار  وا  دـننکیم ، شزیمآ  وا  اـب  دوشیم  شزیمآ  نز  اـب  هک  هنوگ  نآ  دـهدیم و  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ار  شدوخ  تسا و  ناـنز 
«. دیراذگن هدنز  دینک و 
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راسگنس دیاب  تسا ، نصحم  رگا  : » دومرف دنکیم ، شزیمآ  سنجمه ] اب   ] هک یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46465 - 1217

. تسا هدرک  لمح  هیقت  رب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یسوط  خیش  تسا .» ّدح  وا  رب  تسین ، نصحم  رگا  دوش و 
راسگنـس گنـس  اب  دـهدیم ، ماجنا  ار  طول  موق  راک  هک  یـسک  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46466 - 1218

«. دندش راسگنس  مه  طول  موق  دومرف : ترضح  و  دشابن . ای  دشاب  نصحم  دوشیم ؛
؛ تسوا يارب  ندـش  راسگنـس  : » تفگ وا  دـش . لاؤس  دـنکیم ، ار  طول  موق  راـک  هک  یـسک  ةراـبرد  باهـش  نبا  زا  ( 8 - ) 46467 - 1219

«. دشابن ای  دشاب  نصحم 
هدننک و هچ  دوشیم ؛ راسگنس  دوشیم ، شزیمآ  تشپ  زا  وا  اب  هک  سک  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 9 - ) 46468 - 1220

«. دوشیم راک  نیا  وا  اب  هک  یسک  هچ 
راسگنـس راـب  ود  هدـننک  طاول  دوش ، راسگنـس  راـبود  یـسک  دوب  راوازـس  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46469 - 1221

«. دشیم
لعاف و هچ  دیشکب ؛ دیتفای ، دنکیم  لمع  طول  موق  نوچ  هک  ار  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 11 - ) 46470 - 1222

«. لوعفم هچ 
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رد وا  اب  هک  ار  يدرم  : » هک دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردـپ  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 12 - ) 46471 - 1223
دراو نادهمرـس  رد  لیم  نوچ  هک  دیدید  ایآ  تفگ : دوهـش  هب  دنزب . هنایزات  ار  وا  ات  تساوخ  دندروآ . رمع  دزن  دوب ، هدـش  شزیمآ  شتـشپ 
نیا اب  هک  ار  يدرم  نآ  ترـضح  دـیراد ؟ رظن  هچ  دروم  نیا  رد  امـش  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  رمع  يرآ . دـنتفگ : دـنک ؟

روتـسد رمع  دوش . هدز  شندرگ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف : ترـضح  نآ ، زا  سپ  تفاـین . ار  وا  یلو  دـیبلط  دوـب ، هدرک  شزیمآ  صخش 
رفیک نآ  دندیسرپ : تسا . هدنام  شیارب  يرگید  رفیک  دیریگب ؛ لیوحت  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپـس  دش . هدز  شندرگ  داد و 
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؟ تسیچ
درب و نوریب  ار  نآ  هاگنآ  دیچیپ . مزیه  هتسد  نآ  رد  ار  درم  ترضح  تساوخ . مزیه  ياهتسد  رمع  دیروایب . مزیه  ياهتسد  دومرف : ترضح 
رد هک  دراد  یناگدـنب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نآ ، زا  سپ  تشاد : ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنازوس . شتآ  اـب 

. تسا نانز  محر  نوچ  ییاهمحر  ناشياهتشپ 
ناـشياهتشپ رد  ناـنیا  تسا و  هنوراو  اـهمحر  نیا  نوـچ  دوـمرف : ترـضح  دـنوشیمن ؟ رادراـب  اـهمحر  نـیا  رد  ارچ  سپ  تـفگ : رمع 

«. دنریگ مارآ  زین  نانآ  دریگ ، مارآ  هک  نامز  ره  دنیآرد و  ناجیه  هب  نانآ  دنک ، تکرح  هک  نامز  ره  تسا ؛ رتش  ةدغ  نوچ  ییاههدغ 
اب ار  يدرم  رمع ، تسایر  نامز  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یمزرع  نمحرلادبع  ( 13 - ) 46472 - 1224

ماـما دـیراد ؟ يرظن  هچ  امـش  تفگ : مدرم  هـب  رمع  دـندروآ . رمع  دزن  ار  وا  دـندرک . ریگتـسد  ار  يرگید  تـخیرگ و  یکی  دـنتفای . يدرم 
: تفگ يرگید  نک و  نینچ  تفگ : یکی  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

ندرگ مه  وا  نزب . ار  شندرگ  دومرف : ترضح  دییوگیم ؟ هچ  نسحلاوبا ، يا  امش  تفگ : رمع  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نک . نانچ 
رمع تسا . هدـنام  یقاب  درم  نیا  دودـح  زا  يزیچ  راد ؛ هگن  تسد  دومرف : ترـضح  درادرب . ار  درم  ات  تساوخ  رمع  نآ  زا  سپ  دز . ار  درم 

اب درم  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تساوخ . مزیه  رمع  نک . بلط  یمزیه  دومرف : ترضح  هدنام ؟ یقاب  يزیچ  هچ  دیسرپ :
«. دوش هدنازوس  مزیه 

. مدیـسرپ دـننکیم ، یـسنج ] تذـل  تهج  نار  هب  نار  شلاـم  ذـیخفت /[  هـک  رفن  ود  ةراـبرد  وا  زا  : » دـیوگ يوار  ( 14 - ) 46473 - 1225
رب ریشمش  هبرض  کی  دنک ، یسنج  ترشابم  يرگید  رب  لعاف ]  ] ود نیا  زا  یکی  رگا  تسا و  راکانز  ّدح  دننام  ود  نیا  ّدح  دومرف : ترضح 

هدـش و اـهر  دـنامب ، یقاـب  هک  هچنآ  دوشیم و  بلـس  دوش ، هتفرگ  وا  زا  هچره  دوشیم و  هدارا  يو  لـتق  راـک  نیا  اـب  هک  دوشیم  هدز  وا 
. دوشیم هدنازوس  شتآ  اب  لوعفم 
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ینامز تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باتک  رد  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 15 - ) 46474 - 1226
تسا و هدرک  لوخد  درم  رگا  دـننکیم و  بیدأت  ار  رـسپ  دـننزیم و  ار  درم  دـننک ، ریگتـسد  هنهرب  فاحل  کی  رد  يرـسپ  اب  ار  يدرم  هک 

«. دوشیم راسگنس  هدوب ، نصحم 
يدروم تیاور ، نیا  زا  روظنم  هک  نیا  کی ) دراد : هیصوت  ود  تیاور  نیا  : » دیوگ بیذهت  رد  هللا ) همحر  یسوط  خیـش   ) نسحلا نب  دمحم 

ةرابرد رگید  ۀیصوت  ود ) دوشیم . ظاحل  ناصحا  مدع  ناصحا و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دریگ ؛ تروص  لاخدا  نودب  راک  نیا  هک  تسا 
«. تسا تنس  لها  زا  یضعب  بهذم  نآ  هک  ارچ  مینک ؛ لمح  هیقت  یعون  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  میدروآ ، البق  هک  یتایاور 

«. دروخیم هنایزات  دص  دومرف : ترضح  مدیسرپ . هدننک  طاول  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 16 - ) 46475 - 1227
«. تسا راکانز  ّدح  شّدح ، هدش ، طاول  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 17 - ) 46476 - 1228

، تسا نصحم  رگا  دومرف : زین  تسا و  راـکانز  ّدـح  دـننام  هدـننک  طاوـل  ّدـح  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 18 - ) 46477 - 1229
«. دروخیم هنایزات  هنرگو  دوشیم  راسگنس 

هتـسویپ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  : » هک درک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 19 - ) 46478 - 1230
ره دروخیم و  هنایزات  دص  دشاب ، درجم  رگا  دوشیم و  راسگنس  دشاب ، نصحم  رگا  تسا ؛ راکانز  ّدح  نانوچ  هدننک  طاول  ّدح  دومرفیم :

«. دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  دنزب ، یتمهت  نینچ  یکاپ  ناسنا  هب  هک  سک 
هدننک و شزیمآ  رب  ندش  راسگنـس  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ کلملادـبع  نب  دـیزی  ( 20 - ) 46479 - 1231

رگا تسا ، تباث  درم  يارب  ندش  راسگنس  نیمه  و  تسا ؛ تباث  دنـشاب ، نصحم  ود  ره  هک  یتروص  رد  نز - ای  دشاب  درم  هدنوش - شزیمآ 
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«. دشابن هچ  دشاب و  نصحم  هچ  دشاب ؛ هدنوش  شزیمآ 
 767 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا هدرک  شزیمآ  يدرم  اب  هک  تسا  يدرم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 21 - ) 46480 - 1232
: دیوگ داّمح  تسا . هنایزات  وا  رب  تسین ، نصحم  رگا  یلو  دوشیم  هتشک  تسا ، نصحم  رگا  دومرف : ترضح 

«. دشابن ای  دشاب  نصحم  هچ  دوشیم ؛ هتشک  زین  وا  دومرف : ترضح  تسا ؟ يزیچ  هچ  تسا ، هدش  شزیمآ  وا  اب  هک  یسکرب  مدیسرپ :
تسا لاخدا  نامه  رتگرزب  طاول  تسا و  راوید  نتخادنا  ای  نداتفا  ورف  ای  ریشمش  هبرـض  کی  رتگرزب ، طاول  رد  ( 22 - ) 46481 - 1233
لاخدا تسا و  ندـش  هتـشک  لـعاف ، رب  تسا و  ذـیخفت  ناـمه  طاول  : » هک تسا  هدـش  تیاور  تسا و  هناـیزات  دـص  رتکـچوک  طاول  رد  و 

تسا ». دنوادخ  هب  يزرورفک  تشپ ] رد  یلسانت  تلآ  ندرک  لخاد  ]
. هنایزات دص  ینعی  تسا ؛ ّدح  رتکچوک ، طاول  رد  ( 23 - ) 46482 - 1234

رگا دوشیم و  راسگنس  تسا ، نصحم  رگا  : » دومرفیم هدننک  طاول  ةرابرد  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 24 - ) 46483 - 1235
«. دروخیم ّدح  تسین ، نصحم 

. درک راسگنس  دشیم ، شزیمآ  شتشپ  رد  وا  اب  هک  ار  يدرم  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 25 - ) 46484 - 1236
نـصحم ریغ  رگا  دوشیم و  راسگنـس  دشاب ، نصحم  رگا  هدـننک  طاول  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 26 - ) 46485 - 1237

«. دروخیم هنایزات  دص  تسا ،
تیـصعم نادـب  اهتما  زا  یکی  اهنت  هک  تسا  یهانگ  طاول  : » دومرف طاول  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 27 - ) 46486 - 1238
راسگنـس ار  نانآ  مه  امـش  درک . راسگنـس  ار  نانآ  گنـس  اب  ینعی ] [ ؛ تسا هدروآ  شباتک  رد  هک  درک  نانچ  نانآ  اب  دنوادخ  درک و  ادـخ 

«. درک نانآ  اب  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دینک ؛
: دومرف دنکیم ، ار ] راک  نآ   ] يدرم اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ لاله  نب  نامیلس  ( 28 - ) 46487 - 1239

هبرـض کی  هاگنآ  دـنراد . هگن  هداتـسیا  تلاح  هب  ار  وا  تسا ، هدرک  لوخد  رگا  یلو  تسا  تباث  هناـیزات  سپ  تسا ، لوخد  زا  رتمک  رگا 
«. تسا نامه  دومرف : ترضح  تسا ؟ نتشک  نامه  روظنم  مدیسرپ : ماما  زا  دنکب . وا  اب  ریشمش  نیا  هچ  ره  دننزیم ؛ وا  رب  ریشمش 

 769 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
وا اب  هدرک و  طاول  يرگید  درم  زا  نز  نیا  دـنزرف  اب  شرهوش  هک  ار  ینز  درم و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 29 - ) 46488 - 1240

رسپ هب  دش و  هتشک  ات  دندز  ریشمش  اب  ار  وا  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  لوخد 
وت اب  هک  يداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  تدوخ  هک  ارچ  متشکیم ؛ ار  وت  يدوب ، غلاب  رگا  شاب ! هاگآ  دومرف : ترـضح  دش و  هدز  ّدح  زا  رتمک 

«. دنک لوخد 
ود نیا  رب  هنّیب  درکیم و  شزیمآ  يو  اـب  درم  نآ  هک  يرـسپ  هارمه  هب  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 30 - ) 46489 - 1241
داد روتسد  نآ  زا  سپ  روایب . ار  ریشمش  تسوپ و  هتخت  ربنق ، يا  دومرف : ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هداد  تداهش 
ماما دندرک . مین  ود  ریشمش  اب  ار  ود  ره  هک  نآ  ات  دندز  ریشمش  اب  ار  ود  ره  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  دنوش . هتـشاذگ  تروص  هب  رـسپ  درم و 
دزن دناهدرکیم ، هقحاسم  هک  دوب  هداد  تداهـش  نانآ  رب  هنّیب  دندوب و  هدش  هدید  فاحل  کی  رد  هک  ار  نز  ود  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

«. دندش هدنازوس  شتآ  اب  ود  نیا  داد و  روتسد  نآ  زا  سپ  دیبلط . ار  تسوپ  هتخت  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
شتشپ رد  وا  اب  هک  ار  يدرم  : » هک درک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشّدج  زا  ناشردپ ، زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 31 - ) 46490 - 1242

برع هک  نوچ  نازوسب ؛ شتآ  اب  ار  وا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ نیا  مکح  یلع ، يا  دیـسرپ : رکبوبا  دندروآ . رکبوبا  دزن  دشیم ، شزیمآ 
«. دنازوس مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  هب  ار  وا  رکبوبا  سپ  دیآیم . شدب  رفیک  عون  نیا  زا 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1510 

http://www.ghaemiyeh.com


شزیمآ شدعقم  رد  ای  شنار  ود  نایم  رد  يدرم  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 32 - ) 46491 - 1243
«. تسا تباث  وا  رب  ّدح  دهد ، ماجنا  هک  ار  راک  ود  نیا  زا  مادک  ره  دومرف : دنکیم ،

زین مسانشیم و  ار  وا  نم  دوب و  هتشون  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  يارب  هک  ار  يدرم  طختسد  : » دیوگ دیعس  نب  نیسح  ( 33 - ) 46492 - 1244
يّدـح تسا ، هدرک  يزاب  شنار  ود  نایم  رد  يرـسپ  اب  هک  يدرم  رب  ایآ  هک : مدـناوخ  ناشیا  طخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماـما  خـساپ 
موقرم باوج  رد  مه  ترـضح  درادـن . یلاکـشا  شنار  ود  نایم  رد  رـسپ  اب  درم  يزاب  هک  دـناهدرک  تیاور  هیماما  زا  یخرب  هک  ارچ  تسا ؟
باوج نم  یلو  تسا  هتشون  ترضح  يارب  ياهمان  زین  مسانـشیم ] ار  وا  هک  وا  مه   ] درم نیا  دنک ! نینچ  هک  سک  ره  رب  ادخ  تنعل  دومرف :

تسیچ و تـسا ، هدرک  شزیمآ  شنار  ود  ناـیم  رد  يو  هاوـخلد  هـب  يرگید  اـب  یکی  هـک  يرفن  ود  ّدـح  تـسا : هتـشون  وا  ماهدـیدن . ار  نآ 
، دـناهدیباوخ زادـناور  کـی  ریز  رد  هک  يدرم  ود  ّدـح  تسا :] هتـشون  زین  و  . ] ندـش هتـشک  دومرف : موقرم  ترـضح  تسا ؟ مادـک  شاهبوت 

«. هنایزات دص  دومرف : موقرم  ترضح  تسیچ ؟
 771 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دنک رارقا  نآ  رب  راب  راهچ  هک  نآ  ات  دروخیمن  ّدح  هدننک  طاول  ( 34 - ) 46493 - 1245

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتایاور  مهدزیس ، باب  مهدزاود و  باب  مهدزای و  باب  مرحم و  حاکن  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  مشش  تسیب و  باب  رد  و 

: دیآیم

دافم نیا  رب  هک  یتایاور  قحـس ، باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رثکا  رد  تسا و  باب  نیا  بسانم  هک  یتاـیاور  نآ ، زا  سپ  يدـعب و  باـب  رد 
. دیرگنب دراد ؛ تلالد 

دسوبب توهش  يور  زا  ار  یناوج  رسپ  هک  یمرحم  مکح  باب 2 

هراشا

. تسا هدیسوب  توهش  اب  ار  يرسپ  یمرحم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 46494 - 1246
«. دروخیم هنایزات  دص  دومرف : ترضح 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتایاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  هدزیس  باب  رد 

دنوش تفای  باوختخر  کی  ریز  هک  يدرم  ود  مکح  ودوش  تفای  يرگید  باوختخر  رد  هک  يدرم  مکح  باب 3 
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هراشا

رد ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنتفای . يدرم  رتسب  ریز  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 46495 - 1247
«. دننک هدولآ  فیثک  ناکم  کی 

 773 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دنروخیم ّدح  هنایزات  دص  ود  ره  دنوش ، تفای  فاحل  کی  رد  درم  ود  رگا  و  ( 2 - ) 46496 - 1248

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  شش  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

بیدأـت رـسپ  هدز و  درم  دـنوش ، هتفرگ  هنهرب  فاـحل  کـی  رد  يرـسپ  اـب  يدرم  رگا  : » هک هـتفگ  نـیا  کـی ، باـب  زا  هدزناـپ  تـیاور  رد  و 
«. دوشیم

775 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نانز يزابسنجمه  هقحاسم و  ّدح  ياه  باب  مراهچ : لصف 

هقحاسم ّدح  باب 1 

هراشا

، دندوب نایم  نیا  رد  هک  يرگید  رایسب  ماوقا  و  دندیتسرپیم ] ار  ربونص  ناتخرد  هک  یهورگ  سر /[  باحصا  دومث و  داع و  موق  نینچمه ] ]
. میدرک كاله 

دومث موق  و  دنتـشاد ] هلظنح  ماـن  هب  يربماـیپ  دـندرکیم و  یگدـنز  هماـمی  رد  هک  یموـق  سر /[  باحـصا  حوـن و  موـق  ناـنآ  زا  شیپ  « 1»
«2 . » دندرک بیذکت  ار ] ناشناربمایپ  ]

«. دروخیم هنایزات  دنکیم ، هقحاسم  هک  ینز  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46497 - 1249
نینمؤملاریما دزن  دـندرکیم ، هقحاسم  هک  ار  رفن  ود  : » هک درک  تیاور  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 2 - ) 46498 - 1250

«. دناسرن ّدح  ةزادنا  هب  ار  ود  نآ  دز و  هنایزات  تشه  دون و  ار  ود  ره  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع 
ماجنا تسد  نیا  زا  يراـک  ینز  ره  تسا . نادرم  رد  طاول  ۀـلزنم  هب  ناـنز  رد  هقحاـسم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  ( 3 - ) 46499 - 1251

.« دیشکب ار  وا  دیشکب ! ار  وا  دهد ،

تاعاجرا

: تشذگ
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. باب نیا  بسانم  یتایاور  مهدزناپ ، باب  مرحم و  حاکن  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد 
. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  مشش  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  يدعب ، باب  رد  دیآیم :
______________________________

.38 ناقرف 25 / (. 1)
.12 ق 50 / (. 2)

777 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوش هلماح  هرکاب ، دنک و  هقحاسم  ياهرکاب  رتخد  اب  شرسمه  سپس  دنک ، شزیمآ  شرسمه  اب  يدرم  هک  يدروم  مکح  باب 2 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هک  یلاح  رد  دندومرفیم : هک  مدینش  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 46500 - 1252
ترـضح میهاوخیم . ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام  دمحم ، ابا  يا  دنتفگ : دـندمآ و  یهورگ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگیاج  رد 

ام هب  تسیچ ؟ لاؤس  نآ  دیسرپ : ترضح  مینک . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  یلاوس  میهاوخیم  دنتفگ : تسیچ ؟ ناتراک  دیـسرپ :
تساخرب و شتوهـش  ترارح  نامه  اب  نز  تساخرب ، شرـسمه  يور  زا  درم  نوچ  درک . شزیمآ  يو  اـب  شرهوش  ینز ، دـنتفگ : دـییوگب .

ماما تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  امـش  رظن  دـش . هلماح  هرکاب  داد و  لاقتنا  هرکاب  رد  ار  هفطن  درک و  هقحاسم  وا  اـب  داـتفا و  هرکاـب  يرتخد  يوررب 
تسادـخ و زا  متفگ ، تسرد  رگا  میوگیم . نم  دروـخیم و  لکـشم  نیا  درد  هب  نسحلاوـبا  تسا و  یلکـشم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نسح 

هاـگنآ . ] دـهاوخب ادـخ  رگا  منکن - اـطخ  هک  مراودـیما  تسا ؛ مدوـخ  زا  مدرک ، هابتـشا  رگا  تسا و  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زا  سپس 
نوریب هرکاب  زا  دنزرف  هک  ارچ  دـنریگیم ؛ وا  زا  لوا  ۀـلحرم  رد  ار  هرکاب  رتخد  رهم  دـنوریم و  نز  غارـس  هب  تشاد :] نایب  نینچ  ترـضح 

سپ تسا . هنصحم  هک  ارچ  دوشیم ؛ راسگنس  نز  دعب ، ۀلحرم  رد  دوریم . نیب  زا  شتراکب  هجیتن  رد  دوش و  هراپ  هدرپ  هک  نآ  ات  دیآیمن 
زا سپ  دربیم . بسن  تسا ، هفطن  بحاص  هک  شردپ  هب  دنزرف  دراذگب و  نیمز  ار  مکش  رد  دنزرف  يو  ات  دننامیم  هرکاب  راظتنا  رد  نآ ، زا 

: دومرف ترضح  دندید . ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتشگرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  زا  مدرم  دوشیم . هدز  ّدح  هرکاب  رتخد  هب  نآ 
نم زا  رگا  دومرف : ترضح  دندرک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  نانآ  تفگ ؟ هچ  امـش  هب  وا  دیتفگ و  دمحموبا  هب  هچ 

[«. تسا تسرد  مدنزرف  رظن   ] دوبن نم  دزن  تفگ ، مدنزرف  هچنآ  زا  شیب  دشیم ، لاؤس 
یلو دـنوش  اـیوج  ار  وا  رظن  اـت  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  یهورگ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 46501 - 1253

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  ادخ و  زا  متفگ ، تسرد  رگا  دییوگب ؛ ار  ناترظن  دومرف : ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتفاین . ار  ترـضح 
هدرک شزیمآ  يو  اب  شرهوش  هک  تسا  ینز  دنتفگ : نانآ  دـیآیم . امـش  رـس  تشپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدرک ، اطخ  رگا  تسا و 
رتخد نآ  هدرک و  لقتنم  هرکاب  رتخد  نآ  هب  ار  هفطن  هدرک و  هقحاسم  ياهرکاب  رتخد  اب  هتـساخرب و  شزیمآ  یمرگ  نامه  اب  نز  نآ  تسا و 
نوریب دـنزرف  هک  ارچ  دوشیم ؛ هتفرگ  نز  زا  هرکاب  نیا  رهم  ادـتبا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  تسا . هدـش  هلماـح  هرکاـب 

هب  دنزرف  دوشیم و  يراج  وا  رب  ّدح  دیازب و  وا  ات  دننامیم  هرکاب  رظتنم  دورب و  نیب  زا  تراکب  ةدرپ  ات  دیآیمن 
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هب ام  دنتفگ : نانآ  دـندید . هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتـشگزاب و  مدرم  دوشیم . راسگنـس  رادرهوش  نز  قحلم و  هفطن  بحاص 
: دومرف ترضح  دومرف . نینچ  ام  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  میتفگ و  نینچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
«. دوبن تفگ ، نسح  هچنآ  زج  يو  دزن  دیدوب ، هدرک  تاقالم  مه  نسحلاوبا  اب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
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زا ات  هتشون  نم  هب  نینمؤملاریما  تفگ : دیبلط و  ار  ام  دایز  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 46502 - 1254
اب نآ  زا  سپ  تفرگ . دوخ  رد  ار  درم  بآ  درک و  شزیمآ  ینز  اب  يدرم  تفگ : تسیچ ؟ هلاسم  نآ  متفگ : مسرپب . هلاسم  نیا  ةراـبرد  اـمش 

دایز دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سرپب . هنیدـم  مدرم  زا  هلاسم  نیا  ةرابرد  متفگ : وا  هب  دـش . هلماح  رتخد  نآ  درک و  هقحاـسم  يرتخد 
وا هنرگو  چیه ؛] هک   ] داد خساپ  وت  هب  رگا  سرپب . دـمحم  نب  رفعج  زا  هلاسم  نیا  ةرابرد  هک : دوب  هدـمآ  باتک  نآ  رد  داد . نم  هب  ار  یباتک 

. دوشیم قحلم  شردپ  هب  دنزرف  دروخیم و  هنایزات  رتخد  دوشیم و  راسگنس  نز  متفگ : نآ  زا  سپ  دومرف : ترضح  تسرفب . نم  شیپ  ار 
«. تسا یقیناود ] روصنم  نینمؤملاریما /[  نامه  هدش ، هلاسم  نیا  هب  يالتبم  هک  یسک  تفگ : دایز  هک  منادیمن  نیا  زج  و  دومرف : ترضح 

هقحاسم شرهوش  زینک  اب  نآ  زا  سپ  دریگب و  دوخ  هب  ار  درم  بآ  شرسمه  دنک و  شزیمآ  شرـسمه  اب  يدرم  رگا  ( 4 - ) 46503 - 1255
زا هزمح ، یبا  نب  یلع  زا  نیا  دوشیم . قحلم  شردپ  هب  دـنزرف  دروخیم و  هنایزات  زینک  دوشیم و  راسگنـس  نز  دوش ، رادراب  زینک  دـنک و 

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع ، نب  قاحسا 
هلماح نز  نآ  دنک و  هقحاسم  ینز  اب  بآ ، نآ  اب  دریگب و  دوخ  هب  درم  بآ  نز  دنک و  شزیمآ  ینز  اب  يدرم  رگا  و  ( 5 - ) 46504 - 1256

. دوشیم قحلم  شردپ  هب  دنزرف  دروخیم و  ّدح  زینک  دوشیم و  راسگنس  نز  دوش ،
بآ شرـسمه  هدرک و  شزیمآ  شرـسمه  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سینخ  نب  یّلعم  ( 6 - ) 46505 - 1257

راسگنـس نز  رب  تسا و  درم  يارب  دنزرف  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ : تسا ، هدش  نتـسبآ  رتخد  نآ  هدرک و  لقتنم  ياهرکاب  رتخد  هب  ار  درم 
«. تسا ّدح  رتخد  رب  ندش و 
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 ... دنک هراپ  شتسد  اب  ار  يرتخد  تراکب  هک  ینز  مکح  باب 3 

هراشا

ّدح تسا و  رهم  نز  رب  : » دومرف دـنک ، هراپ  شتـسد  اب  ار  يرتخد  تراکب  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 46506 - 1258
هدمآ بیذهت  باتک  رد  و  دوشیم » هدز  هنایزات  داتـشه  : » هک تسا  يرگید  تیاور  رد  هدمآ و  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  دروخیم .»

«. دروخیم هنایزات  داتشه  دومرف : درک و  مکح  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک تسا 
رتخد نیا  رهم  نز  نآ  رب  : » دومرف درک ، هراپ  شتـسد  اب  ار  يرتخد  تراکب  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46507 - 1259

«. دروخیم هنایزات  دص  تسا و 
. دروخیم ّدح  تسا و  تباث  رهم  وا  رب  دنک ، هراپ  ار  يرتخد  تراکب  ةدرپ  يرتخد  رگا  و  ( 3 - ) 46508 - 1260

رد يرگید  هب  دُرم و  ود ، نیا  زا  یکی  دـندوب . ردارب  ادـخ  يارب  مه  اـب  درم  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـمز  رد  ( 4 - ) 46509 - 1261
نادنزرف ۀـلزنم  هب  یگدیـسر ، مارکا و  فطل و  تهج  زا  ار  وا  درک و  ظفح  ار  كرتخد  درم  نآ  درک . تیـصو  تشاد ، هک  یکرتخد  ظفح 

ار رفس  درک . شرافس  شرسمه  هب  كرتخد  اب  طابترا  رد  تفر و  نوریب  رفس  يارب  دمآ . شیپ  شیارب  يرفس  نآ  زا  سپ  داد . رارق  شیوخ 
. تشونیم همان  رتخد  نیا  هب  یگدیـسر  يرادـهگن و  ةرابرد  هشیمه  درم  نآ  دوب و  ابیز  كرتخد  دـش و  غلاب  كرتخد  هک  نآ  اـت  داد  لوط 

لماک نز  کی   ] تسا هدیسر  دنسریم ، اهنز  هک  ییاج  هب  رتخد  نیا  هک  دنیبب  دیایب و  رفس  زا  شرهوش  هک  دیسرت  دید ، نینچ  نوچ  شنز 
هب دوب  هدرک  هدامآ  روظنم  نیدب  ار  اهنآ  هک  ینز  دنچ  وا و  اذـل  دـیامن ؛ جاودزا  وا  اب  دـنک و  هدزتفگـش  ار  درم  شاییابیز  و  تسا ] هدـش 

لزنم رد  دمآ و  شرفس  زا  هک  درم  درب . نیب  زا  شتشگنا  اب  ار  وا  تراکب  سپس  دنتشاد و  هاگن  نز  يارب  ار  رتخد  نانآ  دنتفر و  رتخد  يوس 
رارـصا رتخد  ندیبلط  رد  درم  دورب . درم  روضح  هب  هک  درک  مرـش  دوب ، هدـش  يو  اب  هک  يراک  لیلد  هب  رتخد  دـیبلط . ار  رتخد  تفرگ ، رارق 
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نیا تفگ : يو  هب  شنز  درک ، رارـصا  رتخد  هب  دایز  درم  نوچ  دـهد . خـساپ  درم  رارـصا  هب  هک  درکیم  اـبا  راـب  ره  رد  مه  رتخد  دـیزرو و 
نینچ تفگ : نز  تسیچ ؟ هانگ  نآ  تفگ : نز  هب  درم  دیایب . وت  دزن  هک  دنکیم  مرش  هداد ، ماجنا  هک  یهانگ  لیلد  هب  وا  نک ؛ اهر  ار  رتخد 

رب دوشیم ، هدناوخ  دارفا  نداد  تسد  زا  رد  هک  ار  نوعجار  هیلا  ّانا  هللاانا و  هلمج   ] درک عاجرتسا  درم  درک و  مهتم  انز  هب  ار  رتخد  نانچ و  و 
[. تخاس يراج  نابز 

هب مدرکیم ؟ فطل  وت  هب  ردـقچ  هک  يدـیمهفن  ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  درک و  خـیبوت  ار  وا  تفر و  رتخد  دزن  تساخرب و  دوخ  سپس 
نینچ هک  دـش  ثعاـب  هچ  يدوب . مدوخ  رتخد  وت  متخاـسیمن و  هداـمآ  مناردارب  اـی  نادـنزرف  زا  یـضعب  يارب  زج  ار  وت  نم  دـنگوس ! ادـخ 

وا ماهدادن . ماجنا  دنزیم  نم  هب  ترسمه  هک  یماهتا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، هدش  هتفگ  امش  هب  نینچ  هک  نونکا  مه  تفگ : رتخد  يدرک ؟
. داد حیضوت  دوب ، هدرک  يو  اب  شرسمه  هچنآ  تسا و  هدوب  نانچ  نینچ و  ناتساد  تسا و  هتسب  غورد  نم  رب 
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ۀمه دـناشن و  ار  ود  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يولج  رد  هک  نآ  اـت  دروآ  ار  ود  ره  تفرگ و  ار  رتـخد  نز و  تسد  درم  دـیوگ : يوار 

: دیوگ يوار  درک . فارتعا  هیضق  نیا  هب  دوخ  زین  نز  درک و  شرازگ  ترضح  هب  ار  ارجام 
ماـما نک . تواـضق  هیـضق  نیا  رد  وت  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـندوب . ناشردـپ  يور  شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  و 

تراکب هک  ارچ  تسا ؛ تباث  تمیق  نز  رب  تسا و  هتخاس  مهتم  ار  رتخد  هک  ارچ  تسا ؛ تباث  نز  رب  ّدـح  دـشاب . تفگ : مالـسلا  هیلع  نسح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : يوار  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  رتخد 

ار راک  نآ  دوش ، ندرک  بایـسآ  هب  فّلکم  رتش  رگا  هک  شاب  هاگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  يدرک . تواضق  تسرد 
[. دزادرپیم نامدرم  ةرابرد  مکح  هب  شدوخ  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نیا  زا  هیانک  «! ] دهدیم ماجنا 

. دوب هدرک  هراپ  شتشگنا  اب  ار  يرگید  تراکب  ةدرپ  یکی  دندوب و  هدش  مامح  لخاد  كرتخد  ود  ( 5 - ) 46510 - 1262
. دننزب يرادقم  دننک و  یمخز  تسا ، هدرک  نینچ  هک  ار  سک  نآ  هک  داد  مکح  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ود  نآ 

تـسوا رب  دربب ، نیب  زا  ار  وا  تراـکب  دریگب و  ار  يزینک  روز  هب  یـسک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46511 - 1263
«. تسا سک  نآ  رب  زینک  رهم  تسا ، دازآ  رگا  نآ و  تمیق  مهد  کی 

تاعاجرا

: تشذگ

، ءاضق باوبا  زا  متـشه  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  دراد و  تلالد  داـفم  نیا  رب  هک  یتاـیاور  روهم ، باوبا  زا  هدـجه  باـب  تاـیاور  رد 
اب دوخ  دـنریگب و  ار  رتخد  ات  دـیبلط  ار  ینانز  دـنک . جاودزا  رتخد  نآ  اـب  شرهوش  هک  دیـسرت  نز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف 

رقع یگمه  نانز  رب  درک و  بجاو  ار  هدننز  تمهت  ّدح  نز ، رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  ات  درک . هراپ  ار  رتخد  تراکب  شتـشگنا 
دـننک و رود  درم  زا  ار  نز  هک  داد  روتـسد  داد و  رارق  مهرد  دـص  راـهچ  ار  رتخد  نآ  تراـکب  ۀـید  تخاـس و  بجاو  ار  تراـکب ] ۀـید  ]/ 

«. تخادرپ ار  رهم  درم ، فرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروآرد و  درم  جاودزا  هب  ار  رتخد  دهد و  قالط  ار  يو  شرهوش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنا  ریاس  ناماما و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبن  ّباس  یبصان ، مکح  فذق ، ّدح  ياه  باب  مجنپ  لصف 

فذاق ّدح  باب 1 
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«. دروخیم هنایزات  داتشه  : » دومرف درک ، مهتم  ار  يدرم  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46512 - 1264
تـسین هتفریذپ  هشیمه  يارب  وا  تداهـش  دروخیم و  هنایزات  داتـشه  هدننز  تمهت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46513 - 1265

دنروخیم و هنایزات  رفن  هس  دزرو ، عانتما  رفن  کی  دـنهد و  تداهـش  رفن  هس  رگا  دـنک و  بیذـکت  ار  شیوخ  هک  نآ  ای  هبوت . زا  سپ  رگم 
«. نادهمرس رد  لیم  نتفرگ  رارق  دننام  میدید ؛ ام  هک  دنیوگب  رفن  راهچ  هک  نآ  ات  تسین  هتفریذپ  ناشتداهش 

لاعتم دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  تسا  هنایزات  داتـشه  هدننز  تمهت  ّدـح  ةرابرد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 46514 - 1266
ۀنایزات تسا و  راوخبارش  ۀنایزات  زا  رتدیدش  هدننز ، تمهت  ۀنایزات  تسا و  هدننز  تمهت  ۀنایزات  زا  رتدیدش  راکانز ، ۀنایزات  تسا و  هدومرف 

«. تسا ریزعت  ۀنایزات  زا  رتدیدش  راوخبارش ،
هنایزات داتشه  هدننز  تمهت  رب  دنز ، تمهت  ار  يرگید  ناملسم  یناملـسم  رگا  هک  نادب  دنک ! تمحر  ار  وت  دنوادخ  ( 4 - ) 46515 - 1267

اجنآ ات   ] مالـسا تمرح  يارب  رگید  ّدح  ندز و  تمهت  يارب  ّدح  کی  دروخیم ؛ ّدح  ود  دزاس ، مهتم  ار  یناملـسم  یّمذ ، رفاک  رگا  تسا و 
دروخیم ». هنایزات  داتشه  نز  نآ  دنز ، تمهت  ار  يدرم  ینز  رگا  و  [: » هدومرف هک 
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هنوگ هس  ناشروظنم  تسات ؛ هس  نتسب  ارتفا  هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46516 - 1268

هنایزات داتـشه  ارتفا ، نیا  رد  دزاس . بستنم  شردپ  ریغ  هب  ار  وا  تسا 3 - راکانز  شردام  دیوگب  دزاس 2 - انز  هب  مهتم  ار  يدرم  - 1 تسا :
«. تسا ّدح 

بوتکم تشون ، يو  تـالاوس  هب  خـساپ  رد  هک  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  : » دـیوگ نانـس  نب  دـمحم  ( 6 - ) 46517 - 1269
تسا و بسن  نتفر  نیب  زا  لسن و  عطق  دنزرف و  یفن  فذق ، رد  هک  تسا  نیا  راوخبارش  فذاق و  هب  هنایزات  داتشه  ندز  تلع  تسا : هدومرف 

راوخبارـش رب  نیاربانب  دروخیم ؛ هنایزات  ددنبب ، ارتفا  رگا  ددنبیم و  ارتفا  دیوگیم ، نایذه  دروخب ، بارـش  رگا  راوخبارـش ؛ تسا  نینچمه 
«. تسا تباث  هدننز  ارتفا  ّدح  مه ،

: دومرف تسا ، هتخاس  مهتم  ار  ياهنصحم  ناملسم و  نز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 7 - ) 46518 - 1270
رب ینادهاش  دنک و  نینچ  نوچ  دوشیم و  وا  ۀبوت  زا  هاگآ  دنوادخ  دنکیم و  بیذـکت  ار  شدوخ  ماع  ءالم  رد  دوشیم و  ارجا  وا  رب  ّدـح  »

«. دوشیم هتفریذپ  شتداهش  دنک ، هبوت  دریگب و  شیوخ 
ّدح نیا  يارب  یطبن ، يا  دـیوگب  برع  کی  ای  یـشیرق  کی  هب  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 46519 - 1271

«. تسا هدرک  یفن  تسا ، بستنم  نادب  هک  يردپ  زا  ار  وا  هک  ارچ  دروخیم ؛
لیوحت وا  هب  اریمح  دزیخاپب ، ام  مئاق  رگا  شاب ! هاگآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ریـصق  میحرلادبع  ( 9 - ) 46520 - 1272

. دریگ ماقتنا  يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ارهز  ۀمطاف  ربمایپ  رتخد  يارب  هک  نآ  ات  دنزب و  يو  رب  ار  ّدح  ات  دوشیم 
. تسا هتسب  ارتفا  میهاربا  ّما  رب  نوچ  دومرف : ترضح  دنزیم ؟ هنایزات  ّدح  ار  وا  ارچ  موش ! تیادف  مدیسرپ :

یلاعت كرابت و  دنوادخ  نوچ  دومرف : ترـضح  دزادنایم ؟ ریخأت  هب  جـع )  ) مئاق ترـضح  نامز  ات  ار  ّدـح  نیا  دـنوادخ  هنوگچ  مدیـسرپ :
«. تسا هداتسرف  ماقتنا  يارب  ار  جع )  ) مئاق ترضح  تمحر و  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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: دومرف یتسین ، تردام  زا  وت  دیوگیم : یناملسم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46521 - 1273

«. دروخیم ّدح  یتسین ، تردپ  زا  وت  دیوگب  رگا  یلو  تسین  وا  رب  يّدح  »
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رد دومرف : تسا ، هتخاس  مهتم  انز  هب  ار  يرگید  درم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 11 - ) 46522 - 1274
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  دروخیم . هنایزات  وا  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  تنس  لج و  زع و  ادخ  باتک 

هب کیدزن  ای  غلاب  كرتخد ، هک  نیا  رگم  دروخیمن  هناـیزات  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دزاـس ، مهتم  ار  یکچوک  رتخد  هک  يدرم  ةراـبرد 
«. دشاب غولب 

هدز ّدـح  درم  رب  : » دوـمرف تسا ، هدرک  مهتم  ار  یناملـسم  نز  هـک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 12 - ) 46523 - 1275
«. بیاغ ای  دشاب  رضاح  هدرم ، ای  دشاب  هدنز  نز  هچ  دوشیم ؛

یلو دوش ] تباث  يو  رب  ّدح  هک  يراک   ] دوشیم يّدح  بکترم  هک  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46524 - 1276
«. تسا تباث  ّدح  وا  ةدننک  مهتم  رب  دوش ، مهتم  نآ  ریغ  هب 

- دنک مهتم  هک  ینابز  ره  اب  دزاس ؛ مهتم  رگا  دروخیم  ّدـح  هدـننز  تمهت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 14 - ) 46525 - 1277
«. مجع ای  دشاب  برع  هچ 

دشاب دازآ  دروخیم ؛ هنایزات  داتشه  : » دومرف دزاس ، مهتم  ار  ياهنصحم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 46526 - 1278
«. هدرب ای 

ةدرب رگا  یلو  دروخیم  هنایزات  تسا ، هدش  دازآ  وا  زا  هک  ياهزادنا  هب  دنک ، انز  رگا  بتاکم  ةدرب  : » دیوگ هعامس  ( 16 - ) 46527 - 1279
«. هدرب ای  دشاب  دازآ  دروخب ؛ هنایزات  داتشه  هک  تسوا  رب  دزاس ، مهتم  ار  ياهنصحم  بتاکم 

رگا درم  و  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  ات  دنک ...  انز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نمحرلادبع  ( 17 - ) 46528 - 1280
«. هدرب ای  دشاب  دازآ  دروخیم ؛ هنایزات  داتشه  دزاس ، مهتم  ار  ياهنصحم 

: دوزفا ترضح  دروخیم . هنایزات  داتشه  دزاس ، مهتم  ار  دازآ  ياهدرب ، رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 46529 - 1281
[«. سانلا ّقح  تسا /[  مدرم  قوقح  زا  نیا 
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. مدیسرپ تسا ، هتسب  ارتفا  يدازآ  رب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  حابصلاوبا  ( 19 - ) 46530 - 1282

«. دوشیم هدز  هنایزات  داتشه  دومرف : ترضح 
. مدیسرپ تسا ، هتخاس  مهتم  ار  يدازآ  نز  هنصحم و  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 20 - ) 46531 - 1283

«. دروخیم هنایزات  نز  ّقح  رطاخ  هب  اهنت  هدرب  نوچ  دوشیم ؛ هدز  هنایزات  داتشه  : » دومرف ترضح 
«. دازآ ّدح  ینعی  دروخیم ؛ هنایزات  داتشه  دزاس ، مهتم  ار  دازآ  هدرب ، رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 21 - ) 46532 - 1284

. دوشیم هدز  ّدـح  ناونع  هب  هناـیزات  داتـشه  وا  هب  راـکانز ! يا  تفگ : وا  هب  تخاـس و  مهتم  ار  يرگید  يدرم  رگا  ( 22 - ) 46533 - 1285
. دروخیم هنایزات  داتشه  ینکیم ، شزیمآ  نادرم  اب  وت  هدننک ! طاول  يا  دیوگب : نآ  هب  رگا  نینچمه 

«. دروخیم ّدح  هنایزات  داتشه  دزاس ، مهتم  ار  دازآ  رگا  هدرب  : » تفگ مردپ  ( 23 - ) 46534 - 1286
. دروخیم هنایزات  داتشه  دزاس ، مهتم  ار  دازآ  ياهدرب  رگا  ( 24 - ) 46535 - 1287

. مدیـسرپ ددـنبیم ، ارتفا  يدازآ  درم  رب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماـما   ] ناـشیا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 25 - ) 46536 - 1288
«. دروخیم هنایزات  هاجنپ  دومرف : ترضح  تسا . هدرک  انز  وا  مدیسرپ : دروخیم . هنایزات  داتشه  دومرف :

، تسا هتخاـس  مهتم  ار  يدازآ  درم  هـک  ياهدرب  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یمرـضح  رکبوـبا  ( 26 - ) 46537 - 1289
: مدیسرپ دروخیم . ار  ّدح  زا  یمین  وا  تسادخ ، قوقح  زا  هچنآ  اما  تسا و  مدرم  قوقح  زا  نیا  دروخیم . هنایزات  داتشه  دومرف : مدیـسرپ .

«. دوشیم هدز  ّدح  فصن  نآ  رد  هک  تسا  یقوقح  زا  نیا  دنک ، رمخ  برش  ای  انز  رگا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ تسادخ  قوقح  زا  هچنآ 
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. مدیسرپ تسا ، هتخاس  مهتم  ار  يدازآ  درم  هک  یکولمم  ةدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریکب  نبا  ( 27 - ) 46538 - 1290

هچنآ مدیـسرپ : دروخیم . ار  ّدح  زا  یمین  هدرب  دشاب ، هللا  ّقح  زا  رگا  یلو  تسا  سانلا  ّقح  نیا  دروخیم . هنایزات  داتـشه  دومرف : ترـضح 
ّدح زا  یمین  نآ  رد  هک  تسا  هللا  ّقح  زا  نیا  دروخب . بارـش  ای  دـنک  انز  رگا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دوشیم ، هدز  ّدـح  زا  یمین  نآ  رد 

«. دوشیم هدز 
ار شیوخ  ّقح  دـشاب و  مالـسا ] رهـش   ] هرجهلاراد رد  ناملـسم و  هدرب ، ردام  دزاس و  مهتم  ار  ياهدرب  يدازآ ، رگا  ( 28 - ) 46539 - 1291

هدرب نآ  دزاس ، مهتم  ار  دازآ  ياهدرب  رگا  تسین و  دازآ  رب  يزیچ  دـنکن ، هبلاطم  رداـم  رگا  یلو  دروخیم  هناـیزات  دازآ  نآ  دـنک ، هبلاـطم 
. دروخیم هنایزات  داتشه 

، ددـنبیم ارتفا  يدازآ  رب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 29 - ) 46540 - 1292
«. دروخیم هنایزات  ّدح  دومرف : ترضح  مدیسرپ .

. دروخیم ّدـح  لماک  روط  هب  دزاس  مهتم  ار  يدازآ  ياهدرب ، رگا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  ( 30 - ) 46541 - 1293
«. دوشیم هتفرگ  وا  تشپ  زا  هک  تسا  دازآ  ّدح  ّدح ، نآ  انامه 

تبـسن شردـپ  ریغ  هب  ار  يدرم  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 31 - ) 46542 - 1294
. دوش هنهرب  شندب  هک  مراد  رظن  نینچ  نم  دومرف : تسا ، هداد 

وت نم  روایب ، ار  تاهنّیب  دومرف : دناهداد ، تبـسن  شردپ  ریغ  هب  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترـضح  « 1»
هنوگ نآ  هد ، مانـشد  ار  وا  تسین ؛ ّدح  وت  رب  دومرف : ترـضح  تسا . هدوب  زینک  شردام  تفگ  دروآ ، هنّیب  نوچ  مزاسیم و  طلـسم  وا  رب  ار 

«. یهاوخیم رگا  نک ، وفع  يو  زا  ای  هداد  تمانشد  هک 
هک منیبیم  هک : هتفگ  نیا  زا  تسا  نآ  رب  لمتشم  تیاور  نیا  هچنآ  : » تسا هتفگ  راصبتسا  رد  هللا ] همحر  یسوط  خیش  نسحلا /[  نب  دمحم 

یتروص روظنم  هک  دراد  لامتحا  دروخب و  هنایزات  ات  دوشیم  هنهرب  شندـب  تسا : نیا  روظنم  هک  دراد  لامتحا  نیا  دوشیم ، هنهرب  شندـب 
وا رب  ریزعت  تسین و  مزال  يو  رب  لماک  روط  هب  ّدـح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنهد . اـنز  هب  تبـسن  ار  وا  دـشاب و  زینک  شرداـم  هک  تسا 

نینمؤملاریما هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دـنکیم و  فیعـضت  ار  تیاور  هب  لالدتـسا  هک  تسا  ياهتکن  تیاور  نیا  رد  هوالع  هب  دوشیم . تباث 
روتسد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسین  اور  هک  نآ  لاح  تسا و  هداد  تمانشد  هک  هنوگ  نآ  هد ، مانشد  ار  وا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع 

يراج صقان -]  ] ریزعت ۀـنوگ  هب  ای  لماک  روط  هب  ای  وا - رب  ار  ّدـح  دـناوتیم  اهنت  ماـما  تسا و  تشز  نداد  مانـشد  هک  ارچ  دـهدب ؛ مانـشد 
«. دزاس
______________________________

. تسا ندروخ  هنایزات  زا  هیانک  (. 1)
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رب دازآ  ّدـح  هتخادرپ ، شاهبتاکم  دادرارق  زا  هک  ياهزدـناهب  : » دومرف بتاکم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 32 - ) 46543 - 1295
«. دننزیم هدرب  ّدح  ار  هدنامیقاب  دوشیم و  هدز  وا 

اب هک  ياهحلاصم  اهنت  تسا و  ناسکی  ارتفا  بارـش و  رد  هدرب  یحیـسم و  يدوهی و  ّدـح  دومرف : : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 33 - ) 46544 - 1296
«. دنشونب بارش  ناشياههناخ  رد  هک ، نیا  تسا  هدش  هّمذ  لها 

ود ای  هنایزات  کی  زج  دروخیم ، ّدح  : » دومرف ددـنبیم ، ارتفا  دازآ  درف  هب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 34 - ) 46545 - 1297
«. هنایزات
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. تسا هدیسرن  فذق  ّدح  هب  هک  تسا  يزیچ  ارتفا  زا  روظنم  هک  دوریم  لامتحا  : » دیوگ هللا  همحر  یسوط  خیش 
«. تسا تباث  ریزعت  يدروم ، نینچ  رد  دنکیمن و  باجیا  لماک  روط  هب  ار  ّدح  يزیچ  نینچ 

. مدیسرپ دنزب ، ارتفا  دازآ  درف  هب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  وا /[  زا  : » دیوگ هعامس  ( 35 - ) 46546 - 1298
رد ار  نآ  ام  هک  تسا  نامه  تیاور  نیا  هیجوت  : » تسا هتفگ  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  تسا .» تباث  يو  رب  هناـیزات  هاـجنپ  دومرف : ترـضح 

[. تسا نیشیپ  تیاور  نامه  شروظنم  «. ] میدرک رکذ  لوا  تیاور 
: هک مدیسرپ  تسا ، هتسب  ارتفا  دازآ  درف  رب  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامیلـس  نب  مساق  ( 36 - ) 46547 - 1299

«. تسوا يارب  باذع  زا  یمین  دهد ، ماجنا  یتشز  راک  هدرب  رگا  دوزفا : ترضح  ات . لهچ  دومرف : ترضح  دروخیم ؟ هنایزات  هزادنا  هچ 
یتیاور میدروآ و  شیپ  رد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  نآرق و  رهاظ  فالخ  رب  تسا و  ردان  تیاور  نیا  : » دـیوگ هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  نآرق  رهاظ  اب  نآ  تفلاخم  اما  دشاب . دناوتیمن  ضارتعا  ۀیام  یتیاور  نینچ  دوشیمن و  لمع  نادـب  دـشاب ، نینچ  هک 
تداهـش دینزب و  هنایزات  داتـشه  ار  نانآ  هک : دنوادخ  ةدومرف  همادا  ات  دـنزاسیم ، مهتم  ار  هنـصحم  نانز  هک  نانآ  دـیامرف : لاعتم  دـنوادخ 

. دیریذپن زگره  ار  نانآ 
راک نانآ  رگا  هک : لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  اما  هدرب و  ای  دشاب  دازآ  هچ  دوشیم ؛ ياهدـننز  تمهت  ره  لماش  دراد و  تیمومع  هیآ  نیا  و  « 1»

حیـضوت هک  یتایاور  لیلد  هب  تسانز ؛ هب  رـصحنم  نیا  « 2 ، » تسا باذـع  زا  هنـصحم  نانز  رب  هچنآ  زا  یمین  تسا  نانآ  رب  دـندرک ، یتشز 
«. تسین اور  تایاور  نیا  ضقانت  هک  لیلد  نیا  هب  میداد و 

______________________________

.4 رون 24 / (. 1)
.25 ءاسن 4 / (. 2)
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انز هب  ار  یناملسم  ةدرب  هک  ار  يدرم  رگا  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 37 - ) 46548 - 1300

«. هنایزات کی  يانثتسا  هب  دازآ ؛ درم  ّدح  منزیم ، ّدح  ار  وا  دنروایب ، نم  دزن  مینادیمن  يو  زا  یکین  زج  ام  تسا و  هدرک  مهتم 
دازآ هدرب  ردام  رگا  دوشیم . لاؤس  : » دومرف ددـنبیم ، ارتفا  ياهدرب  رب  هک  يدازآ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 38 - ) 46549 - 1301

«. دروخیم ّدح  هدننز  ارتفا  تسا ،
- تسا يرگید  يارب  هک  ياهدرب  روظنم  دزاس - مهتم  ار  ياهدرب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 39 - ) 46550 - 1302

ۀطـساو هب  ار  هدرب  هک  تسا  یتروص  روظنم  دروخیم . ّدـح  هدـننز  تمهت  دـشاب ، دازآ  هدرب  ردام  رگا  دـنیبیم و  رفیک  ندز  ماهتا  ربارب  رد 
لالح و ار  يو  ات  دـهاوخب  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  هدرک و  هانگ  دزاـس ، مهتم  ار  شدوخ  ةدرب  هک  سک  ره  تسا و  هتخاـس  مهتم  شرداـم 

«. دنک وفع 
دازآ ار  شزینک  زا  یمین  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اـی  رقاـب و  ماـما  زا  : » دـیوگ نارمح  نب  ةزمح  ( 40 - ) 46551 - 1303

: دومرف ترضح  دیوگ : نارمح  نب  ةزمح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  انز  هب  مهتم  ار  وا  نآ  زا  سپ  هتخاس و 
مهتم تباب  زا  ار  يو  زینک  رگا  تسیچ ، امـش  رظن  مدیـسرپ : دـنک . رافغتـسا  دـیاب  شیوخ  راک  زا  وا  منیبیم و  درم  نیا  رب  هنایزات  هاجنپ  نم 

وا رب  ندز  دـنک ، وفع  دربب ، مکاح  دزن  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  يو  زا  زینک  رگا  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ وفع  يو  زا  دزاس و  لـالح  وا  ندرک 
یلاح رد  زینک  زین  يرآ و  دومرف : ترضح  دناشوپیم ؟ يو  زا  تسا ، دازآ  شایمین  هک  نامز  نآ  ار  شرس  زینک  ایآ  مدیسرپ : تسین . تباث 

هک نآ  ای  دزادرپب ، دراد  يزینک  زا  هچنآ  هک  نیا  ات  دـنک . جاودزا  دـناوتیمن  یلو  درازگیم  زامن  تسا ، هدیـشوپ  دراد و  رامخ  شرـس  هک 
«. دنک دازآ  مه  ار  شرگید  مین 
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نآ زا  یمین  هک  یلاح  رد  ار  زینک  درم ، هک  تسا  لمتـشم  نآ  رب  تیاور  يادتبا  هچنآ  : » دیوگ هللا ] همحر  یـسوط  خیـش   ] نسحلا نب  دمحم 
هنایزات هاجنپ  راوازس  لکش ، نیا  هب  هک  ارچ  تسا ؛ هتخاس  دازآ  ار  زینک  متشه  جنپ  درم  هک  دوشیم  لمح  نیا  رب  دزاسیم ، مهتم  دوش  دازآ 

دناوتیم زین  تسا و  ّدح  زا  یمین  لهچ ، هک  ارچ  تسین ؛ هنایزات  لهچ  زا  شیب  درم  رب  دشاب ، هدرک  دازآ  ار  يواسم  ۀـمین  رگا  اما  دوشیم و 
ره هک  ارچ  دشاب ؛ ریزعت  تهج  هب  ات ، لهچ  رب  دازام  دـشاب و  هتـشاد  قاقحتـسا  هدرک ، دازآ  زینک  زا  هچنآ  ربارب  رد  ار  هنایزات  لهچ  درم  نآ 

«. میاهداد حیضوت  هک  هنوگ  نآ  دشاب ، هتشادن  ّدح  قاقحتسا  هچرگا  دراد . ریزعت  قاقحتسا  دزاس ، مهتم  ار  ياهدرب  سک 
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«. دوشیم ریزعت  مالسا ، تمرح  يارب  ددنب ، ارتفا  ياهدرب  رب  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 41 - ) 46552 - 1304
هدمآ يدیدش  يریگتخس  هراب  نیا  رد  هدرب . ندرک  مهتم  تسین  هتـسیاش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 42 - ) 46553 - 1305

ادخ لوسر  ترضح  دیسرپ . دوب ، هتخاس  مهتم  ار  دوخ  زینک  هک  شرسمه  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  راصنا  زا  يدرم  تسا .
«. دش دهاوخ  صاصق  يو  زا  تمایق  زور  رد  هنرگو  دنک ؛ صاقت  ةدامآ  ار  شدوخ  وگب  ترسمه  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  تسا ؛ باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتایاور  هس ، تسیب و  باب  رد  سفن و  اب  داهج  باوبا  زا  هدزای  باب  رد 
. دروخیم ّدـح  دوـمرف : ترـضح  ددـنبیم . ارتـفا  یلهاـج  برع  زا  يرگید  درم  رب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  باـب ، نیمه  زا  مهن  تیاور  رد  و 

«. دوشیم دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  يرآ . دومرف : ترضح  دروخیم ؟ ّدح  مدیسرپ :
ار مراهچ  رفن  نالا  دنتفگ : دـنداد و  انز  هب  تداهـش  يدرم  رب  رفن  هس  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدـح  باوبا  زا  مهد  باب  زا  هدراهچ  تیاور  رد  و 

«. اهنآ زا  مادک  ره  هنایزات ، داتشه  دنروخیم ؛ ار  فذاق  ّدح  هس ، نیا  دومرف : ترضح  میروآیم .
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنداد . تداهش  انز  هب  يدرم  رب  رفن  هس  : » هک هتفگ  نیا  هدزناپ ، تیاور  رد  و 

تلهم و دودـح ، يارجا  رد  دـینزب . ّدـح  ار  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـیآیم . نالا  دـنتفگ : مراهچ ؟ رفن  تساجک 
«. تسین ینامز  ریخأت 

فالتخا انز  ياـهاج  رد  دـنهد و  تداهـش  اـنز  هب  يدرم  رب  دوهـش  رگا  : » هک هتفگ  نیا  هدزون ، تیاور  رد  نآ و  دـننام  هدـفه  تیاور  رد  و 
«. دنروخیم هنایزات  همه  دنشاب ، هتشاد 

. دراد زین  نیا  رب  تلالد  هک  یبلطم  تسیب ، تیاور  رد  و 
، فذاق ّدح  فذاق و  ّدح  زا  رتدیدش  راکانز ، ّدح  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  انز ،) ّدـح  باوبا  زا   ) هدـفه باب  زا  مهد  تیاور  رد  و 

«. تسا راوخبارش  ّدح  زا  رتدیدش 
ۀنایزات زا  رتدـیدش  فذاق ، ۀـنایزات  فذاـق و  ۀـنایزات  زا  رتدـیدش  راـکانز ، ۀـنایزات  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  هدزاـی ، تیاور  رد  و 

«. تسا راوخبارش 
هکنیا متفه  تسیب و  باب  رد  دـنک و  انز  تسا  كولمم  نآ  زا  یـشخب  هک  يزینک  هب  هک  یـسک  مکح  متـسیب  باـب  تاـیاور  زا  یخرب  رد  و 

ّدح زا  یمین  فذق و ...  انز و  رد  هدرب  ّدح  هک  درک  هدافتـسا  اهنآ  قالطا  زا  تسا  نکمم  دروخیم ، ار  ّدـح  فصن  دـنک ، انز  رگا  كولمم 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  تشه ، یس و  باب  تایاور  رد  تسا و  دازآ 
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: دیآیم

. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  فذق ، اب  طبترم  باوبا  رگید  نآ و  زا  سپ  يدعب و  باب  رد 
- دوشیم هدز  هنایزات  داتشه  ددنب ، ارتفا  یناملسم  رب  هک  سکره  هب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزناش ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

«. هدرب ای  یحیسم  ای  دشاب  يدوهی 

سکعرب ریبک و  هب  ریغص  فذق  مکح  باب 2 

هراشا

، دزاسیم مهتم  ار  يدرم  تسا و  هدشن  ملتحم  هک  يرـسپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ يراصنا  میرموبا  ( 1 - ) 46554 - 1306
«. دروخیمن هنایزات  دزاس ، مهتم  ار  رسپ  يدرم  رگا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  هن ؛ دومرف : ترضح  دروخیم ؟ هنایزات  ایآ  هک : مدیسرپ 

. مدیسرپ دزاسیم ، مهتم  ار  یکچوک  رتخد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 46555 - 1307
«. دشاب غولب  هب  کیدزن  ای  هدش  غلاب  كرتخد  هک  نیا  رگم  دروخیمن ؛ هنایزات  دومرف : ترضح 

. تشذگ نیشیپ  باب  رد  یفاک  بیذهت و  زا  لقن  هب  مهدزای  تیاور  رد  نیا ، هباشم  و 
هنایزات ایآ  هک :] مدیـسرپ   ] دزاسیم مهتم  ار  یکرتخد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دیوگریـصبوبا ( 3 - ) 46556 - 1308

«. دوش غلاب  هک  نآ  ات  هن ؛ دومرف : ترضح  دروخیم ؟
، رفاک ای  ناملسم  نز  ای  درم  ای  ریبک  ای  ریغص  رب  هک  نز - هچ  درم و  هچ  یغلاب - ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46557 - 1309

تسا ». بیدأت  ّدح  غلاب ، ریغ  رب  تسارتفا و  ّدح  وا  رب  ددنب ، ارتفا  هدرب  ای  دازآ 
تباث دزاس  مهتم  ار  ياهچب  هک  یـسک  رب  ّدح  هک  دراد  تیاور  نیا  هچنآ  : » دیوگ بیذهت  رد  هللا ] همحر  یـسوط  خیـش   ] نسحلا نب  دـمحم 

رسپ يا  دیوگب : هک  نیا  لثم  تسا ؛ هداد  وا  نیدلاو  زا  یکی  هب  انز  تبسن  هک  هدوب  لکش  نیا  هب  هچب  فذق  هک  دوشیم  لمح  نیا  رب  تسا ،
: دیوگب ای  راکانز . ردام  رسپ  يا  ای  راکانز 

. دزاسیم تباث  يو  رب  لماک  روط  هب  ار  ّدح  نیا ، نوچ  تسا . هدرک  انز  وت  اب  هطبار  رد  تردپ  ای  تردام 
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تیاور نیا  رد  هچنآ  اـما  دوشیمن و  تباـث  يو  رب  ّدـح  میدروآ - شیپ  رد  هک  یتاـیاور  قفو  رب  ياهدرک - اـنز  وـت  دـیوگب : وا  هب  رگا  یلو 
شردام هک  تسا  یتروص  نآ ، زا  روظنم  هک  دراد  لامتحا  تسا ، تباث  دنک  فذق  ار  یحیسم  ای  يدوهی  ای  رفاک  هک  یسکرب  ّدح  هک  تسا 

قفو رب  دـشابن - نینچ  رگا  یلو  تسا ، بجاو  ّدـح  مالـسا  تمرح  هب  دـنک ، فذـق  ار  يدرم  نینچ  هک  سکره  رب  هک  ارچ  تـسا ؛ ناملـسم 
«. دوشیم تباث  ریزعت  نیشیپ - تایاور 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  يزیچ  تامدقم ، باوبا  زا  مهدزاود  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
ياهراک درذـگب ، وا  رب  لاـس  هدزیـس  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  تیـصو ، باوبا  زا  موس  داـتفه و  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 

«. دوشیم هتشون  وا  رب  دب  ياهراک  دوشیم و  هتشون  وا  يارب  بوخ 
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. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتایاور  ّدح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدزای  باب  رد  و 
. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  نیا  رب  هک  تسا  يزیچ  هدزیس ، باب  ياههراشا  تایاور و  رد  و 

: دیآیم

. دراد باب  نیا  اب  تبسانم  هک  يزیچ  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  تسیب  باب  رد 
. دوشیم بوسحم  اطخ  هچب  لمع  هک  دراد  تلالد  هک  يزیچ  هلقاع ، باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

دوشیمن ای  دوشیم  تباث  نادب  فذق  هک  ییاههتفگ  باب 3 

هراشا

ینکیم ار  طول  موق  راک  وت  هک : دیوگب  دزاس و  مهتم  ار  يدرم  يدرم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 46558 - 1310
«. دروخیم تسا ، هنایزات  داتشه  هک  فذاق  ّدح  دومرف : ترضح  يراد ،] شزیمآ  نادرم  اب  ]

ار طوـل  موـق  راـک  وـت  تسا : هتفگ  يدرم  هب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  : » دـیوگ ثاـیغ  ( 2 - ) 46559 - 1311
«. دروخیم تسا ، هنایزات  داتشه  هک  فذاق  ّدح  دومرف : ترضح  مدیسرپ . ینکیم ،

 805 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب بوسنم  يا  ینعی   ] یطول يا  تسا : هتفگ  شناملـسم  ردارب  هب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 46560 - 1312

یلو تسا . هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  طول  ترضح  نوچ  ياهتسیاش  درم  هب  ار  وا  اهنت  هک  ارچ  تسین ؛ يو  رب  يدح  : » دومرف ترـضح  طول ،]
«. دروخیم ّدح  ياهدرک ، ار  طول  موق  راک  هک  یسک  يا  دیوگب : رگا 

: دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  یطول ، يا  تسا : هتفگ  يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  ( 4 - ) 46561 - 1313
مالـسلا هیلع  طول  ترـضح  هب  ار  وا  اهنت  هک  ارچ  تسین ؛ وا  رب  يّدـح  منک ، فذـق  نخـس  نیا  اب  ار  وا  ماهتـساوخیمن  نم  هک  دـیوگب  رگا  »

«. دروخیم ّدح  ینکیم ، ار  طول  موق  راک  وت  دیوگب : رگا  یلو  تسا . هداد  تبسن 
رگا دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد : نایب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیهص  نب  دابع  ( 5 - ) 46562 - 1314

تروص نیا  رد  دوشیم ، عامج  شتشپ  رد  هک  یـسک  يا  و  دوشیم ] شزیمآ  تشپ  زا  وا  اب  هک  يدرم   ] جوفعم يا  دیوگب : يدرم  هب  يدرم 
«. تسا فذاق  ّدح  وا  رب 

زا وا  اـب  هک  يدرم   ] جوـفعم يا  دـیوگ : يدرم  هب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ( 6 - ) 46563 - 1315
«. تسوا رب  ّدح  : » دومرف ترضح  دوشیم ،] شزیمآ  تشپ 

وا هب  دزاسیم و  مهتم  ندوب ] لوعفم  ندوب /[  ياهنبا  هب  ار  يرگید  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46564 - 1316
ّدح وا  رب  : » دومرف دوشیم ،] شزیمآ  وا  اب  تشپ  زا  هک  یـسک   ] جوفعم يا  ای  تسا ؛] هدـش  شزیمآ  وا  اب  هک  یـسک   ] حوکنم يا  دـیوگیم :

«. تسا

تاعاجرا

: دیآیم
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نز رـسپ  يا  اـی  راـکانز  يا  دـیوگب : هک  نیا  هب  حیرـص  يارتـفا  رد  رگم  دروخیمن  ّدـح  و  : » هک هتفگ  نیا  هدـجیه ، باـب  زا  هس  تیاور  رد 
«. یتسین تردپ  ِنآ  زا  وت  ای  راکانز 

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  ارچ  نک ؛ هظحالم  ار  باب  نآ  تایاور  رگید  شدننام و  مراهچ  تیاور  رد  و 

تسا ّدح  بحاص  تیاکش  رب  فّقوتم  فذق ، ّدح  يارجا  باب 4 

هراشا

: دومرف تسانز ، شروظنم  هک  هراکدب  نز  رسپ  يا  دیوگ : يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46565 - 1317
، تسا بیاغ  شردام  رگا  دوشیم و  هدز  هنایزات  داتشه  درم  نآ  هب  دنک ، هبلاطم  ار  شیوخ  ّقح  تسا  هدمآ  رـضاح و  هدنز و  شردام  رگا  »

هتسب ارتفا  نآ  رب  هک  یسک  رب  هدشن ، هتسناد  وا  زا  یبوخ  زج  تسا و  هدرم  رگا  دنک و  بلط  ار  شیوخ  ّقح  دیایب و  ات  دننامیم  وا  راظتنا  رد 
«. دوشیم هدز  ّدح  هنایزات  داتشه  تسا ،

807 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تبسانم  باب  نیا  اب  هک  یتایاور  ّدح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد 
. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  مهدراهچ ، باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

تسا و نز  ّیلو  وا  تسا ، درم  نیا  ریغ  زا  يدـنزرف  نز  نآ  يارب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  مهدزیـس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 
نتفرگ يارب  هک  دراد  یناـشیوخ  تسین و  درم  نیا  ریغ  زا  يدـنزرف  نز  نآ  يارب  رگا  یلو  دروخیم . هناـیزات  دـنزرف  نآ  رطاـخ  هب  درم  نآ 

«. دروخیم ّدح  نانآ  رطاخ  هب  دناهدامآ ، ّدح 
. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  تسیب ، باب  تایاور  رد  و 

دنک فذق  دش ، يراج  وا  رب  ّدح  درک و  رارقا  داد و  انز  هک  ینز  رسپ  هب  هک  یسک  مکح  باب 5 

هداد و انز  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  قداـص و  ماـما  زا  : » دـیوگ یمـشاه  لیعامـسا  نب  لـضف  ردـپ  ( 1 - ) 46566 - 1318
دـشر دنزرف  نآ  هدش و  يراج  وا  رب  ّدح  تسانز و  زا  شدـنزرف  تسا و  هداد  انز  هک  هدرک  رارقا  ناناملـسم  ماما  دزن  رد  هدروآ و  يدـنزرف 

: مدیسرپ تسا ، هتسب  ارتفا  وا  رب  يرگید  درم  هدش و  يدرم  هک  نآ  ات  هدرک 
هک تسا  هنوگچ  مدیسرپ : دروخیمن . دروخیم و  هنایزات  دومرف : ترضح  دروخیم ؟ هنایزات  تسا ، هتسب  ارتفا  دنزرف  نیا  رب  هک  یـسک  ایآ 

: دومرف ترضح  دیوگ : لضف  ردپ  دروخیمن ! دروخیم و  هنایزات 
: دـیوگب وا  هب  هک  سک  ره  تسا و  ّدـح  زا  رتمک  ریزعت  دوشیم و  ریزعت  اهنت  دروخیمن ؛ هنایزات  انز ، دـنزرف  يا  دـیوگب : وا  هب  هک  سکره 
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هک یناـمز  دومرف : ترـضح  دروخیم ؟ هناـیزات  نینچ  نیا  هک  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : دروخیم . لـماک  روـط  هب  ار  ّدـح  راـکانز ، رـسپ  يا 
، تسا هدش  يراج  وا  رب  ّدح  هک  یلاح  رد  مود  ۀلحرم  رد  يو  ردام  شنزرـس  يارب  هتفگ و  تسار  راتفگ  نیا  رد  انز ، دنزرف  يا  دـیوگیم :

هدرک راهظا  ار  هبوت  ردام  هک  نیا  زا  سپ  نوچ  دروخیم ؛ ّدح  لماک  روط  هب  راکانز ، ردام  رـسپ  يا  دیوگب : وا  هب  رگا  یلو  دوشیم . ریزعت 
«. تسا هتسب  ارتفا  ردام  رب  صخش  نیا  تسا ، هدز  ّدح  يو  رب  ماما  و 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یمـشاه  لیعامـسا  نب  لـضف  ردـپ  نساـحم ؛ باـتک  رد  تیاور  نیمه  نتم 
ردام شنزرـس  يارب  : » هک تسا  هتخادـنا  ار  هلمج  نیا  اهنت  تسا . هدرک  رکذ  ار  لبق  تیاور  هباشم  نساحم ، و  هداد »...  انز  هک  ینز  ةراـبرد 

«. دوشیم ریزعت  تسا ، هدش  يراج  وا  رب  ّدح  هک  یلاح  رد  مود  ۀلحرم  رد  يو 
809 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک فذق  ار  يدوهی  ای  یحیسم  نز  رسپ  هک  یسک  مکح  باب 6 

هدروخ و هنایزات  تسا و  یناملـسم  درم  جاودزا  رد  هک  يايدوهی  یحیـسم و  نز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 46567 - 1319
«. تسا هدرک  هنصحم  ار  نز  نآ  ناملسم  درم  هک  ارچ  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  ّدح  دومرف : ترضح  دوشیم ، فذق  شدنزرف  نآ  زا  سپ 

فذق شدنزرف  تسا و  یناملسم  درم  جاودزا  رد  هک  يايدوهی  یحیـسم و  نز  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46568 - 1320
«. تسا هدرک  هنصحم  ار  نز  نآ  ناملسم ، درم  هک  ارچ  دوشیم  هدز  فذاق  دح  دوشیم ،

هدـش فذـق  شدـنزرف  تسا و  ناملـسم  درم  جاودزا  رد  هک  يایحیـسم  يدوهی و  نز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مردـپ  ( 3 - ) 46569 - 1321
«. تسا هتخاس  هنصحم  ار  نز  نآ  ناملسم ، درم  هک  ارچ  دروخیم ؛ فذاق  ّدح  تسا ،

ههرکتسم دنزرف  هبوصغم و  دنزرف  هنعالم و  دنزرف  فذاق  هنعالم و  هب  فذاق  مکح  باب 7 

هراشا

«. دروخیم ّدح  تسا ، هدش  ناعل  هک  ینز  ةدننز  تمهت  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46570 - 1322
«. تسا ّدح  وا  رب  : » دومرف دزاس ، مهتم  ار  هدش  ناعل  نز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46571 - 1323

 811 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک ینز  دنزرف  ةدننز  تمهت  دروخیم و  ّدح  هدش ، ادیپ  هک  يدنزرف  ةدننز  تمهت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 46572 - 1324

«. دروخیم ّدح  زین  هدش  ناعل 
(. هنایزات  ) داتشه ینعی  دروخیم ؛ ّدح  دنز ، تمهت  ار  هدش  ناعل  ینز  دنزرف  يدرم ، رگا  ( 4 - ) 46573 - 1325

. دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  دناوخب ، راکانز  نز  دنزرف  ار  هدش  ناعل  دنزرف  یسک  رگا  و  ( 5 - ) 46574 - 1326
ّدح يو  ةدـننز  تمهت  [: » هک دومرف   ] دوش فذـق  رگا  هدـش  ناعل  نز  دـنزرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46575 - 1327

«. دروخیم
وا هب  ددنبیم و  ارتفا  يو  رب  يدرم  تسا و  هدش  انز  يو  اب  روز  هب  هک  ینز  دنزرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 7 - ) 46576 - 1328
لج زع و  دنوادخ  يوس  هب  تسا و  ّدح  هنایزات  داتشه  يو  رب  هک  منیبیم  نم  : » دومرف ترـضح  دش . لاؤس  راکانز ، نز  رـسپ  يا  دیوگیم :

«. دنکیم هبوت  تسا ، هتفگ  هچنآ  زا 
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ار شرهوش  رگا  نز  دروخیم و  ّدح  تسا ، هدش  ادـیپ  هک  يدـنزرف  ةدـننز  تمهت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46577 - 1329
«. دوشیمن لالح  شرهوش  يارب  رگید  نآ ، زا  سپ  دنوشیم ؛ ادج  مه  زا  تسا - رک  شرهوش  هک  یلاح  رد  دنز - تمهت 

. دشابن تیاور  زا  یشخب  دشاب و  قودص  ياوتف  دنز »...  تمهت  رگا  نز  و  : » ۀتفگ هک  تسین  دیعب  و 
نآ دـنزرف  يدرم  هدروآ و  دـنزرف  وا  زا  هدرک و  شزیمآ  شردام  زینک  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46578 - 1330

«. دناهدرک شروبجم  هک  ارچ  دروخیم ؛ ّدح  هدننز  تمهت  : » دومرف تسا ، هدز  تمهت  ار  زینک 

تاعاجرا

: تشذگ

ّدح دـنز ، تمهت  یـسک  ار  هدـش  ناعل  نز  دـنزرف  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ناعل ، باوبا  زا  کی  باـب  زا  هس  تیاور  رد 
«. دروخیم هدننز  تمهت 

تباث ّدح  وا  رب  دناوخب ، راکانز  ردام  رـسپ  هب  ار  هدش  ناعل  نز  دنزرف  یـسک  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  و 
«. تسا

«. تسا ّدح  وا  رب  دنز ، تمهت  هدش  ناعل  نز  دنزرف  هب  سک ، ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزیس ، تیاور  رد  و 
دروخیم ». ّدح  تسا ، انزلادلو  وا  دیوگب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدراهچ ، تیاور  رد  و 

ّدح دمانیم ، نینچ ]  ] ار وا  هک  سک  نآ  دـمانب ، انز  دـنزرف  ار  وا  یـسک  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزناپ ، تیاور  رد  و 
«. دروخیم

 813 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  مشش ، باب  تایاور  رد  و 

وا رب  ّدـح  دـنز ، تمهت  هدـش  ناعل  نز  دـنزرف  هب  هک  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهدزاـی ، باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
«. تسا بجاو 

، دناوخب راکانز  نز  رسپ  يا  ار  هدش  ناعل  دنزرف  یـسک  رگا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
«. دروخیم ّدح 

ّدح دـشاب ، هتـشادن  هنّیب  متفاین و  هرکاب  ار  وت  دـیوگب  شرـسمه  هب  يدرمرگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراـهچ ، تیاور  رد  و 
«. دروخیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  مهدزناش ، باب  تاراشا  تایاور و  رد  و 

دنک هبه  هب  رارقا  سپس  راکنا و  ادتبا  نز  دنک و  شزیمآ  وا  اب  رهوش  دشخبب و  شرهوش  هب  ار  شزینک  ینز  هک  يدروم  مکح  باب 8 

هراشا

سپ دوب و  هدیشخب  شرهوش  هب  ار  شزینک  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46579 - 1331
يو تفگ  تسا و  هدیـشخب  شرهوش  هب  ار  شزینک  هک  درک  راـکنا  نز  هاـگنآ  دـش ، هلماـح  زینک  درک و  شزیمآ  زینک  اـب  شرهوش  نآ  زا 

هب نوـچ  تسا و  هدیـشخب  شرهوـش  هب  ار  زینک  هک  درک  رارقا  دوـش ، يراـج  درم  رب  ّدـح  هک  دیـسرت  نوـچ  یلو  تـسا  مدوـخ  رازگتمدـخ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1525 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دوب هدرک  مهتم  ار  شرهوش  هک  ارچ  دننز ؛ ّدح  ار  نز  هک  داد  مکح  درک ، رارقا  ششخب 
شرهوش هدیشخب و  شرهوش  هب  ار  شزینک  هک  ینز  ةرابرد  مدینش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ سیق  نب  دمحم  ( 2 - ) 46580 - 1332

هک هتفگ  هدرک و  راکنا  رهوش  هب  ار  زینک  شـشخب  هدش و  رادـیدپ  نز  ۀـنانز  تریغ  نآ  زا  سپ  هدـش ، هلماح  زینک  هدرک و  شزیمآ  زینک  اب 
، درک رارقا  شـشخب  هب  نوچ  تسا و  هدوب  هدیـشخب  ار  زینک  هک  هتفریذـپ  دوش ، راسگنـس  درم  هدیـسرت  هک  نامز  نآ  یلو  تسا  مدوخ  زینک 

«. دندز ّدح  ار  وا  دومرف :

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  رارقا ، باوبا  زا  کی  باب  تاراشا  تایاور و  رد 
. دراد تلالد  رارقا  اب  ّدح  توبث  رب  هک  یتایاور  ءاضق ، باوبا  زا  راهچ  لهچ و  باب  تایاور  رد  و 

 815 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دزن دوب ، هدش  هلماح  زینک  هدرک و  شزیمآ  شرسمه  زینک  اب  هک  ار  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدح  باوبا  زا  موس  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

: دومرف درم ] هب  باطخ   ] مالـسلا هیلع  ماما  درکیم . راکنا  نز  تسا و  هدیـشخب  نم  هب  ار  شزینک  نز  هک : تفگ  درم  دندروآ . نینمؤملاریما 
درک فارتعا  دید ، نینچ  نوچ  نز  منکیم . راسگنس  ار  وت  هنرگو  يروآیم  تسا  هدیـشخب  وت  هب  ار  شزینک  نز  هک  نیا  رب  ینادهاش  امتح 

«. دز ّدح  ار  يو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
. دوش هدز  تمهت  ّدح  نز  هب  داد  روتسد  ترضح  هک  هدمآ  نآ  رد  اهنت  تسا ؛ هدمآ  نآ  دننام  راهچ ، تیاور  رد  و 

دنک فذق  دروم  نامه  رب  مه  زاب  یلو  هدروخ  ّدح  هک  یفذاق  مکح  باب 9 

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

815 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
تمهت ار  يو  هرابود  دروخیم ، هنایزات  نآ  زا  سپ  دنزیم  تمهت  يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46581 - 1333
هدروخ هنایزات  هک  نآ  زا  سپ  رگا  یلو  دروخیمن  هنایزات  اددـجم )  ) تسا ّقح  متفگ  وت  ةرابرد  هچنآ  دـیوگب : وا  هب  رگا  : » دومرف دـنزیم ،

يو رب  ّدـح  کی  اـهنت  دـنز ، تمهت  وا  هب  هراـبود  دروخب ، هناـیزات  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  تسا و  تباـث  وا  رب  ّدـح  دـنز ، تمهت  وا  هب  هراـبود 
«. دوب دهاوخ 

هنایزات هک  نآ  زا  شیپ  سپـس  دروخب و  هنایزات  نآ  زا  سپ  دنز  تمهت  يدرم  هب  يدرم  رگا  : » هیقفلا هرـضحی  نم ال  رد  ثیدـح  نیمه  نتم 
: دیوگب رگا  تروص  نیا  رد  دنز ، تمهت  وا  هب  اددجم  دروخب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  هتشذگ  ثیدح  نتم  دننام  همادا ] رد   ] هللا همحر  قودص  خیش  هچنآ »... 
: دیوگب رگا  تروص  نیا  رد  دـنز ، تمهت  يو  هب  اددـجم  دروخب ، هنایزات  دـنز و  تمهت  رگید  يدرم  هب  يدرم ، رگا  ( 2 - ) 46582 - 1334

تباث ّدـح ، وا  رب  هدروخ - هنایزات  هک  نآ  زا  سپ  دـنک - مهتم  انز  هب  ار  وا  رگا  یلو  دروخیمن  هنایزات  تسا ، ّقح  ماهتفگ  تاهراـبرد  هچنآ 
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. تسین وا  رب  ّدح  کی  زج  دنز ، تمهت  هرابود  دروخب  هنایزات  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  رگا  تسا و 
وت ةرابرد  هچنآ  دیوگب : وا  هب  نآ  زا  سپ  دروخب ، ّدح  دـنز و  تمهت  يدرم  هب  هک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46583 - 1335

«. دروخیم ّدح  دنز ، تمهت  وا  هب  اددجم  رگا  یلو  دوشیمن  تباث  مود  ّدح  وا  رب  دوبن ، ّقح  زج  متفگ 
817 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنز ارتفا  یهورگ  رب  هک  یسک  مکح  باب 10 

. مدیـسرپ تسا ، هتـسب  ارتفا  یعمج  روط  هب  یهورگ  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لیمج  ( 1 - ) 46584 - 1336
کی نانآ  زا  کی  ره  يارب  دنروایب ، ار  وا  ادج  ادج  رگا  یلو  دروخیم  ّدح  کی  دنروایب ، ماما ] دزن   ] ار وا  مه  اب  همه  رگا  دومرف : ترضح 

«. دوشیم هدز  وا  هب  ّدح 
، تسا هتسب  ارتفا  یعمج  روط  هب  یهورگ  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارمح  نب  دمحم  ( 2 - ) 46585 - 1337

يدرف ره  يارب  دنروایب ، ار  وا  کت  کت  نانآ  رگا  یلو  دروخیم  ّدح  کی  دـنروایب ، ار  وا  مه  اب  همه  نانآ  رگا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .
«. دوشیم هدز  ّدح  کی 

کی اب  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  ددـنب - ارتفا  یتعامج  رب  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 46586 - 1338
ار وا  هک  نانآ  زا  سک  ره  يارب  دنربب ، ار  وا  ادج  ادج  رگا  یلو  دنزیم  ّدح  کی  ار  وا  مکاح  دـنربب ، مکاح  دزن  مه  اب  ار  وا  نانآ  و  هلمج -
ره يارب  دوش ، هدز  تمهت  هناگادـج  نانیا  زا  کی  ره  هب  رگا  دوشیم و  هدز  وا  هب  ّدـح  کی  رفن - دـنچ  هچ  دـشاب ، رفن  کی  هچ  دـنروایب -

«. دنروایب ار  وا  کت  کت  ای  مه  اب  همه  دوشیم . هدز  ّدح  مادک 
نانآ زا  کی  ره  يارب  دنروآ ، کت  کت  ار  وا  رگا  دنزیم . تمهت  یهورگ  هب  هک  يدرم  ةرابرد  تسا  هدـش  تیاور  ( 4 - ) 46587 - 1339

«. دوشیم هدز  ّدح  کی  دنروآ ، ار  وا  مه  اب  همه  رگا  یلو  دوشیم  هدز  ّدح  کی 
: دومرف ترضح  تسا . هدز  تمهت  یهورگ  هب  يدرم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ راطع  نسح  ( 5 - ) 46588 - 1340

کی مادک  ره  يارب  تسا ، هدز  تمهت  مادـک  ره  هب  هناگادـج  رگا  یلو  دروخیم  ّدـح  کی  دومرف : ترـضح  يرآ . متفگ : هلمج ؟ کی  اب 
«. دوشیم هدز  ّدح 

 819 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدومرف يو  هب  دنزیم  تمهت  هلمج  کی  اب  اعمج  ار  یهورگ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ دـیرب  ( 6 - ) 46589 - 1341

«. تسوا رب  ّدح  کی  يدرف  ره  يارب  درب ، مان  رگا  یلو  تسوا  رب  ّدح  کی  اهنت  دربن ، ار  نانیا  مان  رگا  هک : تسا 
. تسا هدربن  ار  ناشمان  رگا  تسا - ّدح  کی  وا  رب  دنز ، تمهت  یهورگ  هب  هلمج  کی  اب  يدرم  رگا  ( 7 - ) 46590 - 1342

مالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یلجع  دـیرب  ار  تیاور  نیا  تسوا . رب  ّدـح  کـی  هدرب ، ماـن  هک  يدرم  ره  يارب  تسا ، هدرب  ار  ناـشمان  رگا  یلو 
. تسا هدرک  تیاور 

وا رگا  دوشیم و  هدز  ّدح  کی  نانآ  زا  يدرم  ره  يارب  دنروایب ، ار  وا  هناگادج  نانآ  رگا  : » هک تسا  هدش  تیاور  و  ( 8 - ) 46591 - 1343
«. دوشیم هدز  ّدح  کی  دنروایب ، مه  اب  همه  ار 

رگا یلو  تسوارب  ّدـح  کی  هدرب ، ار  شمان  هک  يدرم  ره  يارب  تسا ، هدرب  ار  ناشمان  رگا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 9 - ) 46592 - 1344
«. تسا ّدح  کی  وا  رب  تسا ، هدربن  ار  ناشمان 

ره يارب  دربب ، مان  رگا  یلو  تسا . ّدـح  کی  وا  رب  دربن ، ار  ناشمان  دـنز و  تمهت  یهورگ  هب  هلمج  کـی  اـب  رگا  و  ( 10 - ) 46593 - 1345
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. تسوا رب  ّدح  کی  هدرب ، ار  شمان  هک  يدرم 
هتسب ارتفا  یعمج  روطهب  یهورگ  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46594 - 1346

«. دندز ّدح  کی  ار  وا  سپ  داد ؛ مکح  تسا ،
بجاو وا  رب  ّدح  کی  هدز ، تمهت  همه  هب  هلمج  کی  اب  رگا  : » دیوگ تیاور  نیا  اب  طابترا  رد  هللا ] همحر  یسوط  خیـش   ] نسحلا نب  دمحم 

ار نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دوشیم » يراج  ّدح  کی  نانآ  زا  يدرم  ره  يارب  هتـسب ، ارتفا  نانآ  رب  نوگانوگ  ظافلا  اب  رگا  یلو  تسا 
. تسا هداد  لیصفت  راطع  نسح  تیاور  رد 

دوشن رضاح  هاگداد  رد  مراهچ  دهاش  هک  هناگهس  ياهدهاش  مکح  دوشن و  تباث  ناشتلادع  هک  هناگراهچ  ياهدهاش  مکح  باب 11 

هراشا

: دومرف دشن ، تیبثت  ناشتلادع  یلو  دـنداد  تداهـش  انز  هب  يدرم  رب  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46595 - 1347
«. دنروخیم ّدح  نانآ  »

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  ناونع  مود  دنب  اب  بسانم  هک  یتیاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  هد  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
821 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

.« متفاین هرکاب  ار  وت  نم  : » هک دیوگب  ای  دنک  فذق  ار  شنز  هک  يرهوش  مکح  باب 12 

هراشا

ّدح کی  درم  رب  : » دومرف ماهدرک ، انز  وت  اب  نم  راکانز ، يا  تفگ : شنز  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 1 - ) 46596 - 1348
شیوخ هیلع  هک  نیا  رگم  تسین ؛ ّدح  نآ  رد  ماهدرک ، انز  وت  اب  نم  هک : درم  ۀتفگ  اما  تسا و  هدز  تمهت  نز  هب  هک  نیا  يارب  تسا ؛ تباث 

«. دهد تداهش  ماما  دزن  انز  هب  راب  راهچ 
لاؤس يرتراکانز ، نم  زا  وت  تفگ : نز  راکانز و  يا  تفگ : شنز  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 2 - ) 46597 - 1349

، تسا هدرک  شیوخ  رب  هک  يرارقا  اب  طاـبترا  رد  یلو  تسا  ّدـح  تسا ، هدز  درم  هب  هک  یتمهت  اـب  هطبار  رد  نز  رب  : » دومرف ترـضح  دـش .
«. دنکب ماما  دزن  ار  رارقا  نیا  راب  راهچ  هک  نیا  رگم  دروخیمن ؛ يّدح 

يارب درم  رب  نز  دننکیم و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نیا  دـنکیم و  ناعل  ار  نز  دـنز ، تمهت  شنز  هب  درم  هک  نامز  نآ  و  ( 3 - ) 46598 - 1350
. دوشیم مارح  هشیمه 

تاعاجرا

: تشذگ
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. تسا باب  نیا  بسانم  هک  يزیچ  شش ، باب  هس و  باب  ود و  باب  ناعل و  باوبا  زا  کی  باب  تایاور  رد 
هنعالم ود  ره  هاگنآ  دز ، تمهت  شنز  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  هدزناش ، باب  زا  کی  تیاور  رد  و 

: دومرف ترـضح  تسا ؟ ّدح  درم  رب  ایآ  هک : مدیـسرپ  درک ، مهتم  انز  هب  دندوب  هدش  ادـج  مه  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نز  درم  سپـس  دـندرک ،
«. تسا ّدح  وا  رب  يرآ ،

دنک فذق  ار  شردپ  هک  يدنزرف  مکح  دنک و  فذق  ار  شردام  دنزرف و  هک  يدرم  مکح  باب 13 

. مدیسرپ دنک ، مهتم  انز  هب  ار  شدنزرف  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 46599 - 1351
: مدیسرپ دروخیم . هنایزات  دنزرف  يارب  دنز ، تمهت  وا  هب  رگا  دوشیمن و  هتـشک  دنزرف  ربارب  رد  دشکب ، ار  شدنزرف  رگا  دومرف : ترـضح 

نآ دننکیم و  هنعالم  مه  اب  دـنادن ، دوخ  زا  ار  دـنزرف  دـنز و  تمهت  ردام  هب  رگا  دومرف : ترـضح  دـنز ؟ تمهت  دـنزرف  ردام  هب  ردـپ  رگا 
ترـضح دوشیمن . لالح  زگره  درم  يارب  نز  دوشیم و  هتخادنا  ییادج  نز  درم و  نیب  تسین و  وا  دنزرف  هتـسنادن ، دوخ  زا  هک  ار  دنزرف 

: دومرف
 823 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ّدح نز  رطاخ  هب  دـنکن ، یفن  دوخ  زا  ار  نز  دـنزرف  راکانز و  رداـم  رـسپ  يا  دـیوگب : رـسپ  هب  تسا  هدـنز  رـسپ  رداـم  هک  یلاـح  رد  رگا  و 
راکانز ردام  رسپ  يا  دیوگب : رسپ  هب  تسا  هدرم  رسپ  ردام  هک  یلاح  رد  رگا  و  دومرف : ترـضح  دنوشیمن . ادج  مه  زا  ود  نیا  دروخیم و 

؛ دوشیمن ارجا  درم  رب  ّدح  تروص  نیا  رد  دریگب ، ار  ردام  ّقح  هک  درادن  ار  يرگید  تسا ، درم  نیا  زا  هک  يدـنزرف  نیمه  زج  ردام  نآ  و 
ردام ّیلو  وا  دشاب ، هتـشاد  درم  نیا  ریغ  زا  يدنزرف  ردام ، نآ  رگا  یلو  تسا . هدش  لقتنم  ردام  نآ  زا  درم  نیا  دـنزرف  هب  ّدـح  ّقح  هک  ارچ 

هک دراد  ینادـنواشیوخ  اـما  درادـن  درم  نیا  ریغ  زا  يدـنزرف  رداـم ، نآ  رگا  دروخیم و  هناـیزات  دـنزرف  نآ  رطاـخ  هب  درم  دوـب و  دـهاوخ 
«. دروخیم هنایزات  نانآ  رطاخ  هب  درم  نیا  دنوشیم ، ّدح  نتفرگ  رادهدهع 

هب دـنزرف  رگا  یلو  دروخیمن  هناـیزات  دـنز ، تمهت  شدـنزرف  هب  ردـپ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46600 - 1352
«. دروخیم هنایزات  دنز ، تمهت  شردپ 

شدنزرف هب  رگا  ردپ  یلو  دروخیم  ّدح  دنز ، تمهت  شردپ  هب  دـنزرف  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46601 - 1353
«. دروخیمن ّدح  دنز ، تمهت 

فذاق ّدح  يارجا  یگنوگچ  باب 14 

هراشا

: هک مدیسرپ  دنزیم ، ارتفا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  وا /[  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامس  ( 1 - ) 46602 - 1354
«. دوشیم هدز  دیدش ] کبس و   ] هنایزات عون  ود  نایم  دومرف : ترضح  دنزب ؟ ار  وا  ماما  هنوگچ  تسا  هتسیاش 

هدز شندـب  مامت  رب  دوشیم و  هدز  تخـس ] مرن و   ] ندز هنوگ  ود  نیب  هدـننز  ارتفا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  ( 2 - ) 46603 - 1355
«. دوشیم

ندز ود  نایم  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هدـننز  ارتفا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 3 - ) 46604 - 1356

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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«. دوشیم هدز  شندب  ۀمه  رب  دوشیم و  هدز  دیدش ] کبس و  ]
«. دوشیم هدز  سابل  يور  زا  شندب  ۀمه  دوشیم و  هدز  هنوگ  ود  نیب  هدننز  ارتفا  : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 4 - ) 46605 - 1357

 825 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دیوگ لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ هنایزات  داتـشه  هدننز  ارتفا  ّدح  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 5 - ) 46606 - 1358

ۀنایزات زا  رتدیدش  راوخبارش ، ۀنایزات  راوخبارش و  ۀنایزات  زا  رتدیدش  هدننز ، ارتفا  ۀنایزات  هدننز و  ارتفا  ۀنایزات  زا  رتدیدش  راکانز ، ۀنایزات  و 
«. تسا ریزعت 

داد روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46607 - 1359
«. دوشن هدنک  ابع  زج  هدننز ، ارتفا  سابل  زا  يزیچ  هک 

ابع زج  هدـننز  ارتفا  سابل  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46608 - 1360
«. دوشیمن هدنک  يزیچ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  هدننز  ارتفا  ندز  هنایزات  تیفیک  رب  هک  یتیاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  هدفه  باب  رد 

دنک بیذکت  ار  شیوخ  نآ  زا  سپ  فذق و  شرسمه  هب  هک  يدرم  مکح  باب 15 

هراشا

بیذـکت ار  دوخ  نآ  زا  سپ  دـنز  ارتفا  شرـسمه  هب  درم  هک  نامز  نآ  و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 1 - ) 46609 - 1361
«. دنوشیم ادج  مه  زا  دنکیم و  ناعل  يو  اب  نز  دنکن ، بیذکت  ار  شیوخ  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  يو  رسمه  نز ، دروخیم و  ّدح  دنک ،

. دوشیمن لالح  درم  يارب  نز  دبا  ات  دنوشیم و  ادج  مه  زا  دـنک ، ناعل  ار  نز  دـنز و  ارتفا  شرـسمه  هب  يدرم  رگا  ( 2 - ) 46610 - 1362
دهاوخ وا  دنزرف  دنزرف ، دنوشیمن و  ادج  مه  زا  یلو  دروخیم  ّدح  دنک - ناعل  نز  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک - بیذکت  ار  شیوخ  رگا  یلو 

. دوب

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدجیه  باب  تایاور  رد 

هناوید فذق  نآ و  سکع  ناملسم و  رب  كرشم  فذق  مکح  باب 16 

هراشا

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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هچ دوشیم - هدز  هنایزات  داتشه  ددنب ، ارتفا  یناملسم  رب  هک  سکره  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46611 - 1363
«. هدرب ای  یحیسم  ای  دشاب  يدوهی 

 827 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: هتفگ وا  هب  تسا و  هدز  ارتفا  یناملسم  هب  هک  يایحیسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بیهص  نب  دابع  ( 2 - ) 46612 - 1364

مالـسا تمرح  يارب  هنایزات  کی  يانثتـسا  هب  هناـیزات  داتـشه  ناملـسم و  ّقح  يارب  هناـیزات  داتـشه  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . راـکانز ، يا 
«. دننکن نینچ  دنسرتب و  نارگید  ات  دننادرگیم  شناشیکمه  نایم  رد  ار  وا  دوشیم و  هدیشارت  شرس  دروخیم و 

هدیشارت شـشیر  رـس و  دروخیم  ّدح  دنز ، ارتفا  یناملـسم  رب  یکرـشم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 46613 - 1365
«. دشاب ناکرشم  رگید  يارب  يدنپ  ات  دنیبیم ، رفیک  دننادرگیم و  شناشیکمه  نایم  رد  ار  وا  دوشیم و 

«. تسا تباث  نانآ  رب  ّدح  دننز ، ارتفا  یناملسم  رب  هک  نامز  ره  یسوجم ، یحیسم و  يدوهی و  : » دیوگ مردپ  ( 4 - ) 46614 - 1366
- دـنزیم ارتفا  دوخ  قیفر  هب  هک  يایحیـسم  يدوهی و  ةراـبرد  مالـسلا ] هیلع  قداـص  ماـما  وا /[  زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 5 - ) 46615 - 1367

«. دروخیم ّدح  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنزیم ، ارتفا  یناملسم  رب  هک  يایسوجم  زین  و  ار - رگید  یشیک  یشیک ،
شیک کی  بحاص  : » تسا هتفگ  اهنت  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  یلبق  تیاور  دننام  و  مدیسرپ »...  وا  زا  : » دیوگ سنوی  بیذهت . رد  ثیدح  نتم 

«. رگید شیک  رب 
یلو مالـسا . تمرح  يارب  يرگید  ّدح  ارتفا و  يارب  يّدح  دروخیم ؛ ّدح  ود  ددنب ، ارتفا  ناملـسم  رب  یّمذ  رفاک  رگا  ( 6 - ) 46616 - 1368

. دروخیمن هنایزات  دنز ، ارتفا  یّمذ  رفاک  رب  ناملسم  درم  رگا 
دنز ارتفا  تسا  ناملسم  شرسپ  ای  شرهوش  هک  یکرشم  نز  رب  یناملسم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 7 - ) 46617 - 1369

«. دروخیم ارتفا  ّدح  هدننز ، ارتفا  دزیخرب ، ّدح  يارجا  بلط  رد  ناملسم  دنز و  ارتفا  دراد ، ناملسم  دنزرف  هک  یکرشم  درم  رب  ای 
: هک مدیسرپ  باتک  لها  هّمذ و  لها  رب  ارتفا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامسا  ( 8 - ) 46618 - 1370

«. دوشیم ریزعت  یلو  هن ؛ دومرف : ترضح  دروخیم ؟ هنایزات  نانآ  رب  ارتفا  اب  ناملسم  ایآ 
 829 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رطاخ هب  هدننک  فذق  دنک ، فذق  ار  رگید  یخرب  باتک ، لها  زا  یخرب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 9 - ) 46619 - 1371
ناکرـشم و رگید  زا  ای  دـشاب  شبهذـم  لها  زا  هچ  دربب - ماـما  دزن  ار  تیاکـش  نیا  هک  تسا  یتروص  روظنم  دروخیم . ّدـح  هدـش  فذـق 

«. دوشیم ارجا  دشاب ] مارح  و   ] دنرمشب لالح  هچنآ  يارب  ینید  ره  لها  رب  دودح  دومرف : ترضح 
برع زا  یـضعب  هک  يدرم  ةرابرد  امـش  موش ! تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  : » دـیوگ یمرـضح  رکبوبا  ( 10 - ) 46620 - 1372

دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  ارتـفا ]  ] نیا نوـچ ] . ] دروـخیم ّدـح  دوـمرف : ترـضح  دـییوگیم ؟ هچ  دـنک ، فذـق  ار  لـهاج 
«. دوشیم

، ددـنب ارتـفا  یلهاـج  برع  زا  يدرم  رب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یمرـضح  رکبوبا  ( 11 - ) 46621 - 1373
یلص ادخ  لوسر  رب  ارتفا ]  ] نیا نوچ ] . ] يرآ دومرف : ترضح  دروخیم ؟ ّدح  مدیـسرپ : دوشیم . هدز  وا  رب  ّدح  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .

«. دوشیم دراو  هلآ  هیلع و  هللا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  باب  نیا  رب  هک  یتیاور  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هس  تسیب و  باب  تایاور  رد 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هد  باب  تایاور  رد  و 
هیلع موصعم  ماما  ةدومرف  فذـق ، ّدـح  باوبا  زا  فذاق  ّدـح  مکی  باب  زا  جـنپ  یـس و  تیاور  رد  زین  هدزای و  باـب  تاـیاور  رد  نینچمه  و 

. دراد ماقم  اب  تبسانم  هک  ارچ  رگنب ؛ ار  باب  تایاور  رگید  و  تسا » یکی  ارتفا  بارش و  رد  هدرب  یحیسم و  يدوهی و  ّدح  : » هک مالسلا 
. دینک هعجارم  تسا ؛ باب  بسانم  هک  یتیاور  مجنپ ، باب  تایاور  رد  و 

رفن ود  فذاقت  مکح  باب 17 

، تسا هتـسب  ارتفا  يرگید  رب  مادـک  ره  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 46622 - 1374
«. دنوشیم ریزعت  ودره  دوشیم و  هتشادرب  ّدح  ود ، ره  زا  دومرف : ترضح  مدیسرپ .

 831 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  رفن  ود  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ طاّنح  دّالو  وبا  ( 2 - ) 46623 - 1375

«. درک ریزعت  ار  ود  ره  تشادزاب و  ود  ره  زا  ار  ّدح  ترضح  دوب . هدرک  فذق  بسن  بسح و  رد  انز  هب  ار  شقیفر  نانآ  زا  مادک  ره  هک 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک هدش  تیاور  طاّنح  دّالو  وبا  زا  هیقفلا . هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه 

«. تسا هتخادنا  ار  انز » هب  : » هتفگ اهنت  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  یلبق  تیاور  دننام  و  .. 
. تسا یفاک  بیذهت و  رد  هچنآ  هن  تسا ؛ هدش  لقن  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  هک  تسا  نامه  حیحص  ارهاظ  و 

. دش لاؤس  دنکیم ، فذق  ار  شقیفر  مادک  ره  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 3 - ) 46624 - 1376
. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  فذق  ار  شقیفر  نانآ  زا  مادک  ره  هک  ار  درم  ود  : » دومرف ترضح 

«. درک ریزعت  مه  اب  ار  ود  ره  عنم و  ار  ّدح  ود ، ره  زا  ترضح 
. دنروخیم هنایزات  دننک ، فذق  ار  رگیدکی  رفن  ود  هک  نامز  نآ  و  ( 4 - ) 46625 - 1377

[ مانشد  ] ّبس مکح  باب 18 

هراشا

اب هکنآیب  هداد - مانشد  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 46626 - 1378
«. تسا ریزعت  وا  رب  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هدز  هنایزات  ایآ  مدیسرپ : دنز - هیانک  وا  هب  یفذق 

تباث ریزعت  هک  داد  مکح  رعـش ، رد  ندرک  وجه  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 2 - ) 46627 - 1379
«. تسا

 833 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ّدح درکیم و  ریزعت  رعش ، رد  ندرک  وجه  دروم  رد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46628 - 1380

«. یتسین تردپ  يارب  وت  ای  راکانز  نز  رسپ  يا  ای  راکانز  يا  دیوگب : هک  لکش  نیا  هب  حیرص  يارتفا  رد  رگم  دزیمن ؛
ات دزیمن  ّدح  ندز  هیانک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک دناهدرک  تیاور  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46629 - 1381

«. یتسین تردپ  يارب  وت  ای  راکانز  ردام  رسپ  يا  ای  راکانز  يا  دننام : دنک ؛ حیرص  يارتفا  هک  نآ 
رب یلع ، يا  دومرف : لوسر  ترضح  : » هک تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  تیاور  رد  ( 5 - ) 46630 - 1382
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«. تسین تطاسو  تعافش و  ّدح ، رد  تسین و  ّدح  ندز ، هیانک  رد  تسین و  رهم  راکانز 
. مدیسرپ قساف ، يا  تفگ : يرگید  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هفینحوبا  ( 6 - ) 46631 - 1383

«. دوشیم ریزعت  تسین و  يو  رب  يّدح  دومرف : ترضح 
لثم دنکیم ، فذق  ار  وا  هیانک  يور  زا  ای  دهدیم  مانشد  يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46632 - 1384

[ باوخ رد   ] وت دیوگیم : ندز  هیانک  رد  ای  نیا ؛ هباشم  ای  دیلپ  يا  ای  رجاف  يا  ای  قساف  يا  ای  رخ  يا  ای  كوخ ، يا  دـیوگیم : وا  هب  هک  نیا 
«. دناسریمن ّدح  هب  ار  وا  تسا و  ندرک  بدا  اهنیا  ۀمه  رد  : » دومرف ترضح  نیا ، هباشم  ای  ياهدش  ملتحم  ترهاوخ  اب  ای  تردام  اب 

یلو تسین  ّدح  نیا  رد  یکوخ ، وت  يدیلپ و  وت  دیوگب : يرگید  درم  هب  يدرم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46633 - 1385
«. تسا رفیک  يرادقم  نداد و  دنپ  نآ  رد 

هدناوخ هناوید  دنزرف  ار  يرگید  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46634 - 1386
وا هب  دـنزب و  هناـیزات  تسیب  ار  شقیفر  یلوا  هک  داد  روتـسد  درک و  تواـضق  ياهناوید ، دـنزرف  وت  دوب : هتفگ  يو  هب  زین  يرگید  نآ  دوب و 

هدروخ هنایزات  هک  سک  نآ  هب  ار  هنایزات  دز ، هناـیزات  ار  وا  نوچ  دراد و  قاقحتـسا  ار  هناـیزات  تسیب  نیمه  هباـشم  زین  وا  هک  نادـب  دومرف :
«. دراد زاب  ار  ود  نیا  ات  دوب  يرفیک  ناونع  هب  نیا  دز و  هنایزات  تسیب  مه  وا  داد . دوب ،

 835 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، كوخ ةدنروخ  يا  راوخبارش ، يا  دیوگب : يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 10 - ) 46635 - 1387

«. دوشیم هدز  هنایزات  دنچ  یلو  تسین  وا  رب  يّدح  : » دومرف هک  هدرک  تیاور 
، راوخبارش يا  كوخ و  تشوگ  ةدنروخ  يا  دیوگیم : يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 46636 - 1388

«. ّدح هن  تسا ، ریزعت  وا  رب  : » دومرف
رـسپ يا  اـی  یحیـسم  رـسپ  يا  دـیوگب : شناملـسم  ردارب  هب  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 12 - ) 46637 - 1389

«. دینزب مالسا  تزع  يارب  ار  وا  دنشاب ، یحیسم  ای  یسوجم  ود  ره  شردام  ردپ و  یتسه و  يدب  درم  وت  ای  یسوجم 
رگا دینزب و  هنایزات  تسیب  ار  وا  يدوهی ، يا  دیوگب : يدرم  هب  يدرم  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ( 13 - ) 46638 - 1390

«. دینزب هنایزات  تسیب  ار  وا  تفص ، نز  يا  دیوگب :
ای دیلپ  يا  ای  رفاک  يا  رجاف ، يا  دـیوگب : شناملـسم  ردارب  هب  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 46639 - 1391

«. دینزب هنایزات  هن  یس و  ار  وا  رخ ، يا  ای  قفانم  يا  ای  قساف  يا 
: دومرف رخ ، يا  ای  كوخ  يا  دیوگیم : يرگید  درم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 46640 - 1392

«. تسا ریزعت  وا  رب  »
. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  تسا ، شردام  کلام  هک  یسک  يا  تفگ : يدرم  هب  هک  ار  يدرم  ( 16 - ) 46641 - 1393

. دزن وا  رب  ّدح  درک و  ریزعت  ار  وا  ترضح 
. دـندروآ مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  ینکیم ، شزیمآ  ترـسمه  اـب  مارح  هب  وـت  تفگ  يدرم  هب  هک  ار  يدرم  ( 17 - ) 46642 - 1394

. درکن يراج  وا  رب  ّدح  درک و  ریزعت  ار  وا  ترضح 
 837 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دروخیم و ار  هدننک  فذق  ّدـح  دـنک ، یفن  شردـپ  زا  ار  يدرم  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 18 - ) 46643 - 1395
«. دوشیم بیدأت  دنک ، یفن  شاهلیبق  بسن  زا  ار  وا  رگا 

، تسین وت  يارب  رداـم  تسین و  وت  يارب  ردـپ  دـیوگب : شقیفر  هب  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 19 - ) 46644 - 1396

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1533 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هک  ارچ  تسین ؛ ییادخ  ادخ ، زج  هک  مهدیم  یهاوگ  دیوگب : دیاب  دنگوس ! مردپ  هب  هن ؛ دیوگب : هک  سک  ره  دهدب و  هقدص  يرادقم 
«. تسوا ۀتفگ  ةرافک  هلمج ،

ود نآ  زا  یکی  هتفگ  نیا  اب  رفاک ، يا  دیوگب : شردارب  هب  هک  يدرم  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 20 - ) 46645 - 1397
«. دوب دهاوخ  رفاک 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  مود  تسیب و  باب  رد 

: دیآیم

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  مود  تسیب و  باب  رد 

فذاق ندیشخب  رد  فوذقم  ّقح  باب 19 

هراشا

. مدیـسرپ دـنکیم ، فذـق  ار  شرـسمه  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  رقاـب  ماـما /[  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 46646 - 1398
هدیدنـسپ و  دـنکن ] وفع   ] هن دومرف : ترـضح  دـنک ؟ وفع  ار  وا  شرـسمه  رگا  تسیچ  امـش  رظن  متفگ : دروخیم . هنایزات  دومرف : ترـضح 

«. تسین
، دوب وفع  زاوج  رب  لمتشم  هک  هعامس  تیاور  اب  یتافانم  چیه  تیاور  نیا  : » دیوگ بیذهت  رد  هللا ] همحر  یسوط  خیـش  نسحلا /[  نب  دمحم 

نیا زا  مکاـح  درب و  مکاـح  شیپ  ار  ناـیرج  هک  نآ  زا  سپ  درادـن ، وفع  ّقح  نز  هک  یتروص  هب  دوشیم  لـمح  تیاور  نیا  نوچ  درادـن ؛
«. میهدیم حیضوت  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  رد  هک  هنوگ  نآ  نیا - زا  شیپ  تسا - نز  ّقح  وفع  اهنت  تسا ، هدش  علطم  فذق 

. دنک وفع  ار  وا  دناوتیمن  شرسمه  دنک ، فذق  ار  شرسمه  يدرم  رگا  ( 2 - ) 46647 - 1399
 839 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار وا  درم  نآ  تسا و  هدز  تمهت  يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 3 - ) 46648 - 1400
«. درادن ندز  هنایزات  ّقح  رگید  وفع ، زا  سپ  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنزب ، هنایزات  ار  وا  دهاوخیم  نآ  زا  سپ  یلو  درک  وفع 

«. درادن ار  ّدح  هب  عوجر  ّقح  هدرک ، وفع  هدننز  تمهت  زا  هک  یسک  : » دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 4 - ) 46649 - 1401

تاعاجرا

: تشذگ

وفع تسوا ، ّیلو  هک  یسک  ّقح  شدوخ و  ّقح  زا  دناوتیم  هدش  هدز  تمهت  هک  یتیاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدراهچ  باب  رد 
. دنک

یلو دـنکیم  لالح  وفع و  ار  وا  صخـش  نآ  دـنکیم . مهتم  اـنز  هب  ار  يرگید  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  باـب ، نیمه  زا  هدزاود  تیاور  رد  و 
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. دنزب هنایزات  دربب و  یضاق  دزن  ار  وا  دهاوخیم  دنکیم و  رییغت  شرظن  دعب 
«. دینک هظحالم  درادن ...  يّدح  رگید  وفع ، زا  سپ  دومرف : ترضح 

دنک و فذق  ار  ياهدنب  يدازآ ، رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  فذاق ، ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  زا  متشه  تسیب و  تیاور  رد  و 
دازآ رب  يزیچ  دنکن ، بلط  رگا  یلو  دروخیم  هنایزات  دازآ  نآ  دنک ، بلط  ار  شدوخ  ّقح  دشاب و  هرجهلاراد  رد  ناملسم و  هدنب  نآ  ردام 

«. تسین

: دیآیم

. دینک هظحالم  باب ، نیا  بسانم  يدعب  باب  رد 

ناثراو زا  یضعب  وفع  اب  فذق ، ّدح  طوقس  مدع  باب 20 

هراشا

و هراک ؛ دـب  نز  رـسپ  يا  دـیوگب : يدرم  هب  يدرم  رگا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  : » دـیوگ یطاـباس  راـمع  ( 1 - ) 46650 - 1402
يرگید یلو  هدرک  تشذــگ  هدــننک  فذــق  زا  ود ، نـیا  زا  یکی  دراد و  ینت  يردارب  هدــش ، فذــق  هـک  سک  نآ  تساـنز و  شروـظنم 

هک تسین  یسک  ردام  نامه  وا  ردام  ایآ  دومرف : ترـضح  دنک ؟ نینچ  دناوتیم  ایآ  دنزب ، هنایزات  ار  وا  دربب و  مکاح  دزن  ار  يو  دهاوخیم 
ود ره  اب  وفع  رایتخا  تسا ، هدرم  ناشردام  رگا  تساهنیا . ود  ره  رایتخا  رد  وفع  دومرف : ترـضح  هاـگنآ  يرآ . متفگ : تسا ؟ هدرک  وفع 

«. تسا ردام  اب  وفع  رایتخا  تسا ، هدنز  ردام  رگا  یلو  تسا 
841 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

ود هدش  فذق  درم  درک و  فذـق  ار  يدرم  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  موس  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
وفع تساهنیا و  ود  ره  ردام  ردام ، نآ  هک  ارچ  دنک ؛ بلط  ار  شیوخ  ّقح  هک  دـناوتیم  يرگید  دـنک ، وفع  نآ  زا  یکی  رگا  دراد . ردارب 

. تسا ود  ره  يارب 
. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتایاور  نیشیپ ، باب  رد  و 

دنک راکنا  ار  نآ  سپس  رارقا و  يدنزرف  بسن  هب  هک  یسک  مکح  باب 21 

هراشا

ار وا  دنک /[  رارقا  يدنزرف  هب  هک  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46651 - 1403
«. تسوا زا  دنزرف  دروخیم و  ّدح  دنادن ] دوخ  دنزرف  ار  وا  دنک /[  یفن  ار  وا  سپس  دریذپب ]

وا رب  ّدـح  دـنادن ، دوخ  زا  ار  وا  نآ  زا  سپ  دـنک  فارتـعا  شدـنزرف  هب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46652 - 1404
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«. تسا بجاو  وا  رب  رهم  تخادرپ  دوشیم و  يراج 
نادب البق  هک  یلاح  رد  دنادن ، دوخ  زا  ار  شدنزرف  يدرم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لیضف  نب  ءالع  ( 3 - ) 46653 - 1405
يزینک زا  رگا  یلو  دروخیم  ار  هدرب  ّدـح  ینعی  هناـیزات  هاـجنپ  تسا ، يدازآ  رداـم  زا  دـنزرف  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشاد  فارتعا 

«. تسین وا  رب  يزیچ  تسا ،

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  تسا ؛ باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  دالوا ، ماکحا  باوبا  زا  هدجیه  باب  تایاور  رد 

مدش ملتحم  تردام  اب  دیوگب : يرگید  هب  هک  یسک  مکح  باب 22 

هراشا

اب نم  تفگ : يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  يدرم  دومرف : مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  : » ] دیوگ هعامـس  ( 1 - ) 46654 - 1406
. تسا هتسب  ارتفا  مردام  رب  نیا  تفگ : درب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يو  درم  نآ  مدش . ملتحم  تردام 

. تسا هدش  ملتحم  مردام  اب  هک  تسا  هتفگ  تفگ : وا  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  يزیچ  هچ  دومرف : وا  هب  ترضح 
ار وا  هیاس  وت  مرادیم ، هگن  هداتسیا  تیارب  دیـشروخ  ربارب  رد  ار  وا  یهاوخب  رگا  تسا  نیا  تلادع  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: هک تسا  يرگید  تیاور  رد  و  دـهدن » رازآ  ار  ناناملـسم  راب  رگید  ات  دز  میهاوخ  ار  وا  یلو  تسا  هیاس  لثم  باوخ  هک  ارچ  نزب ؛ هناـیزات 

«. دز روآدرد  یلکش ] هب   ] ار وا  »
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ارتفا نم  رب  نیا  تفگ : دید و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  ار  يدرم  يدرم ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46655 - 1407
: دومرف ترـضح  تسا . هدش  ملتحم  « 1  » يرگید ردام  اـب  تسا  هتفگ  تفگ : وا  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  يزیچ  هچ  دومرف : ترـضح  تسا . هتـسب 

مینزیم روآدرد  یلکـش ] هب   ] ار وا  ام  یلو  تسا . هیاس  لثم  باوخ  هک  ارچ  ینزب ؛ هنایزات  ار  شاهیاـس  یهاوخب ، رگا  هک  تسا  نیا  تلادـع 
«. دز روآدرد  یلکش ] هب   ] ار وا  ترضح  هاگنآ  دهدن . رازآ  ار  ناناملسم  هک  نآ  ات 

هیلع صخـش  نآ  مدـش . ملتحم  ترداـم  اـب  باوـخ  رد  بشید  تفگ : يرگید  هب  يدرم  : » هـک تـسا  هدـش  تـیاور  ( 3 - ) 46656 - 1408
. دوش يراج  يو  رب  ّدح  ات  تساوخ  درب و  تیاکش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هدنیوگ 

ار ناناملـسم  اددجم  ادعب  ات  منکیم  بدا  بوخ  ار  وا  نم  یلو  ینزب  یناوتیم  ار  شاهیاس  یهاوخب ، رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دز روآدرد  ریزعت  ناونع  هب  ار  وا  ترضح  سپس  دهدن . رازآ 

هتفگ نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دروآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  يدرم ، : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 4 - ) 46657 - 1409
ماما سپـس  منزیم . ار  شاهیاس  تیارب  یهاوخب  رگا  تسا ؛ هیاس  ۀـلزنم  هب  باوخ  دومرف : ترـضح  تسا . هدـش  ملتحم  مرداـم  اـب  هک  تسا 

«. دهدن رازآ  ار  ناناملسم  اددجم  ات  منکیم  بدا  ار  وا  نم  یلو  دومرف : مالسلا  هیلع 
ملتحم بشید  تردام  اـب  نم  دوب : هتفگ  يرگید  هب  هک  ار  يدرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 5 - ) 46658 - 1410

«. درک ریزعت  مدش ،
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دزن يدرم  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناشّدـج  زا  مالـسلا  هیلع  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 6 - ) 46659 - 1411
: دومرف ماما  منکیم . شزیمآ  مردام  اب  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دومرف سپس  دینزب . ریشمش  اب  ار  شاهیاس  دومرف : تشاد و  هاگن  دیشروخ  ربارب  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دوب وت  ّدح  نیا 

تاعاجرا

: تشذگ

مدش ملتحم  ترهاوخ  ای  تردام  اب  نم  دیوگب  هیانک  لکـش  رد  ای  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدجیه ، باب  زا  تفه  تیاور  رد 
«. دناسرن ّدح  هب  یلو  تسا  ندرک  بدا  اهنیا  ۀمه  رد  نآ ، دننام  ای 

______________________________

نآ ردام  اب  دیوگیم  هدننز  ارتفا  دـنزیم ، ارتفا  رگید  درم  هب  درم  کی  دوشیم . دای  تیاور  رد  درم  ود  زا  هک  تسور  نآ  زا  ریبعت  نیا  (. 1)
. تسا هدش  ملتحم  هدرک و  شزیمآ  باوخ  رد  رگید ) درم   ) درم

845 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

 ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  ریاس  ای  ناماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدنهد  مانشد  یبصان و  لتق  بوجو  مکح  باب 23 

هراشا

قداص رفعج  ماما  نامز  رد  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  : » دـیوگ ءاّـشولا  یلع  نب  نسح  ( 1 - ) 46660 - 1412
مالسلا هیلع  قداص  ماما  دندش . عمج  همه  مدرم  دندروآ . هنیدم  یلاو  دزن  ار  وا  داد . مانشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا  هیلع 
سلجم ردـص  رد  ار  ماما  وا  دـمآ . هنیدـم  لماع  دزن  دوب ، گنر  لگ  ییابع  شنت  رب  دوب و  هتفای  يدوبهب  یـضیرم  زا  هزات  هک  یلاح  رد  مه 

نب نسح  نسح و  نب  هللادبع  تسیچ ؟ امش  رظن  تفگ : نارضاح  هب  تفرگ و  هزاجا  شدوخ ] دنسم  رب   ] ندز هیکت  يارب  ماما  زا  داد و  ياج 
: دنتفگ وا  هب  نارگید  دیز و 

: تفگ درک و  يو  نارای  يارلا و  ۀعیبر  هب  یهجوت  هنیدم  لماع  دوش . هدیرب  شنابز  هک  تسا  نیا  ام  رظن 
تسین »؟ یقرف  شنارای  ادخ و  لوسر  نیب  هللا ! ناحبس  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم . بدا  تفگ : وا  تسیچ ؟ امش  رظن 

ةداتسرف هک  مدوب  هداتسیا  مردپ  رس  يالاب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  مردارب  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 2 - ) 46661 - 1413
. دروآ يرذـع  مردـپ  دـیورب . يو  دزن  امـش  هک  دـیوگیم  هنیدـم  ریما  تفگ : دـمآ و  ناشیا  دزن  هنیدـم - یلاو  یثراـح - هللادـیبع  نب  داـیز 

ماما تسا . رتکیدزن  رد ، نیا  هک  ارچ  دننک ؛ زاب  ناشيارب  ار  خاک  ِرد  هک  ماهداد  روتسد  تفگ : ناشیا  هب  دمآ و  مردپ  دزن  اددجم  هداتسرف 
عمج ار  هنیدم  ناهیقف  ۀمه  یلاو  هک  یلاح  رد  دندش ؛ دراو  هنیدم  یلاو  رب  درک و  هیکت  نم  رب  تساخرب و  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرقلا  يداو  یلاها  زا  يدرم  هک  دندوب  هداد  تداهـش  همان  نآ  رد  هک  دوب  ياهمان  شیولج  رد  دوب و  هدرک 
یلاو دنیوگیم ؟ هچ  نانیا  منیبب  دومرف : ترـضح  دینک . هاگن  همان  نیا  هب  هللادـبع ، ابا  يا  تفگ : مردـپ  هب  هنیدـم  یلاو  تسا . هدرک  دای  دـب 
مظاک ماما  دوشیم . ینادنز  ریزعت و  دوشیم ، هدز  دوشیم ، بیدأت  میتفگ  دـنتفگ : دـیتفگ ؟ هچ  امـش  تفگ : دـش و  ناهیقف  هجوتم  هنیدـم 
ةرابرد هک  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  زا  رگا  تسیچ ؟ امـش  رظن  دومرف : نانآ  هب  مردـپ  تشاد : نایب  مالـسلا  هیلع 
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: دنتفگ تشاد ؟ یمکح  هچ  دوب  هدرک  دای  هتفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. تسین یتوافت  شنارای  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیب  هللا ! ناحبس  دومرف : مردپ  تشاد . ار  مکح  نیمه 

نم هب  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میداتسرفیمن . امش  یپ  سک  ام  دندوب ، ام  روظنم  نانیا  رگا  هللادبع ، ابا  يا  تفگ : هنیدم  یلاو 
. دنراد یناسکی  ۀیور  نم  هب  تبسن  مدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : داد  ربخ 

یسک رگا  هک  تسا  بجاو  زین  مکاح  رب  دشکب و  ارم  ةدنهد  مانشد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دنکیم ، دای  دب  هب  ارم  یسک  دینـش  هک  سک  ره 
مکح هب  ار  وا  دیربب و  نوریب  ار  درم  نیا  تفگ : هنیدم ) یلاو   ) هللا دیبع  نب  دایز  دشکب . ار  وا  دندرب ، وا  دزن  دنکیم  ییوگدـب  نم  زا  هک  ار 

«. دیشکب مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 847 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتـسویپ  لیذه ، زا  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 46662 - 1414
؟ دسریم صخش  نیا  باسح  هب  یسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دادیم . مانشد 
هب وا  دندیـسرپ . درم  نآ  ةرابرد  دندیـسر . هبرع  ۀقطنم  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  ود  نآ  ادخ . لوسر  يا  ام  دـنتفگ : دنتـساخرب و  راصنا  زا  رفن  ود 
وا هب  دوب  هدیـسرن  شنادنفـسوگ  هب  زونه  دوـب و  هدـش  ادـج  هداوناـخ  زا  درم  نآ  هک  یلاـح  رد  رفن  ود  نیا  تفریم . شنادنفـسوگ  يوـس 

سک نالف  رـسپ  سک  نالف  وت  دـنتفگ : وا  هب  ود  نیا  تسیچ ؟ امـش  مسا  دـیتسیک و  رفن  ود  امـش  تفگ : وا  دـندادن . مالـس  وا  هب  دندیـسر .
رظن مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  دندز . ار  درم  نآ  ندرگ  دندش و  هدایپ  بسا  زا  ود  نآ  يرآ . تفگ : یتسه ؟

؟ تسیچ امش 
ار وا  یـسرتیمن ، شیوخرب  رگا  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هتـشک  اـیآ  دـهد ، مانـشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زین  زورما  يدرم  رگا 

«. شکب
راـی هک  سک  ره  دوشیم و  هتـشک  دـهد ، مانـشد  يربماـیپ  هب  سک  ره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 4 - ) 46663 - 1415

«. دروخیم هنایزات  دهد ، مانشد  ار  يربمایپ 
هداد هبوت  دوش و  هتـشک  دـیاب  دـهد ، مانـشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 5 - ) 46664 - 1416

. دوشیمن
[«. تسین هتفریذپ  وا  ۀبوت  ]

یسک دنک ، ییوگ  دب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  ( 6 - ) 46665 - 1417
نآ زا  شیپ  ایآ  دـش : لاؤس  ماما  زا  روط . نیمه  تسا و  رتکیدزن  هک  يدـعب  رفن  تشکن ، وا  رگا  دـشکب و  ار  وا  تسا  رتکیدزن  وا  هب  هک 

«. دننکیم دنشاب - شیوخ  رب  نایلاو  زا  نمیا  رگا  ناناملسم - ار  راک  نیا  يرآ . دومرف : ترضح  دنربب ؟ یلاو  دزن  ار  وا  هک 
«. هدم تلهم  وا  هب  درک ، يربمایپ  زا  ییوجبیع  هک  یسک  : » تشون هعافر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46666 - 1418

مهیلع شکاپ  تیب  لها  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اـم ،]  ] رورـس سک  ره  : » هک هدـش  تیاور  ( 8 - ) 46667 - 1419
«. دوش هتشک  تسا  بجاو  دنک ، دای  هیانک  نعط و  هب  ای  تسین  نانآ  ۀتسیاش  هک  ياهنوگ  هب  ای  يدب  هب  ار  مالسلا 

 849 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نم داتسرف . نم  دزن  سک  رمع ، نب  زیزعلادبع  یلاو  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ مقرا  نب  رطم  ( 9 - ) 46668 - 1420

: دیـسرپ یلاو  دوب . هداد  شارخ  ار  يو  تروص  هدرک و  ییوگ  دـب  شقیفر  زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوـب  درم  ود  وا  يوـلج  رد  متفر . يو  دزن 
ادخ لوسر  تسا : هتفگ  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : یلاو  دناهتفگ ؟ هچ  ود  نیا  مدیـسرپ : تسیچ ؟ درم  ود  نیا  ةرابرد  امـش  رظن  هللادبعوبا ، يا 

مدرم ۀمه  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا : هتفگ  يرگید  درادن و  تفارـش  بسح و  رد  هیما  ینب  رب  یتلیـضف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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نآ يرگید  تروص  اب  هدرک و  مشخ  هدرکیم ، يراـی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نآ  دراد و  يرترب  تلیـضف و  ناـمز  ره  رد 
نانآ ياهدیـسرپ و  دنتـسه ، تفارطا  رد  هک  یناسک  زا  وت  هک  مراد  ناـمگ  نم  متفگ : وا  هب  نم  تسه ؟ يزیچ  وا  رب  اـیآ  ینیبیم . هک  هدرک 

يرترب تلیـضف و  رد  تسا  هتفگ  هک  یـسک  تسا  هتـسیاش  متفگ : وا  هب  ییوگب . هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  تفگ : یلاو  دـناهتفگ . وت  هب  زین 
: دومرف ماما  دوشن . هتشاذگ  هدنز  دوش و  هتشک  تسادخ ، لوسر  دننام  یسک 

يوش و نامهم  مدرم  عون  نیا  زا  يدرم  هب  وت  رگا  ینیبیمن  ایآ  تسین . بسن  هک  بسح  متفگ : تسین ؟ یکی  بسح  رگم  اـیآ  تفگ : یلاو 
بـسن رگا  متفگ : تسین ؟ یکی  بسن  ایآ  دیـسرپ : یلاو  تسا ؟ تسرد  تسا ، فرـش  بسح و  نیا  هک  ییوگب  وا  هب  دنک و  ییاریذـپ  وت  زا 

زا سپ  تسا . هدشن  هتخیمآ  متس  كرش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بسن  رد  تسا . یکی  بسن  دورب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ات  ود ، نیا 
«. دش هتشک  وا  داد و  روتسد  یلاو  نآ ،

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  يدرم  ةرابرد  امش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ملاس  نب  ماشه  ( 10 - ) 46669 - 1421
، یناشکن یهانگیب  ره  هب  ار  هلاسم  نیا  وت  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : نم  هب  ترـضح  دـیوگ : ماـشه  تسیچ ؟ دـهدیم ، مانـشد  رایـسب 

ةرابرد دومرف : ترضح  دیوگ : ماشه  تسیچ ؟ دهدیم ، رازآ  ار  ام  هک  يدرم  ةرابرد  امش  رظن  مدیسرپ : دیوگ : ماشه  تسا . لالح  شنوخ 
هیلع نینمؤملاریما  اب  طابترا  رد  ياهرهب  ایآ  دومرف : ترضح  دیوگ : ماشه  دهدیم . رازآ  امـش  زا  درک  دای  اب  ار  ام  امـش  ةرابرد  متفگ : هچ ؟

«. وشم وا  ضّرعتم  دومرف : ترضح  دنکیم . راهظا  دیوگیم و  نینچ  وا  متفگ : ماما  هب  دراد ؟ مالسلا 
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  هک  يدرم  ةرابرد  امـش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ ملاـس  نب  ماـشه  ( 11 - ) 46670 - 1422
. تسا لالح  شنوخ  دشکن ، هانگیب  هب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ دهدیم ، مانشد  ار  مالسلا 

«. دوشیم هتشک  يرفاک  ضوع  رد  نمؤم  دومرف : دوشیم ؟ هدیشک  یهانگیب  هب  يزیچ  هچ  متفگ :
هک ماهدینش  وا  زا  هک  يدرم  ةرابرد  امش  رظن  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ يرماع  نامیلـس  نب  هللادبع  ( 12 - ) 46671 - 1423

ادـخ هب  دومرف : نم  هب  ماـما  دـیوگ : نامیلـس  نب  هللادـبع  تسیچ ؟ دـیوجیم ، يرازیب  وا  زا  دـهدیم و  مانـشد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رد تناج  هک  نیا  رگم  وشم ؛ وا  ضّرعتم  راذگاو و  ار  وا  تسین . امـش  زا  رفن  کی  اب  ربارب  نانآ  زا  رفن  رازه  تسا و  لالح  شنوخ  دنگوس !

«. دشاب ناما 
: تفگ دیسرپ و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ینعی  لوا  نسحلاوبا  ماما  زا  یسک  مدینـش  : » دیوگ ینئادم  دیدح  نب  یلع  ( 13 - ) 46672 - 1424

نب یلع  یتسین . دشاب ، نام  يادخ  ام و  نیب  تجح  ام و  ماما  هک  نیا  رفعج و  نب  یـسوم  وت  دـیوگیم : هک  مدینـش  ریـشب  نب  دـمحم  زا  نم 
دنوادخ دناشچب ! وا  هب  ار  شتآ  يامرگ  دنوادخ  دنک ! تنعل  ار  وا  ادخ  دومرف : هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دیوگ : دیدح 

، تسا لالح  نم  رب  شنوخ  ایآ  ماهدینـش ، وا  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نونکا  مه  موش ! تیادـف  متفگ : ماـما  هب  دـشکب ! لکـش  نیرتدـب  هب  ار  وا 
! دـنگوس ادـخ  هب  يرآ . دومرف : ترـضح  تسا ؟ حاـبم  ماـما  ادـخ و  لوسر  ةدـنهد  مانـشد  نوخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ، حاـبم  نم  رب  شنوخ 

نیا اـیآ  متفگ : تسا . هدرک  حاـبم  تسا ، هدینـش  وا  زا  ار  هلمج  نیا  هک  سک  ره  وت و  يارب  ار  يو  نوـخ  دـنوادخ  تسا و  لـالح  شنوـخ 
مناردپ و ةدنهد  مانشد  ادخ و  لوسر  ةدنهد  مانشد  ادخ و  ةدنهد  مانشد  صخش  نیا  دومرف : ترـضح  تسین ؟ امـش  ةدنهد  مانـشد  صخش 

نم دزن  وا  رگا  تسیچ ؟ امش  رظن  متفگ : دشابن ! نآ  زا  رتالاب  هتفگ ، نیا  نیا و  زا  رتهاتوک  هک  تسا  مانشد  مادک  تسا و  نم  ةدنهد  مانـشد 
: دومرف ترضح  تسا ؟ نم  رب  یهانگ  هچ  مشکن ، مشاب و  هتشادن  مناسرب  بیسآ  یهانگیب  صخش  هب  راک  نیا  اب  هک  نیا  زا  میب  نم  دیآ و 

یـسک تمایق  زور  رد  نادیهـش  نیرترب  هک  ینادیمن  ایآ  دوب . دـهاوخ  وت  رب  دوش - هتـساک  وا  هانگ  زا  هک  نآ  نودـب  ربارب - دـنچ  يو  هانگ 
؟» دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  ادخ و  زا  يرای و  شبایغ  رد  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا 
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ترـضح دـییوگیم ؟ هچ  یبصان  نتـشک  ةرابرد  امـش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ دـقرف  نب  دواد  ( 14 - ) 46673 - 1425
یبآ رد  ار  وا  اـی  ینک ] بارخ   ] ینادرگرب وا  رب  ار  يراوید  هک  یناوتب  رگا  مسرتیم . وت  دوخ  رب  نم  یلو  تسا . لـالح  شنوـخ  وا  دوـمرف :

هک ردقچ  ره  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ شلاوما  ةرابرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : نکب . دهد ، تداهـش  راک  نآ  هب  وت  هیلع  دـناوتن  ات  ینک  قرغ 
«. ربب نیب  زا  یناوتب ،

. دش لاؤس  درکیم ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ییوگدب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 15 - ) 46674 - 1426
هنوگ نآ  دوشیم - هتشک  دهد ، مانشد  ماما  هب  هک  سکره  دنامن و  هدنز  مه  ار  زور  کی  هک  تسا  راوازـس  صخـش  نیا  : » دومرف ترـضح 

«. دهد مانشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 
هداد مانـشد  سلجم  نآ  رد  ناماما  زا  یماـما  هب  هک  دنیـشنب  یـسلجم  رد  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 16 - ) 46675 - 1427

باذـع ار  يو  ترخآ  رد  دـناشوپیم و  وا  رب  اـیند  رد  ار  يراوخ  ساـبل  دـنوادخ  دریگن ، دریگب و  ار  ماـما  ّقح  دـناوتب  سک  نآ  دوشیم و 
«. دریگیم وا  زا  تسا ، هداد  وا  هب  ام  تفرعم  تهج  زا  هک  ياهتسیاش  تمعن  درک و  دهاوخ 

ناشیا اب  دـمآ ، نوریب  هریح  زا  روصنم  رفعجوبا  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  ناـمز  نآ  : » دـیوگ مزارم  ( 17 - ) 46676 - 1428
نامه رد  دیسر . نیحلاس  ۀقطنم  هب  بش  لوا  رد  دش و  جراخ  ترضح  دش ، هداد  ترـضح  هب  جورخ  ةزاجا  هک  تعاس  نامه  میدوب . هارمه 

. دـیورب هک  منکیمن  اهر  ار  امـش  تفگ : ترـضح  هب  تسب و  ترـضح  رب  ار  هار  دوب ، نیحلاس  رد  هک  تایلام  ناروماـم  زا  یکی  بش ، لوا 
تیادف تفگ : ترضح  هب  فداصم  میدوب . ترضح  اب  فداصم  نم و  دیزرو و  عانتما  وا  یلو  تساوخ  وا  زا  درک و  رارـصا  وا  هب  ترـضح 

! دوشیم هچ  مزارم  نم و  رفعجوبا و  راک  هک  منادیمن  نم  دنادرگرب و  ار  امش  مسرتیم  دهدیم و  رازآ  ار  امش  هک  تسا  یگس  نیا  موش !
؟ میزادنیب رهن  رد  ار  وا  نآ  زا  سپ  مینزب و  ار  يو  ندرگ  هک  دیهدیم  هزاجا  ام  هب  ایآ 

نآ زا  سپ  دـش . يرپس  بش  رتشیب  هک  نآ  ات  درکیم  تساوخ  رد  وا  زا  ترـضح  نانچمه  فداصم و  يا  راد  هگن  تسد  دومرف : ترـضح 
؟ دـیتفگیم رفن  ود  امـش  هچنآ  ای  تسا  رتهب  نیا  مزارم ، يا  دومرف : ترـضح  هاـگنآ  داـتفا . هار  ترـضح  داد و  هزاـجا  ترـضح  هب  روماـم 

: دومرف ترضح  تسا . رتهب  نیا  موش ! تیادف  متفگ :
«. دزاسیم دراو  گرزب  يراوخ  رد  ار  وا  نیا ، یلو  دیآیم  نوریب  کچوک  يراوخ  زا  درم 
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تاعاجرا

: دیآیم

. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  براحم ، ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
رگم تسین ؛ زیاج  هیقتراد  رد  رافک  اهیبصان و  زا  يدحا  نتشک  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متـشه ، باب  زا  هدزای  تیاور  رد  و 

«. یسرتن تنارای  شیوخ و  رب  وت  هک  تسا  ینامز  نآ ، دنکیم و  شالت  داسف  هار  رد  هک  یسک  ای  یلتاق 
. تسا دافم  نیا  بسانم  هک  يزیچ  مهد ، باب  تایاور  رد  و 

زا دـنک ، راکنا  ار  یماما  هک  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  وضع ، صاـصق  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
نید وا  نید  تسادـخ و  زا  ماـما  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسا  زا  دـترم  رفاـک  وا  تسا . رازیب  شنید  وا و  زا  دـنوادخ  تسا و  هتـسج  يرازیب  ادـخ 

زا لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  هکنیا  رگم  تسا ؛ حابم  لاح  نآ  رد  شنوخ  رفاک و  دـیوج ، يرازیب  ادـخ  نید  زا  هک  سک  ره  تسادـخ و 
«. دنک هبوت  تسا ، هتفگ  هچنآ 
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دوش بکترم  ار  فذق  دصق ، نودب  هک  یسک  رب  ّدح  مدع  باب 24 

رب وا  زا  يزیچ  هک  یـسک  ةرابرد  ترـضح  زا  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  : » دـیوگ هیطع  نب  یلع  ( 1 - ) 46677 - 1429
رب ار  هار  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  دنوادخ  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ هذخاؤم  نادب  ار  وا  دنوادخ  ایآ  هک : دیـسرپ  دنزرـس ، مشخ  ساسا 
زا رتراوگرزب  دنوادخ  : » هدمآ تیاور  رد  زین  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  تیاور  ياهخـسن  رد  و  دریگ » گنت  ددنب و  شاهدنب 

«. دریگ رارق  یگنت  راشف و  رد  شاهدنب  هک  تسا  نآ 
. مدیسرپ راکانز ، يا  تسا : هتفگ  شرـسمه  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  ۀبقع  ( 2 - ) 46678 - 1430

ترـضح دوب . دهاوخن  شرـسمه  نز  نآ  رگید  دنوشیم و  ادـج  مه  زا  ود  نیا  ندروخ ، هنایزات  زا  سپ  دروخیم و  ّدـح  دومرف : ترـضح 
زا ود  نیا  تروص ، نیا  رد  دزاس ؟ نیگمشخ  ار  نز  هک  هتساوخیم  تسا و  هدزرـس  یهجوتیب  زا  هک  تسا  هتفگ  ینخـس  رگا  یلو  دومرف :

«. دنوشیمن ادج  مه 
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تسا راکانز  درم  ود  نیا  زا  یکی  دیوگب : هک  یسک  مکح  باب 25 

، تسا راـکانز  رفن  ود  نیا  زا  یکی  تسا : هتفگ  رفن  ود  ّقـح  رد  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 1 - ) 46679 - 1431
هنرگو چـیه ؛ هک  تفگ ، رگا  تسا ؟ ود  نیا  زا  کی  نیمادـک  تروظنم  هک  دوشیم  هتفگ  سک  نآ  هب  دنتـسه ، مه  اب  ود  نیا  رگا  : » دومرف

«. دروخیم ّدح 

 ... يدادیم انز  يدوب ، كرشم  هک  ینامز  رد  وت  دیوگب : شنز  هب  هک  يرهوش  مکح  باب 26 

رد وت  دـیوگب : شرـسمه  هب  يدرم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 1 - ) 46680 - 1432
، يدادیم انز  يدوب  زینک  هک  یلاح  رد  وت  دـیوگب : شدـلو  ّما  زینک  هب  رگا  تسین و  وا  رب  يّدـح  يدادیم ، اـنز  يدوب  كرـشم  هک  یناـمز 

«. تسین وا  رب  يّدح 

دنک فذق  دسانشیمن ، نامیا  رفک و  ورملق  رد  هک  ار  يدرم  هک  یسک  مکح  باب 27 

وا رب  يزیچ  دسانـشیمن - ار  وا  هک  یلاح  رد  دـنک - فذـق  رفکلاراد  رد  ار  یـسک  يدرم  رگا  : » تسا هدـش  تیاور  ( 1 - ) 46681 - 1433
رد ار  يدرم  رگا  یلو  دـشاب . نیب  شوـخ  تـسا ، هدـش  هتخانـش  شناـمیا  هـک  نآ  زج  یـسک  هـب  رفکلاراد  رد  تـسین  اور  هـک  ارچ  تـسین ؛

یسک هب  یبوخ  نامگ  زج  نامیالاراد  رد  تسین  هتسیاش  هک  ارچ  تسا ؛ ّدح  وا  رب  دسانـشیمن - ار  وا  هک  یلاح  رد  دنک - فذق  نامیالاراد 
«. دربب

 ... دنهد مانشد  ار  رگیدکی  هک  رفن  ود  مکح  باب 28 
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«. دوشیم زوریپ  اهنآ  نیرتتسپ  هک  نآ  زج  دنهدیمن ، مانشد  ار  رگیدکی  رفن  ود  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 46682 - 1434
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رکسُم ّدح  ياه  باب  مشش : لصف 

هدننک تسم  یندیشون  ره  ةدنروخ  راوخبارش و  مکح  باب 1 

هراشا

ریـصبوبا دـندزیم ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنوگچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 46683 - 1435
مه نآ  زا  سپ  دزیم . رتشیب  دـندروآیم ، ار  يراوخبارـش  هک  نامز  ره  دزیم و  اهشفک  اب  هتـسویپ  ادـخ  ربماـیپ  دومرف : ترـضح  دـیوگ :

یضار نادب  رمع  داد و  دای  رمع  هب  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیـسریم . هبرـض  داتـشه  هب  ات  دندوزفایم  هتـسویپ  مدرم 
«. دش

بارـش دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ ؟ ناترظن  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 2 - ) 46684 - 1436
مدرم زین  نآ  زا  سپ  دزیم . رتشیب  دندروآیم ، ار  يراوخبارش  هک  نامز  ره  دزیم و  اهشفک  اب  هتسویپ  دومرف : ترضح  دندزیم ؟ هنوگچ 

«. داد دای  رمع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  نیا  دشیم . فقوتم  داتشه  دادعت  رب  هک  نآ  ات  دندزیم  رتشیب 
نب ۀمادق  نایرج  رد  هعیـش  یّنـس و  هک  تسا  نامه  دراوم  نیا  زا  یکی  : » تسا هدمآ  هللا  همحر  دیفم  خیـش  داشرا  رد  ( 3 - ) 46685 - 1437

: تفگ يو  هب  همادق  دنزب . ّدح  ار  وا  ات  تساوخ  رمع  دناهدروآ . دوب ، هدرک  رمخ  برش  هک  نوعظم 
رد یهانگ  دـناهداد ، ماجنا  حـلاص  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین ؛ بجاو  نم  رب  ّدـح 
هب ربخ  نیا  تشادرب . وا  زا  ار  ّدـح  رمع  «. 1  » دنهد ماجنا  حلاص  لامعا  دـنروایب و  نامیا  دـنزاس و  هشیپ  اوقت  رگا  تسین - دـناهدروخ  هچنآ 

ارجا رمخ  برـش  رطاـخ  هب  همادـق  رب  ار  ّدـح  ارچ  دوـمرف : رمع  هب  تفر و  رمع  دزن  درک و  تکرح  يو  دیـسر . مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
دناوخ و  نم  رب  ار  هیآ  نیا  وا  تفگرمع : ياهدرکن ؟

______________________________
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هچنآ باـکترا  رد  ار  همادـق  هار  هک  یـسک  هن  تسین و  هیآ  نیا  لـها  همادـق  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  درک . توـالت  ار  هیآ  رمع 
همادق دنرمشیمن . لالح  ار  یمارح  دناهداد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  یتسرد  هب  دورب ؛ هدرک ، مارح  دنوادخ 
نوریب بهذم  زا  وا  شکب ؛ ار  وا  درکن ، هبوت  رگا  زاس و  يراج  وا  رب  ار  ّدـح  درک ، هبوت  رگا  هدـب . هبوت  هتفگ ، هچنآ  زا  ار  وا  نادرگزاب و  ار 

يو زا  ار  ندـش  هتـشک  رمع  درک و  هانگ  زا  يرازیب  هبوت و  راهظا  دـش و  هاگآ  ربخ  نیا  زا  همادـق  دـش و  تقیقح  نیا  هّبنتم  رمع  تسا . هتفر 
ترـضح امرف . ییامنهار  ۀمادق  ّدح  ةرابرد  ارم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دنزب . ّدح  ار  وا  هنوگچ  هک  تسنادیمن  یلو  تشادزاب 

نوچ دـیوگیم و  نایذـه  دوش ، تسم  نوچ  دوشیم و  تسم  دروخب ، بارـش  هک  ینامز  راوخبارـش  هک  ارچ  تسا ؛ داتـشه  وا  ّدـح  دومرف :
«. تفریذپ ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  طابترا ، نیا  رد  دز و  هنایزات  داتشه  ار  وا  رمع  اذل  ددنبیم . ارتفا  دیوگ ، نایذه 

تباث ّدح  دایز - هچ  دـشونب و  مک  هچ  بارـش - ةرابرد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 4 - ) 46686 - 1438
رمع دزن  دوب ، هداد  تداهش  وا  رب  هنّیب  دوب و  هدیشون  بارش  هک  ار  نوعظم  نب  ۀمادق  دومرف : ماما  نآ  زا  سپ  دیوگ : نانـس  نب  هللادبع  تسا .
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، نینمؤملاریما يا  تفگ : ۀمادق  دنزب . هنایزات  داتـشه  ار  يو  هک  داد  روتـسد  وا  هب  ترـضح  دیـسرپ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دـندروآ .
. تسین دناهدروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  ماهیآ : نیا  لها  نم  تسین ؛ نم  رب  يّدح 
لالح هیآ  نیا  لها  ياذغ  یتسین . هیآ  نیا  لها  زا  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  « 1»

. تسا
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  دنشونیمن . دنروخیمن و  هدرک ، لالح  ناشيارب  دنوادخ  هچنآ  زج  نانآ 

«. دینزب هنایزات  داتشه  ار  وا  دشونیم . هچ  دروخیم و  هچ  هک  دمهفیمن  دشونب ، رگا  راوخبارش 
رمخ برش  هک  یلاح  رد  دندروآ ؛ باطخلا  نب  رمع  دزن  ار  نوعظم  نب  ۀمادق  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  عئارشلا . للع  رد  تیاور  نیا 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نیشیپ  تیاور  هباشم  عئارشلا  للع  و  دوب »...  هدرک 
لالح ناشيارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  : » هک هدومرف  نیا  ات  ار  ثیدح  نیا  هباشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشایع . ریـسفت  رد  تیاور  نیمه 

و : » هک هدش  هدوزفا  نآ  رد  تسا و  هدش  لقن  ثیدح  نیا  دننام  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نبا  زا  دیوگ : سپس  تسا .» هدروآ  هدرک ،
رمخ برش  هک  ینامز  راوخبارـش  : » دومرف ترـضح  سپـس  تسا .» هدرک  لالح  نانیا  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دنماشآیمن ، دنروخیمن و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  لبق  تیاور  هباشم  یشایع  ریسفت  هاگنآ  و  دنک »... 
هچنآ رگم  : » هک هدومرف  نیا  ات  نآ ، دـننام  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نانـس  نبا  زا  دـمحم . نب  دـمحا  رداون  رد  تیاور  نیمه 

«. تسا هدرک  لالح  دنوادخ 
. مدیسرپ تسا ، هدروخ  بارـش  هعرج  کی  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحـسا  ( 5 - ) 46687 - 1439

«. تسا مارح  بارش ، دایز  مک و  دروخیم . هنایزات  داتشه  دومرف : ترضح 
______________________________
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشردپ  زا  هیفنح  نب  دمحم  ( 6 - ) 46688 - 1440
«. دز ات  داتشه  بارش  يارب 

تیاور دنتشون ، ربیخ  دوهی  هب  ادخ  ربمایپ  هک  ینالوط  تیاور  کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  ( 7 - ) 46689 - 1441
«. دروخیم هنایزات  داتشه  رمخ ، ندش  مارح  زا  سپ  راوخبارش  سپ  داتشه ؛ اما  و  : » هک تسا  هدرک 

تسم دنک ، رمخ  برش  رگا  درم  هک  دومرفیم : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 8 - ) 46690 - 1442
«. دینزب وا  رب  ار  هدننز  ارتفا  ّدح  نیاربانب  ددنب ؛ ارتفا  دیوگ ، نایذه  نوچ  دیوگ و  نایذه  دوش ، تسم  هک  نامز  نآ  دوشیم و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنیوگیم : هک  مدینش  زین  نانآ  زا  مدینش و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 9 - ) 46691 - 1443
نوچ ددنبیم و  ارتفا  دیوگیم ، نایذـه  هک  نامز  نآ  رد  دـیوگیم و  نایذـه  دوشیم ، تسم  سپ  دـنکیم  رمخ  برـش  يدرم  هک  ینامز 

«. دینزب وا  رب  ار  هدننز  ارتفا  ّدح  ینعی  هنایزات  داتشه  دنک ، نینچ 
راوخبارش هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 10 - ) 46692 - 1444

«. دوشیم هدز  ات  داتشه  دروخیم ، شمشک ] بارش  ذیبن /[  هک  یسک  دوشیم و  هدز  ات  داتشه 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دـندومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 11 - ) 46693 - 1445

. دزیم هنایزات  داتشه  ار  یحیسم  يدوهی و  هدرب ، دازآ ، شمشک ، بارش  روگنا و  بارش  دروم  رد  مالسلا 
رد ناـشرمخ  برـش  دـیاب  دـننک ، راکـشآ  ار  رمخ  برـش  هک  دـنرادن  ّقـح  ناـنآ  دوـمرف : ترـضح  ار ؟ ینارـصن  يدوـهی و  ارچ  مدیـسرپ :
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«. دشاب ناشياههناخ 
تیاور ار  نیشیپ  تیاور  نیمه  دننام  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  هرارز  عئارـشلا . للع  رد  تیاور  نیمه  ( 12 - ) 46694 - 1446

: دومرفیم ماما  هک  مدینش  تسا ، هدوزفا  و  ارچ ؟ یحیسم  يدوهی و  مدیسرپ  : » هک تسا  هتخادنا  ار  هتفگ  نیا  عئارـشلا  للع  اهنت  تسا ؛ هدرک 
رد ار  وا  دروخ ، بارـش  اددـجم  رگا  دـینزب و  هنایزات  ار  وا  درک ، رمخ  برـش  اددـجم  رگا  دـینزب . هنایزات  ار  وا  دـنک ، رمخ  برـش  سک  ره 

«. دیشکب موس  ۀلحرم 
«. دروخیم هنایزات  داتشه  دوش ، تسم  روگنا  بارش  شمشک و  بارش  زا  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 13 - ) 46695 - 1447

 865 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، بارش رد  ّدح  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 14 - ) 46696 - 1448

رگا تسا و  هناـیزات  داتـشه  ناـسکی  روط  هب  هدـننک  تسم  ياهیندیـشون  زا  ندـش  تسم  دروم  رد  تسا و  نآ  داـیز  رد  مه  مک و  رد  مه 
رگا تسا ، هدروخ  هدننک  تسم  هک  یسک  دوشیم و  هتشک  دروخب ، ّدح  راب  ره  رد  دروخب و  بارش  راب  هس  اددجم  دروخب و  ّدح  راوخبارش 

«. دوشیم هدز  روآدرد  یلکش ] هب   ] دشن تسم  نآ  زا  دروخ و 
دزیم ار  وا  دندروآیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  يراوخبارش  هک  ینامز  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 46697 - 1449

: مدیسرپ تشکیم . ار  وا  دندروآیم ، ار  وا  موس  راب  رگا  یلو  دزیم . ار  وا  زاب  دندروآیم ، ار  وا  مود  راب  يارب  رگا  و 
داتشه تسا - هدش  تسم  هک  یلاح  رد  دوش - هتفرگ  هدروخ  شمشک  بارش  هک  یسک  رگا  دومرف : ترضح  هچ ؟ شمشک ] بارـش  ذیبن /[ 

؟ دنریگب ار  وا  مود  راب  رگا  تسیچ  امش  رظن  مدیسرپ : دروخیم . هنایزات 
هتشک راوخبارش  هک  هنوگ  نآ  دوشیم ؛ هتشک  دومرف : ترـضح  دنریگب ؟ ار  وا  موس  راب  يارب  رگا  مدیـسرپ : منزیم . ار  وا  دومرف : ترـضح 

«. هن دومرف : ترضح  دروخیم ؟ هنایزات  ایآ  دنریگب ، دشن  تسم  دروخ و  شمشک  بارش  هک  ار  یسک  رگا  مدیسرپ : دوشیم .
دوخ رد  روگنا ] بارش   ] رمخ و  شمشک ] بارش  ذیبن /[  نیب  تیاور  نیا  هک  ار  یقرف  : » دیوگ هللا ] همحر  یسوط  خیش  نسحلا /[  نب  دمحم 
نیا هک  ارچ  دوشیم ؛ لمح  هیقت  زا  یعون  رب  قرف  نیا  دوش ، تسم  هک  ینامز  رگم  دروخیمن  هناـیزات  شمـشک  بارـش  رد  هک  نیا  دراد و 

هک نیا  رد  شداـیز و  مک و  رد  ذـیبن  رمخ و  نیب  هک  میداد  حیـضوت  هتـشذگ  رد  اـم  نوچ  تسا . تنـس  لـها  ناـهیقف  زا  یخرب  رظن  يار و 
«. تسین یقرف  تسا ، ّدح  بجوم 

بارـش ذـیبن /[  هک  یـسک  رگا  تسیچ  امـش  رظن  متفگ : مدیـسرپ و  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبـلح  ( 16 - ) 46698 - 1450
«. تسا مارح  يرکسم  ره  و  هن ؛ دومرف : ترـضح  دروخیم ؟ هنایزات  داتـشه  ایآ  دوش ، ریگتـسد  تسا و  هدشن  تسم  یلو  دیـشون  شمـشک ]

«. تسا هیقت  نامه  تیاور ، نیا  هجو  : » تسا هتفگ  هللا  همحر  یسوط  خیش 
وا زا  هک  يدرم  اما  دومرف : مدیسرپ . راوخبارش  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما  وا /[  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 17 - ) 46699 - 1451
وا هک  ارچ  مهدیم ؛ رفیک  تدـش  هب  ار  وا  نم  دروخیم ، بارـش  هشیمه  هک  يرگید  اـما  منکیم و  ریزعت  ار  وا  نم  تسا ، هدز  رـس  یـشزغل 

نیا : » دیوگ هللا  همحر  یـسوط  خیـش  دنوشیم .» دـساف  همه  دـنراذگب ، دازآ  راک  نیا  اب  ار  مدرم  رگا  درمـشیم و  لالح  ار  تامّرحم  ۀـمه 
«. دراد تافانم  اهتیاور  ۀمه  اب  نوچ  درک ؛ راتفر  نآ  قبط  رب  ناوتیمن  تسا و  ردان  ذاش و  تیاور 
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تباث تسا ، بارـش  رد  هک  يّدـح  نامه  اهیندیـشون  زا  ياهدـننک  تسم  ره  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 46700 - 1452

«. تسا
هک تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  رد  دوـمرف : هـک  مدینـش  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ دـیزی  نـب  رمع  ( 19 - ) 46701 - 1453

«. تسا یکی  ود ، نیا  ّدح  دومرف : ترضح  ردقچ ؟ مدیسرپ : دوشیم . هدز  هدننک ، تسم  ةدنروخ  راوخبارش و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1544 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تباث  دروخب ، ار  ياهدننک  تسم  ره  هک  یسک  رب  تسا ، راوخبارش  رب  هک  يّدح  نامه  ( 20 - ) 46702 - 1454
روگنا و بارـش  دروم  رد  ار  یحیـسم  يدوهی و  هدرب ، دازآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 21 - ) 46703 - 1455
زا يرهش  رد  ار  رمخ  برـش  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دومرف : ترـضح  یحیـسم ؟ يدوهی و  ارچ  مدیـسرپ : دزیم . ات  داتـشه  شمـشک  بارش 

«. دننک ینلع  ار  رمخ  برش  هک  دنرادن  ّقح  نانیا  هک  ارچ  دنزاس ؛ راکشآ  اهرهش 
داتشه هدننک ، تسم  شمشک  بارش  روگنا و  بارش  دروم  رد  هدرب  دازآ و  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 22 - ) 46704 - 1456

ناناملـسم ياهرهـش  زا  يرهـش  رد  ار  نیا  رگا  دوشیم ؛ هدز  ناـنآرب  ّدـح  یـسوجم  یحیـسم و  يدوهی و  هنوـگ  نیا  دـنروخیم و  هناـیزات 
«. دنروخیم ّدح  نآ  يارب  دننک ، راکشآ  رگا  یلو  دنروخب  بارش  ناشياههناخ  رد  دنناوتیم  نانآ  اهنت  دنهد . ماجنا  اراکشآ 

يدوهی و هدرب ، دازآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 23 - ) 46705 - 1457
«. دزیم هنایزات  داتشه  يراوخبارش  دروم  رد  ار  یحیسم 
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اهنت تـسا ؛ ناـسکی  ارتـفا  بارـش و  دروـم  رد  هدرب  یحیـسم و  يدوـهی و  ّدـح  دوـمرف : ماـما ] : » ] دـیوگ ریـصبوبا  ( 24 - ) 46706 - 1458

. دنشونب ناشياههناخ  رد  ار  اهنیا  نانآ  هک  تسا  نیا  هدش ، هّمذ  لها  اب  هک  ياهحلاصم 
اما دنوشیم و  هدز  فتک  ود  نایم  رد  هنهرب و  هنایزات  اب  ود  نیا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . وا  زا  راکانز  تسم و  ةرابرد  و  دیوگ : ریـصبوبا 

«. دوشیم هدز  هنایم  لکش  هب  شسابل  يور  هک  تسا  نیا  فذق  ّدح 
روگنا و بارش  دروم  رد  یحیسم  يدوهی و  هک  درک  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 25 - ) 46707 - 1459
و دنهد ؛ ماجنا  اراکشآ  ناناملسم  ياهرهش  زا  يرهـش  رد  ار  يراوخبارـش  رگا  دنروخیم - هنایزات  داتـشه  هدننک  تسم  شمـشک  بارش 

نایم هب  هک  نیا  رگم  دشیمن ؛ نانآ  ضّرعتم  دـننک ، رمخ  برـش  ناشياهدـبعم  لزنم و  رد  رگا  ترـضح  یلو  یـسوجم . تسا  روط  نیمه 
«. دنیایب ناناملسم 

بارـش دروم  رد  ار  یحیـسم  يدوهی و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 26 - ) 46708 - 1460
. دندادیم ماجنا  اراکشآ  اهرهـش  زا  يرهـش  رد  ار  رمخ  برـش  رگا  هتبلا  دندزیم - هنایزات  داتـشه  هدننک ، تسم  شمـشک  بارـش  روگنا و 

ناناملـسم نایم  هب  هک  نامز  نآ  ات  دـشیمن  نانآ  ضّرعتم  دـندروخیم ، ناشدـباعم ] دوخ /[  ياـههعیب  اـههسینک و  رد  ار  بارـش  رگا  یلو 
«. دنیایب

، تسا هدرک  فذـق  ار  يدازآ  هک  یکولمم  ةدرب  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یمرـضح  رکبوـبا  ( 27 - ) 46709 - 1461
یمین تسا ، لج  زع و  دنوادخ  قوقح  زا  هچنآ  یلو  تسا  ناناملسم  قوقح  زا  نیا  دوشیم . هدز  هنایزات  داتشه  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .

؟ تسیچ تسا ، لج  زع و  دنوادخ  قوقح  زا  هچنآ  مدیسرپ : دوشیم . هدز  وا  رب  ّدح  زا 
«. دوشیم هدز  ّدح  زا  یمین  نآ  رد  هک  تسا  یقوقح  زا  نیا  دنک . رمخ  برش  ای  انز  رگا  دومرف : ترضح 

طابترا رد  هک  يرتاوتم  تایاور  اب  دناوتیمن  تیاور  نیا  تسا و  روهشم  فالخ  رب  تیاور  نیا  : » دیوگ بیذهت  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 
هب دشاب . مومع  روط  هب  اهدازآ  اههدرب و  ةرابرد  هک  یتایاور  نامه  دنک ؛ هضراعم  تسه ، هنایزات  داتشه  قاقحتـسا  راوخبارـش و  ندروخ  اب 

؛ دـنروخیم ّدـح  لماک  روط  هب  زین  نانآ  هک  دـیوگیم  دریگیم و  رب  رد  ار  اههدرب  هژیو  هب  تایاور  نآ  ظفل  هک  میراد  یتایاور  اـم  هوـالع 
رد ار  تیاور  نیا  يوار ، هک  تسا  کـیدزن  نهذ  هب  مینز و  راـنک  تـیاور  نـیا  اـب  ار  تاـیاور  نـیا  عوـمجم  هـک  تـسین  هتـسیاش  نیارباـنب 

دروـم رد  ار  تیاور  تسا ، یهلا  قوـقح  زا  مه  راوخبارـش  ّدـح  نوـچ  تسا و  یهلا  قوـقح  زا  اـنز  هـک  ارچ  دـشاب ؛ هدینـش  اـنز  صوـصخ 
یلو ّدـح  زا  یمین  ناگدرب - زا  راکانز - هک  تسین  لاحم  هک  ارچ  تسین ؛ هتـسیاش  لمح ، قیبطت و  یلو  تسا . هتخاس  يراـج  زین  راوخبارش 

رد يراج  هجو  تسا  لمتحم  هک  نیا  رگید  تسا . لج  زع و  دـنوادخ  قوقح  زا  ود  ره  مکح  هچرگ  دروخب ؛ ّدـح  لماک  روط  هب  راوخبارش 
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هیقت هجو  نآ  و  مینکیم ) رکذ  ادـعب  اـم  هک  تسا  یتـیاور  روظنم   ) میدروآ ـالبق  لوا  تیاور  رد  اـم  هک  دـشاب  یهیجوت  ناـمه  تیاور  نیا 
«. تسا تنس  لها  زا  یخرب  يواتف  اب  قباطم  تیاور  نیا  هک  ارچ  تسا ؛
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: دومرف ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  ریزعت  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 28 - ) 46710 - 1462

داّمح تسا . هدرب  ّدـح  لهچ ، هک  ارچ  لـهچ ؛ زا  رتمک  یلو  هن ، دومرف : ترـضح  داتـشه ؟ زا  رتمک  مدیـسرپ : دـیوگ : داّـمح  ّدـح . زا  رتمک 
یندب ناوت  هانگ و  یلاو ، هک  ياهزادنا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترضح  تسا ؟ ردقچ  ریزعت  مدیسرپ : دیوگ :

. دمآ دهاوخ  براحم  ّدح  باوبا  زا  مهدزون  باب  رد  عئارشلا ، للع  یفاک و  زا  اددجم  تیاور  نیا  و  دهد » صیخشت  ار  درم 
هک هدرب  ّدح  هک  هدماین  تیاور  نیا  رهاظ  رد  هک ، نیا  تسا  تیاور  نیا  رد  هک  یلاکـشا  نیلوا  : » دیوگ بیذهت  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیش 

يراوخبارـش زا  ریغ  رد  هدرب  ّدح  نیا  دناوتیم  دشابن ، يزیچ  نینچ  تیاور  رهاظ  رد  رگا  تسا و  يو  يراوخبارـش  رد  اهنت  تسا  لهچ 
لمح هیقت  زا  یعون  رب  ار  نآ  میتسناوتیم  ام  زاب  يراوخبارـش  رد  تسا ، هدرب  ّدح  نیا  هک  تشاد  تحارـص  تیاور  رگا  هوالع ، هب  دـشاب .

«. تسا تنس  لها  زا  یخرب  بهذم  قفاوم  رظن ، نیا  هک  ارچ  مینک ؛
. دروخیم هنایزات  داتشه  دنک ، رمخ  برش  هدرب  رگا  ( 29 - ) 46711 - 1463

يارجا يارب  دوب و  هدرک  رمخ  برش  رمع  نب  هللادیبع  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 30 - ) 46712 - 1464
یلع نینمؤملاریما  هک  نآ  ات  تشاذگن ، شیپ  اپ  يو  رب  ّدح  يارجا  يارب  سک  چیه  دننزب . ار  وا  هک  دوب  هداد  روتـسد  رمع  دش . هدروآ  ّدـح 

«. دز ات  لهچ  نآ  اب  ار  وا  تساخرب و  الود  « 1  » ینامسیر اب  مالسلا  هیلع 

تاعاجرا

: تشذگ

ار وا  دنک ، رمخ  برـش  سک  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  اهیندیـشون ، باوبا  زا  تشه  تسیب و  باب  زا  هدزون  تیاور  رد 
«. دیشکب ار  وا  درک ، رمخ  برش  مراهچ  راب  هک  سک  ره  دینزب و  هنایزات  ار  وا  درک ، رمخ  برش  اددجم  هک  سک  ره  دینزب و  هنایزات 

ترـضح تسا ؟ هنایزات  دـص  انز  رد  داتـشه و  رمخ  برـش  رد  هنوگچ  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدـح  باوبا  زا  مکی  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 
دنوادخ هک  شهاگیاج  ریغ  رد  ار  نآ  دربیم و  نیب  زا  ار  هفطن  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  رتشیب  انز  رد  یلو  تسا  یکی  ّدح  قاحـسا ، يا  دومرف :

«. دراذگیم تسا ، هداد  روتسد  نادب  لج  زع و 
. دراد راوخبارش  ّدح  تیفیک  رب  تلالد  هک  یتیاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  هدزناپ  باب  هدفه و  باب  تایاور  رد  و 

______________________________

م دنتسبیم - ار  اههواجک  اهنیز و  نآ  اب  هک  هدش  هتفاب  مرچ  ياه  هتشر  (. 1)
 873 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا یمین  هدرب ، ّدح  دومرفیم : مردپ  هتسویپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  انز ، ّدح  باوبا  زا  تفه  تسیب و  باب  زا  هن  تیاور  رد  و 
«. تسا دازآ  ّدح 

. تسا باب  نیا  بسانم  فذق  ّدح  باوبا  زا  کی  باب  تیاور  رد  و 

: دیآیم

: هک هتفگ  نیا  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  دراد و  تلالد  باب  نیا  رب  هک  يزیچ  يدعب  باب  رد 
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. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  رمخ  برش  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  هک  ار  رعاش  یشاجن  »
هیلع نینمؤـملاریما  هب  وا  دز . هناـیزات  تسیب  دروآ و  ار  وا  ادرف  درک و  ینادـنز  بش  کـی  ار  وا  هاـگنآ  دز . هناـیزات  داتـشه  ار  وا  ترـضح 

؟ تسیچ ات  تسیب  نیا  یلو  دیدز  نم  هب  رمخ  برش  يارب  هنایزات  داتشه  امش  تفگ : مالسلا 
تسا ». ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  رمخ  برش  رب  وت  تارج  يارب  دومرف : ترضح 

. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  باب ، نیا  تایاور  رگید  رد  و 
. دراد باب  نیا  رب  تلالد  هک  یتیاور  مجنپ ، باب  تایاور  رد  و 

راوخبارش هب  ندز  هنایزات  مکح  باب 2 

يراوخبارـش هب  وا  هیلع  هک  نامز  نآ  هبقع  نب  دیلو  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 1 - ) 46713 - 1465
تواضق هدرک ، رمخ  برـش  يو  دنیوگیم  هک  نانآ  دیلو و  نایم  امـش  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  نامثع  دش ، هداد  تداهش 

«. دروخ هنایزات  لهچ  تشاد ، هیوس ] ود  هخاش /[  ود  هک  ياهنایزات  اب  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینک .

دروخب بارش  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک  مکح  باب 3 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  رمخ  برـش  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  هک  ار  رعاش  یـشاجن  : » دیوگ میرم  وبا  ( 1 - ) 46714 - 1466
هب وا  دز . هنایزات  تسیب  تساوخ و  ار  وا  ادرف  درک و  ینادنز  ار  وا  بش  کی  نآ  زا  سپ  دز . هنایزات  داتشه  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالـسلا 

ترضح تسیچ ؟ هنایزات  تسیب  نیا  یلو  دیدز  رمخ  برش  يارب  نم  هب  هنایزات  داتـشه  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. تسا ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  رمخ  برش  رب  وت  تارج  يارب  نیا  دومرف :
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. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  دوب . هدرک  رمخ  برش  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  یشاجن  ( 2 - ) 46715 - 1467

، نینمؤملاریما يا  : » دیسرپ دز . وا  هب  هنایزات  هن  یس و  دروآ و  شنوریب  ادرف  درک و  شنادنز  نآ  زا  سپ  دز . هنایزات  داتشه  ار  يو  ترـضح 
«. ياهدرک راطفا  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  تارج و  ادخ  رب  نوچ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ هفاضا  نیا 

رمخ ّدح  ناونع  هب  هنایزات  داتشه  دروخیم ؛ هنایزات  دص  دنک ، رمخ  برش  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  یـسک ]  ] رگا و  ( 3 - ) 46716 - 1468
. ناضمر كرابم ]  ] هام تمرح  يارب  هنایزات  تسیب  و 

هبور دوب ، هتسشن  شاهناخ  رانک  رد  هک  يدسا  لاّمـسوبا  اب  دمآ و  نوریب  ناضمر  كرابم ]  ] هام لوا  زور  رد  یـشاجن  ( 4 - ) 46717 - 1469
يادـتبا زا  هک  ییاههبمد  اههلک و  هب  ایآ  تفگ : لاّمـسوبا  موریم . هسانک  تفگ : وا  يوریم ؟ اجک  : » تفگ یـشاجن  هب  لاّمـسوبا  دـش . ور 

؟ يراد لیامت  هدش ، درت  هتخپ و  هدش و  هتشاذگ  رونت  رد  بش 
: دیسرپ یـشاجن  زاس . اهر  مینادیمن ، هک  ار  اهفرح  نیا  تفگ : لاّمـسوبا  ناضمر ! كرابم ]  ] هام لوا  زور  رد  وت ، رب  ياو  تفگ : یـشاجن 
رب دـنکیم و  تکرح  اهگر  رد  دروآیم و  لاح  ار  ناسنا  هک  كرپسا  هاـیگ  لـثم  یبارـش  زا  ار  وت  نآزا ، سپ  تفگ : وا  یچ ؟ نآزا  سپ 

. مناشونیم دزاسیم ، ناسآ  دیوگیم  نخـس  تخـس  هک  یـسک  رب  ار  نتفگ  نخـس  دـنکیم و  مضه  ار  اذـغ  دـیازفایم و  شزیمآ  تردـق 
هک زور  رخآ  دندروخ . ود  ره  دروآ و  شمشک  بارش  شیارب  نآ  زا  سپ  دندروخ . هناحبـص  مه  اب  تفر و ...  وا  ۀناخ  هب  یـشاجن  هصالخ 
دزن وا  تـشاد . عیـشت  يوـعد  هـک  دوـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ناراـی  زا  یـسک  ود ، نـیا  یگیاـسمه  رد  دـش . دـنلب  ناشيادـص  دـش ،
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ار هناخ  نانآ  داتـسرف . رفن  ود  نیا  دزن  ار  یهورگ  ترـضح  تخاس . ربخاب  ود  نیا  نایرج  زا  ار  ترـضح  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  ار  یـشاجن  یلو  تفر  رد  ناـنآ  تسد  زا  تخیرگ و  دـسا  ینب  ياـههناخ  هب  لاّمـسوبااما  دـندرک  هرـصاحم 

. دندروآ
سپ دز ؛ يو  هب  هنایزات  داتشه  داد و  رارق  هداتسیا  تلاح  رد  راولش ] ریز  هماج /[  ریزاب  ار  یـشاجن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش ، هک  حبص 

، تسین هدـش  هتخانـش  هک  ياهفاضا  نیا  یلو  مسانـشیم  دـیدز  هک  يّدـح  اما  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  دز . یفاضا  هناـیزات  تسیب  نآ  زا 
هاگنآ ياهدرک . ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  يراوخهزور  ياهتشاد و  دنوادخ  رب  هک  تسا  یتارج  يارب  هفاضا  نیا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟

وا و  تسا ! هدرک  فیثک  ار  شدوخ  یشاجن  دندزیم : ادص  اههچب  تشاداپب . مدرم  ربارب  رد  شاهماج  ریز  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
وا رب  هار  هار  زخ  سنج  زا  ییابع  داتفا . یشاجن  هب  شروبع  یلولـس  مصاع  نب  دنه  تسا . ینامی  اههماج  نآ  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، تفگیم :

: تفگ ار  رعش  نیا  یشاجن  نآ  زا  سپ  دش . عمج  يرایسب  ياهابع  هک  نآ  ات  دنتخادنا  وا  رب  ییاهابع  دندرک  عورش  مه  مدرم  تخادنا .
«. دتسرفب دورد  مصاع  نب  دنه  رب  سپ  دتسرفیم ، دورد  شکاپ  هتسیاش و  ناگدنب  زا  ياهدنب  هب  دنوادخ  رگا 

 877 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ناضمر كرابم ]  ] هام رد  هک  ار  يدرم  : » هک دناهدرک  تیاور  ناشّدج  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 5 - ) 46718 - 1470
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  راطفا  یـضیرم  نودب  زور  رد  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  هک  ار  يدرم  زین  دوب و  هدرک  رمخ  برش 

هدـمآ نینچ  تیاور  تایرفعج  باتک  رد  دوب ». هدرک  راطفا  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  نوچ  دز ؛ هنایزات  هن  یـس و  ار  وا  ترـضح  دـندروآ .
: هک هتفگ  نیا  كردتسم  باتک  رد  یلو  تسا 

هک تسا  نیمه  حیحـص  ارهاظ  و  تسا » هتخادـنا  دـندروآ ، نینمؤملاریما  دزن  دوب و  هدروخ  بارـش  ناضمر  كرابم ]  ] هام رد  هک  ار  يدرم  »
هنوگ نیا  ترابع  هک  تسا  مزال  هنرگو  تسا . راگزاس  دز ، هناـیزات  هن  یـس و  ار  وا  ترـضح  هک  ریبعت  نیا  اـب  نوچ  هدـمآ ؛ كردتـسم  رد 

«. دز ار  وا   » هک نیا  هن  دز ؛ هنایزات  هن  یس و  ار  ود  نآ  ترضح  دشاب :

تسا هدوب  هناوید  ای  يراوخبارش ، مکح  هب  لهاج  هک  يراوخبارش  مکح  باب 4 

هراشا

لهج نیا  تسا و  مارح  بارش  هک  هتـسنادیمن  دروخب و  بارـش  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 46719 - 1471
. تشذگ زین  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  تشه  باب  رد  تیاور  نیا  دروخیمن .» ّدح  دوش ، تباث  يو 

دزن ار  يراوخبارـش  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 46720 - 1472
تخادنا مدرم  ياهابع  نایم  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  وا  يابع  ترضح  دناوخ . وا  دناوخب . نآرق  ات  تساوخ  وا  زا  ترضح  دندروآ . ترـضح 

«. دز ّدح  ار  وا  ترضح  نآ ، زا  سپ  تسناوتن . وا  روآ . نوریب  نک و  ییاسانش  ار  تیابع  دومرف : وا  هب  و 
879 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

هدناوخ يو  رب  بارـش  تمرح  ۀیآ  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  دودـح ، یمومع  باوبا  زا  متـشه  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
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«. تسین وا  رب  يزیچ  تسا ، هدشن  هدناوخ  يو  رب  تمرح  ۀیآ  رگا  یلو  دهد  تداهش  تسا ، هدش 
. دراد دوجو  باب  نیا  بسانم  یتایاور  نآرد ، هک  ارچ  رگنب ؛ زین  باب  نیا  تایاور  رگید  رد 

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  کی  یس و  باب  تایاور  رد  و 

تسا هدش  يراج  ّدح  وا  رب  رابود  هک  شمشک  روگنا و  بارش  ةدنروخ  مکح  باب 5 

هراشا

هنایزات ار  وا  دروخب ، بارش  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46721 - 1473
. دینزب

«. دیشکب ار  وا  دروخ ، موس  راب  يارب  رگا  دینزب و  هنایزات  ار  وا  دروخ ، هرابود  رگا 
 881 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دینزب هنایزات  ار  وا  دشونب ، رمخ  راب  کی  هک  سک  ره  : » دومرف هفوک  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46722 - 1474
«. دیشکب ار  وا  دروخ ، مهزاب  رگا  دینزب . هنایزات  ار  وا  دروخ ، اددجم  رگا 

ار وا  زاب  دروخ ، اددجم  رگا  دینزب و  شاهنایزات  دروخ ، بارش  یسک ]  ] رگا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 46723 - 1475
«. دیشکب ار  وا  دروخ ، مه  زاب  رگا  یلو  دینزب  هنایزات 

اددجم رگا  یلو  دروخیم ، هنایزات  دروخ  اددجم  رگا  دروخیم . هنایزات  داتشه  دروخب ، بارـش  راب  کی  يدرم  رگا  ( 4 - ) 46724 - 1476
. دوشیم هتشک  دروخ ،

؟ درکیم هچ  راوخبارش  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نب  لیضف  ( 5 - ) 46725 - 1477
: مدیسرپ دزیم . ّدح  ار  وا  دومرف : دروخیم ؟ بارش  اددجم  رگا  مدیسرپ : دزیم . ّدح  ار  وا  دومرف : ترضح 

هچ دروخیم ، هدـننک  تسم  ۀـعرج  کی  هک  یـسک  اب  ترـضح  مدیـسرپ : تشکیم . ار  وا  هکدومرف : ترـضح  دروخیم ؟ بارـش  زاب  رگا 
رمخ راب  کی  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـشونب ، هدـننک  تسم  راب  کی  هک  یـسک  نیاربانب  مدیـسرپ : ار . راـک  نیمه  هباـشم  دومرف : درکیم ؟

«. تسا ناسکی  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدیشون 
(. تشذگ اهیندیشون ، باوبا  زا  متشه  یس و  باب  رد  تیاور  نیا  )

دزن ار  يراوخبارش  رگا  هک  دندوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46726 - 1478
موس راب  رد  رگا  نآ  زا  سپ  یلو  دزیم . هنایزات )  ) ار وا  دـندروآیم ، مود  راب  رگا  نآ ، زا  سپ  دزیم . هناـیزات )  ) ار وا  دـندروآیم ، ناـشیا 

«. دزیم ندرگ  ار  وا  دندروآیم ،
دزن ار  يراوخبارش  رگا  هک  دندوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46727 - 1479

وا دندروآیم ، موس  راب  رد  رگا  یلو  دزیم  هنایزات )  ) ار وا  زاب  دـندروآیم ، مود  راب  يارب  رگا  دزیم و  هنایزات )  ) ار وا  دـندروآیم ، ناشیا 
ترـضح دننک ؟ ریگتـسد  تسا ، هدش  تسم  نآ  زا  هدروخ و  هدـننک  تسم  شمـشک  بارـش  هک  ار  یـسک  رگا  مدیـسرپ : دزیم . ندرگ  ار 

«. دوشیم هتشک  راوخبارش  هک  هنوگ  نآ  دوشیم ؛ هتشک  دننک ، ریگتسد  ار  وا  موس  راب  يارب  رگا  دروخیم و  هنایزات  داتشه  دومرف :
(. تشذگ اهیکاروخ ، باوبا  زا  مود  باب  رد  زین  تیاور  نیا  )

 883 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هنایزات داتشه  هدننک  تسم  شمشک  بارـش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 8 - ) 46728 - 1480
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«. تشکیم ار  راوخبارش  هک  هنوگ  نامه  تشکیم ؛ موس  راب  رد  دزیم و  روگنا  بارش  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دزیم ؛
رگا دوشیم و  هدز  هنایزات ] ، ] دروخب رگا  دومرف : راوخبارش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 9 - ) 46729 - 1481

. دوشیم هتشک  موس  ۀلحرم  رد  دروخ ، اددجم  رگا  دوشیم ، هدز  هنایزات ] ، ] دروخ هرابود 
: دیوگ ریمع  یبا  نبا  دوشیم .» هتشک  مراهچ  راب  رد  هک : دناهدرک  تیاور  ام  نارای  زا  یضعب  دیوگ : لیمج 

«. دوشیم هتشک  مراهچ  راب  رد  تسا ، هدش  هدروآ  مراهچ  راب  رد  هک  یسک  دوشیم و  هتشک  موس  راب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  »
«. دوشیم هتشک  مراهچ  راب  رد  : » هک تسا  هدش  تیاور  و  ( 10 - ) 46730 - 1482

هنایزات شمشک ، بارش  زا  یکدنا  ندیشون  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 46731 - 1483
موس راـب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تشکیم ؛ شمـشک ، بارـش  موس  راـب  رد  دزیم و  هناـیزات  رمخ  زا  یمک  ندیـشون  رد  هک  هنوگ  نآ  دزیم ؛

«. تشکیم روگنا  بارش 
مراهچ راب  رد  راوخبارـش  یلو  دـنوشیم  هتـشک  موس  راب  رد  دوش ، يراج  نانآ  رب  ّدـح  رابود  رگا  رئابک  ناـبکترم  ( 12 - ) 46732 - 1484

. دوشیم هتشک 
ار وا  درک ، رمخ  برش  یسک ]  ] رگا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 13 - ) 46733 - 1485

«. دیشکب ار  وا  دروخ ، موس  راب  رد  رگا  دینزب و  هنایزات  ار  وا  دروخ ، هرابود  رگا  دینزب و  هنایزات 

تاعاجرا

: تشذگ

ار وا  درک ، رمخ  برـش  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  اهیندیـشون ، باوبا  زا  تشه  تسیب و  باـب  زا  هدزون  تیاور  رد 
«. دیشکب ار  وا  دروخ ، مراهچ  راب  يارب  هک  سک  ره  دینزب و  هنایزات  ار  وا  دروخ ، راب  ود  رگا  دینزب و  هنایزات 

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  متسیب  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
موصعم ماما  ةدومرف  کی ، باب  زا  هدزاود  تیاور  رد  و  دـنوشیم » هتـشک  موس  راب  رد  دوش ، ارجا  رابود  نانآ  رب  ّدـح  رگا  رئابک  ناـبکترم  »

«. دیشکب ار  وا  موس  رابرد  دروخ ، بارش  اددجم  راوخبارش  رگا  : » هک مالسلا  هیلع 
ّدح راب  ره  رد  دروخ و  بارش  راب  هس  نآ  زا  سپ  دروخ ، ّدح  راوخبارش  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدراهچ ، تیاور  رد  و 
راب يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  يراوخبارـش  رگا  : » هک هتفگ  نیا  هدزناپ ، تیاور  رد  و  دوشیم » هتـشک  دوش ، يراج  وا  رب 

«. دزیم ار  يو  ندرگ  ترضح  دندروآیم ، موس 
 885 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنوگنامه دوشیم ؛ هتشک  دومرفیم : ترضح  دنتفرگیم ، موس  راب  يارب  هدروخ  شمـشک  بارـش  هک  ار  یـسک  رگا  : » هک هتفگ  نیا  زین  و 
«. دوشیم هتشک  راوخبارش  هک 

وجبآ ةدنروخ  رب  ّدح  توبث  باب 6 

هراشا

نآ رد  تسا و  بارش  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . وجبآ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ عیزب  نب  لیعامـسا  ( 1 - ) 46734 - 1486

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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«. تسا راوخبارش  ّدح 
«. تسا بارش  ّدح  وجبآ  دروم  رد  دومرف : ماما ] : » ] هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخ  وبا  ( 2 - ) 46735 - 1487

رد تسا و  بارش  دومرف : ترضح  میدیسرپ . وجبآ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دنیوگ مهج  نبا  لاّضف و  نبا  ( 3 - ) 46736 - 1488
«. تسا راوخبارش  ّدح  نآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  اهیندیشون ، باوبا  زا  هس  لهچ و  باب  تایاور  رد 
887 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تقرس ّدح  ياه  باب  متفه : لصف 

قراس تسد  عطق  موزل  تقرس و  تمرح  باب 1 

هراشا

. تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  دینک و  عطق  یهلا  تازاجم  کی  ناونع  هب  دناهداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار  قراس  نز  قراس و  درم  تسد 
رگا دـنتفگ : اهنآ  میاهدوبن . قراس  زگره  ام  مینک و  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  هک  میاهدـماین  ام  دـینادیم  امـش  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنتفگ : « 1»

راک نیا  رطاخ  هب  و   ) دوب دهاوخ  نآ  رفیک  شدوخ  دوش ، ادـیپ  وا  راب  رد  هنامیپ ) نآ   ) سک ره  دـنتفگ : تسیچ ؟ شرفیک  دیـشاب ، وگغورد 
«2 . » میهدیم رفیک  ار  نارگمتس  هنوگ  نیا  ام  دش .) دهاوخ  امش  ةدرب 

«3  ... » دننکن انز  تقرس و  دنهدن ، رارق  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  هک  دننک  تعیب  وت  اب  ات  دنیآ  وت  دزن  نمؤم  نانز  هک  یماگنه  ربمایپ ، يا 
دـنک و لماک  ار  شتـسد  لداعم  لوپ  هک  نامز  نآ  ات  دـنکیم  تقرـس  هدـنب  هراومه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 1 - ) 46737 - 1489

«. دزاسیم راکشآ  يو  هیلع  ار  تقرس  لج  زع و  دنوادخ 
______________________________

.38 / 5 هدئام ، (. 1)
.75 - 73 / 12 فسوی ، (. 2)

.12 / 60 هنحتمم ، (. 3)
 889 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب قراس  تسار  تسد  عطق  : » دومرف موقرم  يو  يارب  نانس ، نب  دمحم  ياهشسرپ  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 2 - ) 46738 - 1490
اذل تسا ؛ يو  يارب  اهنآ  نیرتدنمدوس  اهوضع و  نیرتهب  تسار  تسد  دوشیم و  کیدزن  ایـشا  هب  شتـسار  تسد  اب  وا  هک  تسا  لیلد  نیا 
لیلد نیا  هب  زاـب  دنـشابن و  لـالح  هار  ریغ  زا  لاوما  نتفرگ  لاـبند  هب  اـت  تسا ، هداد  رارق  مدرم  يارب  تربـع  رفیک و  ار  تسد  عطق  دـنوادخ 
عاونا هک  نوچ  تسا ؛ مارح  لـالح ، هار  ریغ  زا  نآ  بحاـصت  مدرم و  لاوما  بصغ  تسا و  تسار  تسد  اـب  تقرـس  دراوم  رتـشیب  هک  تسا 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  زاب  تقرـس  ندوب  مارح  تسا و  داسف  رگید  هوجو  يدوبان و  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ؛ مارح  داـسف  تسا و  نآ  رد  داـسف 
دشاب انب  رگا  هک  تسا  تهج  نادب  تقرـس  تمرح  زاب  دریگیم و  لکـش  اهناسنا  راتـشک  دوریم و  نیب  زا  لاوما  دشاب ، زاجم  تقرـس  رگا 
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ببـس هک  دیآیم  دـیدپ  يرگید  ياهزیچ  رگیدـکی و  هب  تبـسن  يزرو  دـسح  يریگرد ، راتـشک ، دـنریگب ، روز  هب  ار  رگیدـکی  لام  مدرم 
يرگید زا  نآ  هب  تبسن  یسک  دناهدروآ ، مهارف  هچنآ  دشاب  انب  رگا  دننک . اهر  ار  لاوما  يروآعمج  اهتعنـص و  اهتراجت ، مدرم  دوشیم 

«. دشابن رتراوازس 
نآ رگم  دـنکیمن ، ادـیپ  هار  ياهناخ  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  زیچ  راهچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ( 3 - ) 46739 - 1491

انز ». يراوخبارش 4 - تقرس 3 - تنایخ 2 - - 1 دوب : دهاوخن  نآ  رد  يدابآ  دوشیم و  ناریو  هناخ  نآ  هک 
هک ار  سک  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46740 - 1492
رد درکیم ، تقرـس  جاجح  زا  نآ  اب  هک  جکرـس  ياصع  ةدنراد  زاب  مدـید و  شتآ  رد  دوب ، هدرک  تقرـس  ار  نآ  هک  تشاد  ییابع  دوخ  اب 

نیا هک  تسا  نز  نامه  نیا  مدید . شتآ  رد  تفرگیم ، نادند  تشپ  ولج و  زا  ار  وا  هبرگ  نآ  تشاد و  ياهبرگ  هک  ار  ینز  مدید و  شتآ 
هب دروخب و  کشجنگ  نوچ  نیمز  ناگدـنرپ  تارـشح و  زا  دوخ  ات  درکیم  اهر  دازآ و  ار  وا  هن  دادیم و  اذـغ  وا  هب  هن  دوب . هتـسب  ار  هبرگ 

مدید ». دوب ، هدرک  باریس  ار  شگس  هک  ار  سک  نامه  مدمآرد و  تشهب 
 891 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تشاد : نایب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 46741 - 1493
«. دنکیمن تقرس  دراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  قراس  دنکیمن و  انز  دراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  راکانز 

هک یلاح  رد  قراس  تسین و  نامیا  اب  دـنکیم ، انز  هک  یلاح  رد  راـکانز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 6 - ) 46742 - 1494
«. تسین نامیا  اب  دنکیم ، تقرس 

«. تسین نامیا  اب  دنکیم ، تقرس  هک  ینامز  قراس  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 7 - ) 46743 - 1495
، ّرذ نب  رمع  هفینحوبا و  رـصام و  سیق  نب  رمع  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » دیوگ یناب  دیزی  نب  دـمحم  ( 8 - ) 46744 - 1496

نایب ترـضح  دندیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نامیا  ةرابرد  ناـنیا  دندیـسر . مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  ناـشنارای  زا  یتعاـمج  هارمه  هب 
، نامیا لاح  رد  دنکیمن و  تقرس  نامیا ، لاح  رد  درف  درادن و  نامیا  انز ، لاح  رد  راکانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاد :

 ...« دنکیمن رمخ  برش 

تاعاجرا

: تشذگ

، مایق ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دراد  تلالد  هک  یتایاور  اهنآ ، تلیـضف  جـح و  رعاشم  زاغآ  باوبا  زا  مهدزون  باب  تایاور  رد 
؛ دنیادخ ۀناخ  ناقراس  نانیا  هک : دنکیم  مالعا  دنادرگیم و  رهش  رد  ار  نانآ  دنکیم و  عطق  ار  ناشناتسد  دنکیم و  ریگتسد  ار  هبیش  ینب 

. دنریگیم دنهدیم ، رارق  هبعک  يارب  ینابرق  ار  نآ  مدرم  هچنآ  نانیا  هک  ارچ 
: هک لج  زع و  دـنوادخ  شیامرف  ةرابرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  هدزای  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
انز و تشز ، لامعا  زا  روظنم  دومرف : ترضح  هک  « 1  » هریغـص ناهانگ  زج  دننکیم ، يرود  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  اهنامه 

«. تسا تقرس 
«. تسا تقرس  ادخ و  هب  يزرو  كرش  اهنآ  تسا و  مارح  هریبک  ناهانگ  ۀمه  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزای ، تیاور  رد  و 

ار شنوخ  نتخیر  دـنوادخ  هک  يدرف  نتـشک  هریبک ،] ناهانگ  ینعی   ] اـهنآ و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هدزیـس ، تیاور  رد  و 
 ...«. تقرس انز و  تسا و  هدرک  مارح 

زا دیوگیم :) هک  اجنآ  ات   ) تسا يزرو  كرـش  نامه  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدفه ، تیاور  رد  و 
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«. تسین نآ  زا  ود ، نیا  دومرف : ترضح  دناهنوگچ ؟]  ] تقرس انز و  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
______________________________

.32 ۀیآ 53 / مجن ، ةروس  (. 1)
 893 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ هریبک  هانگ  نیرتگرزب  رمع ، يا  : » هک هتفگ  نیا  راهچ ، لهچ و  تیاور  رد  و 
هدرک مارح  ار  شنوخ  نتخیر  دنوادخ  هک  يدرف  نتـشک  تقرـس و  انز ، رد  ار  شبحاص  رمخ  برـش  دـیوگیم :) هک  اجنآ  ات  . ) رمخ برش 

«. دنکیم دراو  تسا ،
«. درادن نامیا  دنکیم ، تقرس  هک  یلاح  رد  قراس  : » دیوگیم هک  یتیاور  هدزناش ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

هک یلاح  رد  راکانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سیق ، رـسپ  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تیاور  رد  و 
«. ورب یهاوخیم ، هک  وس  ره  تنارای  وت و  اما  درادن . نامیا  دنکیم ، تقرس  هک  یلاح  رد  قراس  درادن و  نامیا  دنکیم ، انز 

«. درادن نامیا  دنکیم ، تقرس  هک  یلاح  رد  قراس  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تفه ، تیاور  رد  و 
نامیا تقرـس ، لاح  رد  قراس  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  مرحم ، حاکن  باوبا  زا  مکی  باب  زا  هس  یـس و  تیاور  رد  و 

«. درادن
نوریب وا  زا  نامیا  حور  دـنکب ، تسد  نیا  زا  يراک  هک  ناـمز  نآ  : » هک تسا  هدوزفا  تسا و  هدـمآ  نیمه  دـننام  جـنپ  یـس و  تیاور  رد  و 

«. دوریم
. دراد تلالد  قراس  تسد  عطق  موزل  تقرس و  تمرح  رب  هک  یتایاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  تفه  باب  تایاور  رد  و 

یلو هتفریذـپ  ار  مالـسا  تیلک  هک  مباـیب  ار  مجع  زا  يدرمرگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  تشه ، باـب  زا  هـس  تـیاور  رد  و 
«. منکیمن يراج  وا  رب  ار  ّدح  هدوب - لهاج  رگا  تسا - هدرک  رمخ  برش  ای  تقرس  ای  انز  وا  هدیسرن و  وا  هب  مالسا  لیصفت  حیضوت و 

هچنآ دـنک و  هبوت  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  شدوخ  رگا  قراس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
«. تسین وا  رب  تسد  عطق  دنادرگ ، زاب  شبحاص  هب  هدرک  تقرس 

: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  تقرس ، هب  طوبرم  باوبا  رگید  يدعب و  باب  تایاور  رد 
. دینک هظحالم  تسا ؛ بسانم  باب  نیا  اب  هک  یتیاور  براحم ، ّدح  نایب  رد  مکی  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 

هک یماگنه  قراـس  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  صاـصق ، لـتق و  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مراـهچ  لـهچ و  تیاور  رد  و 
«. تسین نامیا  اب  دنکیم ، تقرس 

895 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قراس تسد  عطق  ةزادنا  باب 2 

هراشا

؟ دوشیم عـطق  قراـس  تسد  يرادـقم  هچ  يارب  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 46745 - 1497
مراهچ کی  يارب  دومرف : ترـضح  مهرد ؟ ود  يارب  مدیـسرپ : ماما  زا  دـیوگ : ملـسم  نب  دـمحم  رانید . مراهچ  کی  يارب  دومرف : ترـضح 
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رانید مراهچ  کی  زا  رتمک  هک  یسک  ایآ  تسیچ ؟ امـش  رظن  مدیـسرپ : ماما  زا  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم  دشاب . رانید  هک  هزادنا  ره  هب  رانید ،
ترـضح دوشیم ؟ بوسحم  قراـس  تروـص  نیا  رد  دـنوادخ  دزن  وا  اـیآ  تسا و  قداـص  وا  رب  قراـس  ماـن  تقرـس  نیا  رد  هدرک ، تقرس 

: دومرف
دزن وا  تسا و  قداص  وا  رب  قراس  مان  هدرک ، ظفح  دراد و  شیوخ  ۀطلـس  رد  ار  نآ  يو  هک  دنک  تقرـس  يزیچ  یناملـسم  زا  هک  سک  ره 

رد ناقراس  تسد  هک  دـشاب  انب  رگا  دوشیم و  عطق  رتشیب  ای  رانید  مراهچ  کی  يارب  اـهنت  شتـسد  یلو  دوشیم  بوسحم  قراـس  دـنوادخ 
یباییم »! هدیرب  تسد  ار  مدرم  ۀمه  دوش ، عطق  رانید  مراهچ  کی  زا  رتمک 

کی هب  شتقرـس  هک  نآ  ات  دوشیمن  عطق  قراس  تسد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 2 - ) 46746 - 1498
: تفگ ریصبوبا  دیوگ : هزمح  یبا  نب  یلع  درک . عطق  تسد  ینهآدوخهالک ، تقرـس  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دسرب و  رانید  مراهچ 
. ینهآ دوخهالک  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوشیم ، هدیرب  نآ  يارب  قراس  تسد  هک  يزیچ  نیرتمک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. رانید مراهچ  کی  دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  نآ  تمیق  هک : مدیسرپ  ینهآ  دوخهالک  دروم  رد 
«. تسا رانید  مراهچ  کی  رد  قراس ] تسد   ] ندیرب : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 46747 - 1499

«. رانید مراهچ  کی  رد  رگم  دوشیمن  هدیرب  قراس ]  ] تسد : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 4 - ) 46748 - 1500
هتـسویپ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46749 - 1501

«. درکیم عطق  رانید  مراهچ  کی  يارب  ار  قراس  تسد 
نامه هک  رپس  کی  تمیق  ةزادـنا  هب  نآ  تمیق  هک  يزیچ  يارب  زج  قراس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 46750 - 1502

«. دوشیمن هدیرب  تسا ، رانید  مراهچ  کی 
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هب شتمیق  هک  يزیچ  ره  يارب  قراس  تسد  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مدینـش  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 7 - ) 46751 - 1503
هدرک تقرـس  رگید  ياج  ای  رازاب  ای  هناخ  زا  ار  نآ  رگا  یتح ] [ ؛ دوشیم هدـیرب  دـسرب ، تسا  رانید  مراهچ  کی  نامه  هک  رپس  کی  تمیق 

«. دشاب
، دوخهالک تقرس ]  ] يارب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 8 - ) 46752 - 1504

. تسا رانید  مراهچ  کی  شتمیق  هک  يدوخهالک  دومرف : ترضح  يدوخهالک ؟ هچ  مدیسرپ : دیرب . تسد 
«. دومرفن يزیچ  ترضح  تسا ؟ تقرس  ةزادنا  نیرتمک  نیا  مدیسرپ :

تسد دوخهالک ، تقرـس ]  ] يارب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 9 - ) 46753 - 1505
نیا مدیـسرپ : تسا . رانید  موس  کی  لداعم  شیاهب  هک  ینهآ  دوخهالک  دومرف : ترـضح  يدوخهـالک ؟ هچ  مدیـسرپ : درک . عطق  ار  يدرم 

«. درک توکس  ترضح  تسا ؟ تقرس  ّدح  نیرتمک 
دوخهالک کی  دنک ! تنعل  ار  قراس  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ( 10 - ) 46754 - 1506

«. دوشیم عطق  شتسد  دنکیم ، تقرس  نامسیر  دوشیم و  عطق  شتسد  دنکیم ، تقرس 
. دش لاؤس  دوشیم ، هدیرب  نآ  يارب  قراس  تسد  هک  يزیچ  نیرتمک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 11 - ) 46755 - 1507

«. رانید مجنپ  کی  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  رانید ». مراهچ  کی  : » دومرف ترضح 
«. دوشیم هدیرب  رانید  مراهچ  کی  يارب  قراس  تسد  : » هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 12 - ) 46756 - 1508

«. تسا رانید  مجنپ  کی  دوشیم ، هدیرب  نآ  يارب  قراس  تسد  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 13 - ) 46757 - 1509
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«. تسا رانید  مجنپ  کی  دوشیم ، عطق  نآ  رد  یصخش  تسد  هک  يّدح  نیرتمک  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 46758 - 1510
تسا و رانید  مجنپ  کی  دوشیم ، هدیرب  قراس  تسد  نآ  يارب  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 15 - ) 46759 - 1511

«. دوشیم عطق  تسد  نآ ، زا  شیب  مجنپ و  کی  يارب  تسین و  نآ  زا  رتمک  رد  تسد  عطق  هک  تسا  ياهزادنا  نیرخآ  مجنپ ، کی 
هدـیرب دـسرب ، رانید  مجنپ  کی  هب  نآ  تمیق  هک  يزیچ  ره  يارب  قراـس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 16 - ) 46760 - 1512

«. دشاب هدش  تقرس  اهنیا  زا  ریغ  ای  تعارز  ای  رازاب  زا  هچرگ  دوشیم ؛
نیا هک  ارچ  مینک ؛ لمح  هیقت  یعون  رب  ار  تیاور  نیا  هک  نآ  تسا ، يراج  تیاور  نیا  رد  هک  یهیجوت  : » دیوگیم هللا  همحر  یسوط  خیش 

هب هجوت  اب  ماما  هک  تسا  یـسک  ةژیو  اهنیا  هک  دـیآیم  لامتحا  نیا  تایاور  نیا  رد  تسا و  تنـس  لها  زا  یـضعب  بهذـم  قفاوم  تاـیاور 
هک تسا  ماما  فیاظو  زا  نیا  نوچ  دنک ؛ عطق  دراد ، تمیق  هزادنا  نیا  هک  يزیچ  يارب  ار  يو  تسد  دـنیبیم  تحلـصم  هک  سک  نآ  لاح 

«. تسا هتفای  تیرومام  ماما  يوس  زا  هک  تسا  یسک  ای  نآ  رادهدهع  دوخ 
«. دوشیم عطق  قراس ] تسد   ] نآ لداعم  یتمیق  يارب  ای  رانید  مجنپ  کی  يارب  : » هک تسا  هدش  تیاور  و  ( 17 - ) 46761 - 1513

کی دوشیم ، هدـیرب  قراس  تسد  نآ  يارب  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  ( 18 - ) 46762 - 1514
«. تسا رانید ،] مجنپ  کی  لداعم   ] دشاب رانید  مجنپ  کی  شیاهب  هک  يزیچ  ای  رانید  مجنپ 

؟ دوشیم هدیرب  قراس  تسد  ياهیاپ  هچ  رب  مدیسرپ : مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  وا /[  زا  : » دیوگ هعامس  ( 19 - ) 46763 - 1515
«. تسا رانید  موس  کی  ۀیاپرب  نآ  نیرتمک  دومرف : ترضح 

هیلع ماما  زا  نآ  ةرابرد  هک  دـشاب  یتروص  يایوگ  تیاور  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیوگ هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
تروص نیا  زا  هک  یـسک  هب  هدـیرب و  ار  قراس  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يدروم  ناـمه  نآ  تسا و  هدـش  لاؤس  مالـسلا 

نیا دوشیم ، عطق  نآ  يارب  تسد  هک  ياهزادنا  لاح  ره  رد  هک  دهدیمن  ربخ  نیا  زا  تیاور  تسا و  رانید  موس  کی  هدومرف  هدرک ، لاؤس 
«. دشاب رانید  موس  کی 

. دش لاؤس  دوشیم ، هدیرب  قراس  تسد  شیارب  هک  يزیچ  نیرتمک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 20 - ) 46764 - 1516
«. رانید موس  کی  : » دومرف ترضح 

تـسا مهرد  ود  شتمیق  هک  ار  امرخ  تخرد  ةویم  هخاش  کی  یغاب  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 21 - ) 46765 - 1517
«. دوشیم هدیرب  شتسد  تقرس ، نیا  ربارب  رد  : » دومرف تسا ، هدرک  تقرس 
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قراس تسد  نآ  يارب  هک  يزیچ  ةزادـنا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 22 - ) 46766 - 1518
مهرد هس  ای  مهرد  ود  لداعم  هک  ینهآ  دوخهالک  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  ترـضح  مدیـسرپ . دوشیم ، هدیرب 

«. دوشیم هدیرب  قراس ] تسد   ] تسا
تـسد تسا ، مهرد  هس  شتمیق  هک  يرپـس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » هک تسا  هدـمآ  تـیاور  رد  ( 23 - ) 46767 - 1519

«. دیرب ار  قراس 
«. دوشیمن هدیرب  مهرد  جنپ  يارب  زج  تشگنا ]  ] جنپ : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 24 - ) 46768 - 1520

؟ دوشیم هدیرب  قراس  تسد  ياهزادنا  هچ  يارب  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  یبا  نبا  ( 25 - ) 46769 - 1521
هچنآ اب  تیاور  نیا  : » دـیوگ هللا  همحر  یـسوط  خیـش  اهمهرد .» زا  دادـعت  نیا  رد  دومرف : هاگنآ  درک . عمج  ار  شیوخ  فک  ود  ترـضح 
تمیق دوشیم  هک  ارچ  درادـن ؛ یتافانم  تسا ، راـنید  مراـهچ  کـی  دوشیم  هدـیرب  نآ  يارب  قراـس  تسد  هک  ياهزادـنا  هک  میدروآ  ـالبق 

«. دشاب رانید  مراهچ  کی  تسا ، هدرک  هراشا  اهنادب  ترضح  هک  ییاهمهرد 
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«. دوشیم عطق  قراس  تسد  مهرد ، هد  يارب  : » هک تسا  هدش  تیاور  و  ( 26 - ) 46770 - 1522
«. دوشیمن هدیرب  مهرد )  ) رانید هد  ای  رانید  زا  رتمک  رد  تسد ،]  ] فک : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 27 - ) 46771 - 1523

نیا نزو  هک  يرپس  يارب  زین  ینهآ و  دوخهالک  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 28 - ) 46772 - 1524
«. دیرب ار  قراس ]  ] تسد دوب ، « 1  » لطر تشه  یس و  ود ،

هیلع یلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ناشّدج  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 29 - ) 46773 - 1525
کی هک  ناـمز  نآ  دـیربیمن و  یلو  دـییاسیم  ار  شناتـشگنا  درکیم ، کـش  دوب  هدرک  تقرـس  هک  يرـسپ  ندـش  ملتحم  رد  رگا  مالـسلا 

«. دیربیمن رتشیب  مهرد و  هد  زا  رتمک  رد  ار  فک  یلو  دیربیم  ار  شناتشگنا  درکیم ، تقرس  رانید  مراهچ 

تاعاجرا

: دیآیم

رتشیب تسا  رانید  مراهچ  کی  هک  رپس  کی  تمیق  ةزادـنا  هب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدـجیه ، باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
«. دوشیم هدیرب  قراس ] تسد  ، ] درادرب

اب شتسد  هدوب ، وا  يارب  هک  تسا  يزیچنآ  زا  شیب  رپس  کی  ةزدناهب  هدرک  تقرس  قراس ]  ] هچنآ رگا  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، تیاور  رد  و 
«. تسا رانید  مراهچ  کی  رپس ، تمیق  دوشیم و  هدیرب  يراوخ 

______________________________

. لطر لیذ  ادخهد ، همانگنهرف  كر : رتشیب  عالطا  يارب  مهرد ؛ اب 480  ربارب  (. 1)
903 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تقرس مرج  تابثا  ۀّلدا  باب 3 

هراشا

سپ دنک و  رارقا  تقرس  هب  رابود  هک  نآ  ات  دوشیمن  عطق  قراس  تسد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46774 - 1526
«. تسا هتشادن  دوهش  رگا  هتبلا  دوشیمن ؛ عطق  شتسد  یلو  تسا  یتقرس  لام  نماض  تشگرب ، شرارقا  زا  رگا  نآ  زا 

سپ دنک . رارقا  تقرس  هب  راب  ود  هک  نآ  ات  دوشیمن ، عطق  قراس  تسد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 2 - ) 46775 - 1527
«. تسین وا  يارب  يدوهش  رگا  هتبلا  دوشیمن ؛ عطق  شتسد  یلو  تسا  یتقرس  لام  نماض  تشگرب ، شرارقا  زا  رگا  نآ  زا 

راکانز دـنک و  رارقا  تقرـس  هب  راب  ود  هک  نآ  ات  دوشیمن ، هدـیرب  قراـس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46776 - 1528
«. دنک رارقا  راب  راهچ  هک  نآ  ات  دوشیمن ، راسگنس 

«. تسین يدوهش  رگا  هتبلا  دنک ؛ رارقا  راب  ود  هک  نآ  ات  دوشیمن ، عطق  قراس  تسد  ( 4 - ) 46777 - 1529
اددجم وا  دز . بیهن  ار  وا  ترـضح  ماهدرک . تقرـس  نم  : » تفگ دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  ( 5 - ) 46778 - 1530

عطق ار  يو  تسد  نآ  زا  سپ  یهدیم ؟ یهاوگ  شیوخ  هیلع  راـبود  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  ماهدرک . تقرـس  نم  نینمؤـملاریما ، يا  تفگ :
«. درک

دزن زین  رمع  لآ  زا  يدرم  دـندروآ و  ار  قراـس  هک  مدوب  یـسوم  نب  یـسیع  دزن  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 46779 - 1531
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هک دنک  رارقا  رگا  تسیچ ، قراس  ةرابرد  ترظن  وت  متفگ : نم  دیسرپیم . نم  زا  درک و  ور  نم  هب  یسوم  نب  یسیع  دوب . یسوم  نب  یـسیع 
؟ دییوگیم هچ  دـنک - رارقا  شیوخ  هیلع  راب  راهچ  رگا  راکانز - ةرابرد  امـش  متفگ : دوشیم . عطق  شتـسد  تفگ : وا  تسا ؟ هدرک  تقرس 

: متفگ مینکیم . راسگنس  ار  وا  تفگ :
دشاب »! راکانز  ۀلزنم  هب  ات  دینک  عطق  ار  وا  تسد  دنک ، رارقا  شیوخ  هیلع  قراس  رابود  رگا  هک  تسامش  عنام  زیچ  هچ  سپ 

وا یلو  تسا  یتقرس  تسا  شتـسد  رد  هک  یلام  نیا  دوش  مولعم  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46780 - 1532
هنّیب هک  یتروص  رد  دوشیمن و  عطق  وا  تسد  دهدن ، یهاوگ  يو  هیلع  ياهنّیب  دنکن و  فارتعا  تقرس  هب  ماهدرک و  يرادیرخار  نآ  دیوگب 

«. دوشیم هتفرگ  يو  تسد  زا  یتقرس  لام  تسا ، نآ  یعّدم  يارب  لام  نیا  هک  دنک  یهاوگ 
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ماما تسا ، هدرک  تقرـس  هک  دـنک  رارقا  شیوخ  هیلع  ماما  دزن  راب  کـی  رگا  مـالغ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 8 - ) 46781 - 1533
«. دنکیم عطق  ار  يو  تسد  ماما  دنک ، فارتعا  تقرس  هب  شیوخ  هیلع  ماما  دزن  رگا  زینک  دنکیم و  عطق  ار  يو  تسد 

دـشاب و زین  هنیب  رارقا ، راـنک  رد  هک  مینک  لـمح  يدروـم  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوـت  : » تسا هتفگ  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
ارچ زینکو ؛] هدرب  هن   ] درک لمح  دازآ  درف  رب  ار  ۀما  دبع و  ةژاو  ناوتیم  زین  دیآیم و  هک  هنوگ  نآ  درک ، لمح  هیقت  رب  ار  تیاور  ناوتیم 

«. دنیادخ نازینک  ناگدرب و  مه  اهدازآ  هک 
شتـسد دـنک ، فارتعا  تقرـس  هب  شیوخ  هیلع  ماما  دزن  رد  راب  کی  دازآ  درفرگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46782 - 1534

«. دوشیم هدیرب 
نیا ام  دوشیمن و  تسد  عطق  بجوم  راب  کی  دشاب و  راب  ود  هک  دیاب  تقرس  هب  رارقا  دیوگ : هللا ] همحر  یسوط  خیش  نسحلا /[  نب  دمحم 

تنـس لـها  زا  یخرب  ياواـتف  قباـطم  هک  ارچ  مینک ؛ لـمح  ار  نآ  هیقت  زا  یعون  رب  هک ، نآ  تیاور  نیا  هیجوـت  میاهدروآ و  هتـشذگ  رد  ار 
ود ای  راب  کی  هک  تسین  تایاور  نآ  رد  دوشیم ، هدـیرب  شتـسد  درک  رارقا  رگا  میدروآ  تهج  نیا  ةرابرد  البق  هک  یتاـیاور  اـما  تسا و 
هک تسا  هتـسیاش  اذل  دوب ، هدمآ  نآ  رد  لیـصفت  میدوب  هدروآ  رتشیپ  هک  یتایاور  نوچ  تسا و  لمجم  هیحان  نیا  زا  تایاور  نآ  هکلب  راب ؛

«. مینک لمع  اهنآ  هب 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  یناوج  هک : دندرک  تیاور  میارب  منادناخ  زا  یضعب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 46783 - 1535

هک منیبیم  یناوج  ار  وـت  نم  دوـمرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تشاد : ناـیب  ماـما  درک . فارتـعا  تقرـس  هب  ترـضح  دزن  دـمآ و 
تتـسد نم  دومرف : ترـضح  مناوتیم . ار  هرقب  ةروس  يرآ ، تفگ : ناوج  نآ  یناوخب ؟ یناوتیم  نآرق  زا  يزیچ  ایآ  درادن . یبیع  ترهاظ 
ياهنّیب هک  دوب  تهج  نیا  هب  دربن  ار  ناوج  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـش  ثعاب  هچنآ  اـهنت  دومرف : ماـما  مدیـشخب . هرقب  ةروس  هب  ار 

«. دوب هدادن  تداهش  وا  هیلع 
. تشذگ دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدراهچ  باب  زا  هدزای  تیاور  رد  تیاور ، نیا  هباشم 

. مدش بایفرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هفوک  دجسم  رد  اهزور  زا  يزور  : » دیوگ هتابن  نب  غبصا  ( 11 - ) 46784 - 1536
هب مالسلا  هیلع  ماما  تسا . قراس  مالغ  نیا  نینمؤملاریما ، يا  هک : دندرک  راهظا  نانآ  دنتشاد . روضح  هایـس  یمالغ  هارمه  هب  رایـسب  یعمج 
وا یتسه ؟ قراس  وت  ایآ  مالغ ، يا  دومرف : وا  هب  مود  راـب  ترـضح  يرآ . تفگ : خـساپ  رد  وا  یتسه ؟ قراـس  وت  اـیآ  مـالغ ، يا  دومرف : وا 

سپ منکیم . عطق  ار  تتسد  ینک ] فارتعا  تقرس  هب   ] ییوگب موس  راب  يارب  رگا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مرورـس . يا  يرآ ، تفگ :
تسد عطق  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  مرورـس . يا  يرآ ، تفگ : وا  یتسه ؟ قراس  وت  ایآ  مالغ ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا 

نبا تفرگ . دـیکچیم ، نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  ار  هدـیرب  تسار  تسد  پچ ، تسد  اب  مالغ  دـش . هدـیرب  وا  تسد  درک و  رداـص  ار  يو 
؟ دـیرب ار  تتـسار  تسد  یـسک  هچ  تفگ : مالغ  هب  وا  درکیم . ییوگدـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هشیمه  ءاوک  نبا  دـید . ار  وا  ءاوک 
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يولج  يوم  هک  هدیرب  یسک  نامه  ار  متسار  تسد  تفگ : خساپ  رد  مالغ 
 907 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دناوخیم زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  تسازج و  زور  عفاش  ادخ و  مکحم  نامـسیر  نیقی و  هب  دورو  هار  هدمآرب و  شمکـش  هتخیر ، شرس 
هللادبع تفر ، شیوخ  هار  هب  دش و  غراف  نینمؤملاریما  شیاتـس  زا  مالغ  نوچ  دـیوگیم : وا  هک  اجنآ  ات  درک ؛ رکذ  ار  يرایـسب  بقانم  مالغ 

زا هک  سک  ره  رب  دورد  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـنمؤمریما . يا  وـت  رب  دورد  تفگ : ماـما  هب  دـمآ و  ماـما  دزن  ءاوـک  نب 
مـالغ تسار  تسد  نیـسح ، نسح و  ردـپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ءاوک  نبا  دـسرتب . یهارمگ  بقاوـع  زا  دـنک و  يوریپ  تیادـه 

ءاوک نبا  دیوگیم ؟ هک  ياهدینـش  هچ  دیـسرپ : ترـضح  دـیوگیم . انث  ابیز  هنوگ  همه  ار  وت  هک  مونـشیم  وا  زا  نم  ياهدـیرب و  ار  یهایس 
: دیوگ

هیلع نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . رارکت  ماما  تمدـخ  دوب ، هتفگ  مالغ  هچنآ  ۀـمه  هاگنآ  تفگ و  نینچ  مالغ 
هیلع نینمؤملاریما  دزن  مالغ ، يا  دـنتفگ : وا  هب  دـنتفر و  هدـنک  هب  مالغ  لاـبند  هب  ناـنآ  دـیروایب . نم  دزن  ار  مـالغ  دـیورب و  دومرف : مالـسلا 

مدیرب ار  تتسار  تسد  دومرف : يو  هب  ترضح  داتسیا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يولج  رد  مالغ  نوچ  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا  ورب . مالـسلا 
لوسر دنوادخ و  هک  بجاو  ّقح  کی  ۀیاپ  رب  اهنت  امش  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  ییوگ ! انث  ارم  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هک  هنوگ  نآ  وت  و 

. ياهدیرب ار  نآ  تسا ، هدرک  بجاو  وا 
درازگ زامن  تعکر  ود  تفگ و  ریبکت  دناشوپ و  ابع  اب  ار  نآ  تفرگ و  ار  تسد  ماما  هاگنآ  هدب . نم  هب  ار  تتسد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

راوس ار  تسد  فک  نایملاع و  راگدرورپ  يا  نک  باجتسم  دومرف : شیاعد  نایاپ  رد  درک و  يراج  نابز  رب  مدینشیم  ام  هک  ار  یتاملک  و 
. دینزب رانک  فک  زا  ار  ابع  دومرف : شنارای  هب  درک و  چم  رب 

«. تسا هدروخ  دنویپ  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  تسد  چم  رب  فک  هک  دندید  دندز و  رانک  فک  زا  ار  ابع  نانآ 

تاعاجرا

: تشذگ

ات دوشیمن  هدیرب  شتسد  قراس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدجیه  باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
راـک رد  يدوهـش  رگا  یلو  تسا  یتقرـس  لاـم  نماـض  دـنک ، راـکنا  ددرگرب و  رارقا  زا  سپ  رگا  دـنک و  فارتعا  تقرـس  هب  راـبود  هک  نآ 

«. دوشیمن عطق  شتسد  تسین ،
يو راکنا  هب  دوشیم و  عطق  شتسد  دنک ، راکنا  سپس  رارقا  تقرـس  هب  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  و 

«. دوشیمن یهجوت 

يو ندناسرت  ای  ندرک  هجنکش  ندز ، زا  سپ  قراس  رارقا  مکح  باب 4 

هراشا

زا سپ  دریذپیمن  ار  نآ  یلو  هدرک  یتقرس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 46785 - 1537
تباث  يو  رب  تسد  ندیرب  ایآ  دش : شسرپ  دروآیم ، هنیع  هب  ار  یتقرس  لام  دننزیم و  ار  وا  نآ 
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هجنکش ۀیاپ  رب  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هدیرب  شتسد  درواین ، ار  یتقرس  لام  لاح  نیا  اب  دنک و  فارتعا  رگا  یلو  يرآ . دومرف : ترضح  تسا ؟
«. تسا هدرک  فارتعا 

ار یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 46786 - 1538
. دوشیم عطق  شتسد  تروص ، نآ  رد  هک  دنک  فارتعا  هک  نیا  رگم  دوشیمن ؛ عطق  شتـسد  دنناسرتب ، خیبوت  نادنز و  نتـسب ، ندز ، اب  هک 

سرت دوجو  لیلد  هب  دوشیمن  هدیرب  شتسد  دوش  هدناسرت  هک  یـسک  مییوگیم  هک  نیا  . ) دوشیمن عطق  شتـسد  درکن ، فارتعا  رگا  یلو 
(«. تسا

، نیاربانب دوشیم ؛ لمح  دـنک ، فارتعا  هاوخلد  هب  هک  يدروم  رب  تیاور  نیا  : » دـیوگ هعیـشلا  لـئاسو  رد  هللا ] همحر  یلماـع  ّرح  خیـش   ] وا
«. تسا عطقنم  يانثتسا  تیاور ، رد  هدمآ  يانثتسا 

هاوـخلد هب  یهن  رما و  سرت و  نودـب  هک  تـسا  یفارتـعا  تـیاور ، رد  فارتـعا  زا  روـظنم  : » دـیوگ یفاو  رد  هللا ] هـمحر  یناـشاک  ضیف   ] وا
«. دشاب هتشاد  شیوخ 

نآ میب  ترـضح  هک  تسا  نیا  مناـمگ  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوـب ، تقرـس  هب  مهتم  هک  ار  يدرم  ( 3 - ) 46787 - 1539
اذل دنک ؛ رارقا  هدرکن ، هک  يراک  هب  دریگب و  ار  وا  ترـضح  لاؤس  تبیه  ياهدرک ،] تقرـس  ایآ  هک   ] دسرپب صخـش  نیا  زا  رگا  هک  تشاد 
اذـل دوبن ؛ درم  هیلع  مه  ياهنّیب  هن . تفگ : درم  نآ  هن . وگب  یهاوخیم ، رگا  ياهدرک ؟ تقرـس  ایآ  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تخاس دازآ  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما 

تاعاجرا

: تشذگ

ای هنایزات ] تهج   ] ندرک هنهرب  ماگنه  هب  هک  سک  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  رارقا ، باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. تسین وا  رب  يّدح  دنک ، رارقا  دیدهت  ای  ندناسرت و  ای  نادنز 

ذفان وا  هیلع  شرارقا  نیا  دنک ، رارقا  ندز  ای  نادنز  ای  ندناسرت  ۀـیاپ  رب  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
«. دروخیمن ّدح  تسین و 

: دیآیم

سرت و يور  زا  هک  یـسک  رب  ّدـح  صاصق و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  لـتق ، يوعد  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دننام مود ، تیاور  رد  و  دوشیمن » هدیـشک  دنب  هب  دننزیمن و  ار  وا  دوشیمن و  نادـنز  زین  دوشیمن و  يراج  تسا ، هدرک  فارتعا  دـیدهت 

. نآ
911 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعفد ره  رد  مکح  يارجا  ضرف  اب  قراس  یلاوتم  تقرس  راب  راهچ  مکح  باب 5 

هراشا

. تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  دینک و  عطق  یهلا ، تازاجم  کی  ناونع  هب  دناهداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار ، دزد  نز  درم و  تسد 
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دنوادخ اریز  دوشیم ؛ فاعم  تازاجم  نیا  زا  و  ( ؛ دریذپیم ار  وا  هبوت  دنوادخ  دیامن ، ناربج  هبوت و  ندرک ، متـس  زا  سپ  هک  سک  نآ  اما 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

نآ دوشیمن و  هدیرب  ماهبا  تشگنا  تسا و  تسد  فک  طسو  زا  تسد  ندیرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46788 - 1540 « 1»
«. دوشیمن هدیرب  نآ  دنرادن و  يراک  اپ  ۀنشاپ  هب  دوشیم  عطق  اپ  هک  نامز 

رگا دوشیم و  هدـیرب  فک  نایم  زا  شتـسد  دـنریگیم ، ار  قراس  هک  ناـمز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 46789 - 1541
، درک تقرـس  نادنز  رد  رگا  دوشیم و  هدرپس  نادنز  هب  درک ، تقرـس  زاب  رگا  دوشیم و  هدـیرب  مدـق  نایم  زا  شیاپ  درک ، تقرـس  اددـجم 

«. دوشیم هتشک 
نینمؤملاریما : » هک دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشّدج  زا  مالسلا ، هیلع  ناشردپ  زا  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 46790 - 1542

«. دوشیم عطق  بعک  زا  پچ  ياپ  درک ، تقرس  اددجم  رگا  دوشیم و  عطق  لصفم  زا  هک : دومرف  تسد  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
زاب ار  شناتـشگنا  ترـضح  دیرب ؟ ار ] تسد   ] دیاب اجک  زا  هک : مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 4 - ) 46791 - 1543

«. دوب فک  لصفم  زا  ترضح  روظنم  اجنیا ؛ زا  دومرف : درک و 
______________________________

39 - 38 / 5 هدئام ، (. 1)
 913 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیگمغ مصتعم ، دزن  زا  دواد  یبا  نبا  يزور  : » دـیوگ تسوا ، یمیمـص  تسود  دواد و  یبا  نبا  نیـشنمه  هک  ناقرز  ( 5 - ) 46792 - 1544
: تفگ روط ؟ نیا  ارچ  متفگ : وا  هب  مدوب . هدرم  شیپ  لاس  تسیب  هک  متـشاد  وزرآ  زورما  تفگ : وا  مدرک . وگتفگ  هراب  نیا  رد  وا  اـب  دـمآ .
. داد ماـجنا  مصتعم  نینمؤملاریما  هاگـشیپ  رد  زورما  مالـسلا - هیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  هرهچ - هایـس  نیا  هک  يراـک  يارب 
اب ات  دوب  هتـساوخ  هفیلخ  زا  دوب و  هدرک  فارتعا  شیوخ  هیلع  یقراـس  تفگ : وا  هدوب ؟ هچ  راـک  نیا  متفگ : دواد  یبا  نبا  هب  دـیوگ  ناـقرز 

رضاح زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  ترـضح  هدروآ و  درگ  سلجم  رد  ار  ناهیقف  ۀمه  مه  هفیلخ  دزاس . كاپ  ار  وا  وا ، رب  ّدح  يارجا 
رد تلیلد  تفگ : مصتعم  چم . زا  هک : متفگ  نم  دیوگ : وا  دوش ؟ هدیرب  دیاب  اجک  هک : دیسرپ  ام  زا  تسد ]  ] ندیرب ةرابرد  هفیلخ  دوب . هدرک 
هب دیوگیم : ممیت  ةرابرد  دنوادخ  نوچ  تسا . چم  ات  فک  ناتـشگنا و  نامه  تسد ، هک  نیا  يارب  متفگ : نم  دیوگ : وا  تسیچ ؟ هراب  نیا 
زا دـیاب  هکلب  دـنتفگرگید : ياهتـسد  یلو  دـندش  قفاوم  بلطم  نیا  رد  نم  اب  مه  ياهتـسد  و  « 1  » دیـشکب ناتياهتسد  ناتياهتروص و 

. دیرب جنرآ 
ات ار  ناتياهتسد  و  تسا : هدومرف  وضو ] رد   ] نتـسش دروم  رد  دـنوادخ  نوچ  دـنتفگ : ناـنآ  تسیچ ؟ بلطم  نیا  لـیلد  دیـسرپ : مصتعم 

. تسا جنرآ  نامه  تسد ، ّدح  هک  دراد  تلالد  نیا  « 2 . » دییوشب جنرآ 
هچ عوضوم  نیا  رد  امش  رفعج ، ابا  يا  تفگ : درک و  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  ترـضح  هب  مصتعم  نآ  زا  سپ  دیوگ : دواد  یبا  نبا 

هچنآ زا  تفگ : مصتعم  دـنتفگ . نخـس  نآ  ةراـبرد  هورگ  نـیا  نینمؤـملاریما ، يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  رفعجوـبا  ترـضح  دـیراد ؟ يرظن 
ادـخ هب  تفگ : مصتعم  دـیراد . فاـعم  عوضوم  نیا  زا  ارم  نینمؤملاریما ، يا  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  دزن  زاـس ؛ میاـهر  دـناهتفگ ،

نم یهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ارم  هک  نونکا  مه  اما  دومرف : ترـضح  دـییوگب . میارب  تسامـش ، دزن  هراب  نیا  رد  هچنآ  مهدیم  ناتدـنگوس 
ۀشیر ینعی  لصفم  زا  هک  تسا  مزال  عطق ، هک  ارچ  دناهتفر ؛ اطخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  زا  عوضوم  نیا  رد  نانیا  هک  میوگیم 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ بلطم  نیا  لیلد  دیسرپ : مصتعم  دوشیمن . هدیرب  فک  هجیتن  رد  دشاب ؛ ناتشگنا 
شتسد رگا  اپ و  ود  وناز ، ود  تسد ، ود  تروص ، دریگیم ؛ رارق  وضع  تفه  رب  هدجس  هک : تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةدومرف 
روظنم « 3 . » تسادخ يارب  اهدجسم  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دنک و  هدجس  نآ  رب  هک  درادن  یتسد  رگید  دوش ، هدیرب  جنرآ  ای  چم  زا 
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يارب هـچ  ره  و  « 4  » دـیناوخن ادـخ  اـب  ار  سکچـیه  سپ  دریگیم . رارق  هدجـس  نآ  رب  هک  تسا  ياهناـگتفه  ياـضعا  نیمه  اهدجـسم ، زا 
لصفم زا  قراس  تسد  ات  داد  روتسد  درک و  هدزتفگش  ار  مصتعم  ترـضح ، ةدومرف  نیا  دیوگ : دواد  یبا  نبا  دوشیمن . هدیرب  تسادخ ،

«( 4 !« » مدوبن هدنز  شاک  هک  مدرک  وزرآ  دش و  اپب  متمایق  دیوگ : دواد  یبا  نبا  دوش . هدیرب  فک  هن  ناتشگنا ،
______________________________

43 ءاسن 4 / (. 1)
6 هدئام 5 / (. 2)

18 ّنج 72 / و 4 - ( 3)
 915 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنراد  قافتا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  : » دیوگ هثاغتـسا  باتک  رد  یفوک  دـمحا  نب  یلع  ( 6 - ) 46793 - 1545
تـسد عطق  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  داهناو و  تسد  فک  اب  ار  ماـهبا  درک و  عطق  ناتـشگنا  لـصفم  زا  ار  قراـس  تسد 

ماهبا و تشگنا  ینعی  دش ؛ هداهناو  هچنآ  دش ، هداهناو  سپ  تسا ، ممیت  ّدـح  ياج  نیا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  نینچ 
لصفم زا  تسا ، تسد  ای  اپ  ندیرب  ّقحتسم  هک  ار  یسک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینچمه  دریگب و  وضو  زامن  يارب  دناوتب  ات  تسد  فک 

ماگنه هب  ات  درک  اهر  ار  هنـشاپ  و  اپ ] ۀجنپ   ] اپ و نیب  لصاف  ناوختـسا  هنـشاپ و  درک و  عطق  تسا ، نآ  يولج  تمـسق  اپ  نییاپ  رد  هک  بعک 
تنـس اپ  تسد و  عطق  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنوگ  نیا  دومرف : ترـضح  دریگ و  رارق  نآ  رب  زامن ، يارب  نداتـسیا 

تفریذپن »...  تسا ، هداد  ماجنا  اپ  تسد و  عطق  صوصخ  رد  رمع  هچنآ  ترضح  داهن و 
. دراد همادا  هثاغتسا  باتک  رد  یفوک  دمحا  نب  یلع  نخس 

نک عطق  تشگنا  راهچ  نب  زا  ار  قراس  تسد  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46794 - 1546
نآ رب  ات  راذـگب  وا  يارب  ار  هنـشاپ  نک و  عطق  بعک  زا  ار  اپ  تسا و  ماهبا  تشگنا  تسد و  فک  روظنم  راذـگب ؛ وا  يارب  ار  تسد  فک  و 

«. تسا مدق  ۀمین  زا  اپ  عطق  نیاربانب  دور ؛ هار 
ياپ دوشیمن و  عطق  وا  تسد  فک  ماهبا و  تشگنا  یلو  دوشیم  عطق  قراس  تسد  : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 8 - ) 46795 - 1547

«. دورب هار  نآ  يوررب  ات  دنامیم  وا  يارب  شاهنشاپ  یلو  دوشیم  عطق  وا 
يو تسد  فک  ماهبا و  تشگنا  درکیم ، عطق  ار  قراس  تسد  هک  نامز  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هشیمه  ( 9 - ) 46796 - 1548
ماما دیوگ : يوار  دیاهتـشاذگ . یقاب  ار  قراس  تسد  ۀـمه  امـش  هک  دـش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تشاذـگیم . یقاب  وا  يارب  ار 

ار قراس  نز  درم و  تسد  دیوگ : لاعتم  دـنوادخ  نوچ  دریگب ؟ وضو  يزیچ  هچ  اب  دـنک ، هبوت  قراس  نیا  رگا  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا  هیلع 
متـس زا  سپ  هک  سک  نآ  اما  تسا . میکح  اناوت و  دـنوادخ  دـینک و  عطق  یهلا ، تازاجم  کی  ناونع  هب  دـناهداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب 

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دوشیم )] فاعم  تازاجم  نیا  زا  و  [ ( ؛ دریذپیم ار  وا  ۀبوت  دنوادخ  دیامن ، ناربج  هبوت و  ندرک ،
«1»
______________________________

38 و 39. هدئام 5 / (. 1)
 917 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لصفم زا  اپ  دنامیم و  یقاب  ماهبا  تشگنا  دوشیم و  هدیرب  قراس  تشگنا  راهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 46797 - 1549
«. دورب هار  نآ  يوررب  ات  دنامیم  یقاب  هنشاپ  یلو  دوشیم  عطق 

هدرک تقرس  سپس  هدش و  هدیرب  شتسار  تسد  هدرک و  تقرـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 11 - ) 46798 - 1550
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هیلع نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دومرف ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  تسا ، هدرک  تقرـس  موس  راب  يارب  نآ  زا  سپ  هدـش و  عطق  شپچ  ياپ  و 
دنک و تفاظن  نآ  اب  هک  یتسد  نودب  ار  وا  هک  مراد  مرـش  میادـخ  زا  نم  دومرفیم : دادیم و  رارق  دـبا  يارب  نادـنز  رد  ار  درف  نیا  مالـسلا 

. مزاس اهر  دورب ، شراک  يارب  نآ  اب  هک  ییاپ  نودب 
زا درکیم ، عطق  ار  اپ  هک  نامز  نآ  لصفم و  نییاپ  زا  دیربیم ، ار  تسد  هک  نامز  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  و  دومرف : ترـضح 

«. دوش لیطعت  یهلا  دودح  زا  يزیچ  ادابم  هک  تشاد  رظن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراومه  دومرف : ترضح  درکیم . عطق  بعک 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  دومرف : ترضح  دوشیم . عطق  قراس  تسار  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 12 - ) 46799 - 1551

«. دینک عطق  ار  قراس  نز  درم و  تسد  هک : دناوخیم  مالسلا 
هک دادیم  مکح  تسا ، هدرک  تقرـس  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 13 - ) 46800 - 1552

ینادنز ار  وا  درکیم ، تقرس  رگید  راب  هک  هاگنآ  دوش و  هدیرب  شپچ  ياپ  درکیم ، تقرس  رگید  راب  نوچ  دوش و  هدیرب  شتـسار  تسد 
دزاس و كاپ  ار  شدوخ  دروخب و  نآ  اب  ات  ار  شپچ  تسد  دورب و  ییوشتسد  هب  نآ  يوررب  دناوتب  ات  تشاذگیم  ار  شپچ  ياپ  درکیم و 

نادنز رد  ات  منکیم  ینادنز  ار  وا  یلو  دربب  هرهب  دناوتن  زیچ  چیه  زا  هک  منک  اهر  نانچ  ار  وا  هک  منکیم  مرش  ادخ  زا  نم  دومرف : ترضح 
«. تشادن قراس  يارب  یعطق  رگید  اپ ، تسد و  عطق  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترضح  دریمب و 

رگا درکیم و  عطق  ار  شتسار  تسد  درکیم ، تقرس  لوا  راب  يارب  يدرم  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 14 - ) 46801 - 1553
لاملاتیب زا  ینادنز و  هشیمه  يارب  ار  وا  دزیم ، تقرس  هب  تسد  موس  راب  يارب  رگا  درکیم و  عطق  ار  شپچ  ياپ  درکیم ، تقرس  اددجم 

. درکیم جرخ  وا  يارب 
 919 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دوشیم هتشک  دنک ، تقرس  نادنز  رد  رگا  هک  تسا  هدش  تیاور  و  ( 15 - ) 46802 - 1554
هراـبود رگا  درکیم و  عطق  شتقرـس  نیتـسخن  رد  ار  قراـس  تسار  تسد  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 16 - ) 46803 - 1555

. درکیم ینادنز  هشیمه  يارب  نادنز  رد  ار  وا  دزیم ، تقرس  هب  تسد  موس  راب  رگا  دیربیم و  ار  شپچ  ياپ  درکیم ، تقرس 
، هدش عطق  شتـسد  هدرک و  تقرـس  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاجح  نب  نمحرلادبع  ( 17 - ) 46804 - 1556

باتک رد  دومرف : ترـضح  دراد ؟ عطق  زاـب  اـیآ  هک : مدیـسرپ  دـنکیم ، تقرـس  نآ  زا  سپ  دوشیم ، عطق  شیاـپ  دـنکیم و  تقرـس  سپس 
درک تلحر  دنک ، عطق  اپ  تسد و  کی  زا  شیب  هک  نآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

كاپ ار  شدوخ  نآ  اب  هک  مراذـگن  قراس  يارب  یتسد  چـیه  هک  مراد  مرـش  میادـخ  زا  نم  دومرفیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
صاصق رد  شپچ  تسد  يدرمرگا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : جاجح  نب  نمحرلادـبع  دور . هار  نآ  رب  هک  ییاپ  ای  دـنک 

. دـنامیمن اپ  قاس  نودـب  دوشیمن و  عطق  دومرف : ترـضح  دـیوگ : نمحرلادـبع  دوشیم ؟ هچ  وا  اب  درک ، تقرـس  نآ  زا  سپ  هدـش و  عطق 
ترضح هن ؟ ای  دوشیم  صاصق  وا  زا  ایآ  درک ، عطق  ار  يدرم  تسد  نآ  زا  سپ  دش ، عطق  یصاصق  رد  شتسار  تسد  يدرم  رگا  مدیسرپ :
صاصق اپ ] تسد و   ] ات راهچ  ۀمه  دروم  رد  وا  زا  مدرم  قوقح  رد  اما  دـنزاسیم و  اهر  لج  زع و  دـنوادخ  ّقح  دروم  رد  ار  وا  اهنت  دومرف :

«. دوشیم
شیاپ تسد و  هک  يدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 18 - ) 46805 - 1557

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  و  دومرفیم : مردـپ  تشاد : نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  دوزفایمن . يزیچ  دوب ، هدـش  عطق 
ناناملسم لاملاتیب  زا  تخادنایم و  نادنز  رد  دزیم و  هنایزات  ار  وا  درکیم ، تقرس  رگا  دشیم  عطق  قراس  ياپ  تسد و  هک  نآ  زا  سپ 

«. درکیم جرخ  وا  يارب 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  تقرس  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مساق  ( 19 - ) 46806 - 1558
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ترـضح دندروآ . ترـضح  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نامز  رد  دومرفیم : هک  مردـپ  زا  مدـینش 
. دیرب شتسد  فالخ  ار  شیاپ  ترضح  دندروآ . مود  راب  يارب  ار  وا  سپس  دیرب . ار  شتسد 

ادخ لوسر  دومرف : درک و  جرخ  وا  يارب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  سبح و  نادنز  رد  دبا  يارب  ار  وا  ترـضح  دندروآ . موس  راب  ار  وا  سپس 
«. منکیمن تفلاخم  وا  اب  نم  درک و  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 921 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رد درک ، تقرس  اددجم  رگا  سپس  دوشیم ، عطق  تسد ، عطق  زا  سپ  قراس  ياپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 20 - ) 46807 - 1559

«. تسین وا  يارب  یعطق  رگید  دوشیم و  جرخ  وا  يارب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  سوبحم و  نادنز 
يزیچ هب  هک  نآ  زا  لبق  یلو  هدرک  خاروس  ار  ياهناخ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 21 - ) 46808 - 1560

ریگتـسد تسا  هدروآ  نوریب  ار  یعاتم  هک  ینامز  ار  وا  رگا  یلو  دوشیم  رفیک  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدـش  راتفرگ  دـبای  تسد 
کی هک  یلاح  رد  دناهدرک - ریگتـسد  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  زین  و  دیوگ : یبلح  تسا . تباث  وا  رب  تسد  عطق  دـننک ،

، دوشیم عفد  وا  زا  تسد  ندـیرب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هداد  نم  هب  ار  اهنیا  هناخبحاص  دـیوگیم : و  دربیم - هچراپ  راـب  هلوک 
سپ یلو  دوشیم  عطق  اپ  تسد و  هک : دوزفا  ترـضح  دوشیم . هدیرب  داد ، تداهـش  هنّیب  رگا  هک  دهد  تداهـش  يو  هیلع  هنّیب  هک  نیا  رگم 

«. دوشیم هداد  وا  جرخ  ناناملسم  لاملاتیب  زا  ینادنز و  درک ، تقرس  اددجم  رگا  اما  تسین  یعطق  رگید  نآ  زا 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . هدش ، عطق  شتسد  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما  وا /[  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 22 - ) 46809 - 1561

«. دوشیم هداد  وا  جراخم  ناناملسم  لاملاتیب  زا  ینادنز و  درک ، تقرس  اددجم  رگا  دوشیم و  عطق  شیاپ  تسد ، زا  سپ 
رگید درک ، تقرس  زاب  رگا  دوشیم و  عطق  قراس  ياپ  تسد ، زا  سپ  : » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 23 - ) 46810 - 1562

«. دوشیم هداد  وا  جراخم  لاملاتیب  زا  دتفایم و  نادنز  رد  دبا  يارب  یلو  دوشیمن  عطق  وا  زا  يزیچ 
عطق اپ  کی  تسد و  کی  زا  شیب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ هرارز  ( 24 - ) 46811 - 1563

ای دنک  كاپ  ار  شدوخ  نادب  هک  درادن  یتسد  هک  یلاح  رد  منک  اهر  ار  قراس  هک  منکیم  مرـش  مراگدرورپ  زا  نم  دومرفیم : درکیمن و 
هب هشیمه  يارب  ار  وا  دومرف : ترضح  درک ؟ تقرس  اپ  تسد و  ندش  هدیرب  زا  سپ  قراس  رگا  مدیـسرپ : ماما  زا  دیوگ : هرارز  دریگب . وضو 

«. مزاسیم تحار  وا  ّرش  زا  ار  مدرم  مراپسیم و  نادنز 
 923 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ياپ ترضح  دندروآ . ار  وا  اددجم  دیرب . ار  يو  تسد  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یقراس  ( 25 - ) 46812 - 1564
اب ات  مراذگن  یقاب  یتسد  وا  يارب  هک  منکیم  مرش  مراگدرورپ  زا  نم  : » دومرف ترـضح  دندروآ . موس  راب  يارب  نآ  زا  سپ  دیرب . ار  شپچ 

يارب لاملاتیب  زا  دندرپس و  نادنز  هب  دندز و  هنایزات  ار  وا  اذـل  دور ؛ هار  نآ  رب  هک  ییاپ  دـنک و  كاپ  ار  شدوخ  دـماشایب و  دروخب و  نآ 
«. دندرک جرخ  وا 

تقرـس هک  رگید  راـب  درک . عطق  ار  وا  تسار  تسد  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یقراـس  ( 26 - ) 46813 - 1565
یقاب یتسد  وا  يارب  هک  منکیم  مرش  لاعتم  دنوادخ  زا  نم  : » دومرف درک و  عطق  ار  شپچ  ياپ  ترـضح  دندروآ . ترـضح  دزن  ار  وا  درک ،

: هک دوزفا  ترضح  دزاس و  كاپ  ار  شدوخ  دروخب و  نآ  اب  ات  مراذگن 
سپ موس و  ۀلحرم  رد  ار  قراس  هک  نامز  ره  هتسویپ  تشادن و  اپ  کی  تسد و  کی  عطق  زا  شیب  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ینادنز هشیمه  يارب  نادنز  رد  ار  وا  ترضح  دندروآیم ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  دوب  هدش  عطق  هلحرم  ود  رد  شیاپ  تسد و  هک  نآ  زا 
«. تشکیم ار  وا  درکیم ، تقرس  مه  نادنز  رد  رگا  یلو  درکیم ؛ هنیزه  وا  يارب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  و 

هیلع قداص  ماما  هب  : » دیوگ شردپ  هک  دنکیم  تیاور  لاله ] نب  هللادبع   ] شردـپ زا  لاله  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  ( 27 - ) 46814 - 1566
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؟ دوشیمن عطق  شتسار  ياپ  پچ و  تسد  دوشیم و  عطق  شپچ  ياپ  تسار و  تسد  ارچ  هک  دییوگب  نم  هب  قراس  ةرابرد  متفگ : مالـسلا 
یلو دزیخرب  دـناوتیمن  دـتفایم و  پچ  تمـس  هب  دوش ، عطق  شتـسار  ياپ  تسار و  تسد  رگا  يدرک ! یبوخ  لاؤس  هچ  دومرف : ترـضح 

هک نیا  اب  دتسیایم  هنوگچ  مدرگ ! تیادف  مدیسرپ : دتسیایم . تسار  دوشیم و  ظفح  شلداعت  دوش ، عطق  شپچ  ياپ  تسار و  تسد  رگا 
شیاپ زا  رادقم  نآ  دوشیم و  هدـیرب  بعک  زا  اپ  ینکیم . لایخ  وت  هک  تسین  یعـضوم  زا  عطق  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـش  عطق  وا  ياپ 

: دومرف ترـضح  دوشیم ؟ عطق  اجک  زا  تسد  متفگ : ماما  هب  دنک . ادخ  یگدنب  دناوخب و  زامن  دتـسیاب و  دناوتب  نآ  رب  هک  دـنامیم  شیارب 
یفاک باتک  رد  دیوشب .» نآ  اب  زامن  يارب  ار  شاهرهچ  دنک و  هیکت  نآ  رب  زامن  رد  ات  دنامیم  شیارب  ماهبا  دوشیم و  هدیرب  تشگنا  راهچ 

ترضح تسیک ؟ داد ، ماجنا  راب  نیلوا  تسا ] لومعم  هک   ] ار چم  زا  عطق  نیا  هک  یسک  مدیسرپ : : » هک تسا  هدمآ  یگدوزفا  نیا  بیذهت  و 
«. داد هولج  بوخ  هیواعم  يارب  ار  عطق  زا  لکش  نیا  هک  دوب  نافع  نب  نامثع  دومرف :

 925 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسا هدیرب  شتسد  هک  مدید  هنیدم  رد  دیشکیم ، بآ  هک  یشبح  درم  : » دیوگ هریصح  نب  ثراح  ( 28 - ) 46815 - 1567

کی رد  میدوب ، رفن  تشه  هک  اـم  تسا . هدرک  عطق  ار  متـسد  مدرم  نیرتـهب  تفگ : وا  تسا ؟ هدرک  عطق  ار  تتـسد  یـسک  هچ  متفگ : وا  هب 
: تفگ ام  هب  ترـضح  میدرک . فارتعا  تقرـس  هب  همه  دندرب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ام  میداتفا . ریگ  تقرس 

. يرآ میتفگ : تسا ؟ مارح  تقرس  هک  دیتسنادیم  ایآ 
دنداد و رارق  هناخ  کی  رد  ار  ام  داد  روتسد  نآ ، زا  سپ  دش . هتشاذگ  یقاب  ماهبا  تشگنا  هدیرب و  فک  زا  ام  ناتـشگنا  داد  روتـسد  ناشیا 

ياهسابل دناشوپ و  سابل  ام  رب  دننک و  دازآ  ار  ام  ات  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  تفای . دوبهب  نام  ياهتسد  ات  دندناروخ  ام  هب  لسع  نغور و 
ناتياهتسد هب  ار  امش  دنوادخ  تسا و  رتهب  امش  يارب  نیا  دینک ، لمع  تسرد  دینک و  هبوت  رگا  دومرف : ام  هب  هاگنآ  دناشوپ . مه  یبوخ 

«. دنکیم قحلم  شتآ  رد  ناتياهتسد  هب  ار  امش  دنوادخ  دینکن ، هشیپ  حالصا  هبوت و  رگا  یلو  دزاسیم . قحلم  تشهب  رد 
. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دندوب ، هدرک  تقرس  هک  ار  قراس  یهورگ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 29 - ) 46816 - 1568

دنوش و دراو  ارـسنامهم  رد  هک  داد  روتـسد  نانآ  هب  دیربن و  تشاذگ و  ار  ماهبا  تشگنا  دیرب و  فک  ۀمین  زا  ار  نانآ  ياهتسد  ترـضح 
ار نانآ  نآ  زا  سپ  دناروخ . تشوگ  لسع و  نغور ، نانآ  هب  دـنبای ، دوبهب  هک  ینامز  ات  دـننک و  هجلاعم  ار  ناشياهتسد  هک  داد  روتـسد 
ار امـش  یتسرد  یتسار و  دنوادخ  دینک و  هبوت  رگا  یلو  تسا  هتفاتـش  منهج  شتآ  يوس  هب  امـش  ياهتسد  هورگ ، يا  دومرف : تساوخ و 

دیتسه نآ  رب  هچنآ  زا  دیوشن و  ادج  تشز  راک  نیا  زا  رگا  یلو  دیشکیم . تشهب  هب  ار  ناتياهتسد  امش  دریذپیم و  ار  امش  ۀبوت  دبایب ،
«. دنشکیم شتآ  يوس  هب  ار  امش  ناتياهتسد  دیشکن ، تسد 

. دـندروآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دـندوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  ینادرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 30 - ) 46817 - 1569
ار اهنآ  امـش  دیدرک ، هبوت  رگا  دوریم . شتآ  هب  هدش  ادـج  امـش  ياهندـب  زا  هچنآ  دومرف : سپـس  درک . عطق  ار  ناشياهتسد  ترـضح 

«. دنشکیم ار  امش  اهنآ  دینکن ، هبوت  رگا  یلو  دیشکیم 
 927 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

فارتعا زین  ناـشدوخ  دوب و  هداد  تداهـش  ناـنآ  رب  هنّیب  هک  ار  قراـس  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 31 - ) 46818 - 1570
ار نانآ  ربنق ، يا  دومرف : هاگنآ  درک . عطق  ار  ناشياهتسد  ترـضح  دومرف : ماـما  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دـندوب ، هدرک 

. زاس ربخاب  ارم  دنتفای ، دوبهب  نوچ  نک و  ییاریذپ  نانآ  زا  بوخ  اوادم و  ار  ناشياهمخز  رادب ، شیوخ  دزن 
بوخ ناشياهمخز  يدرک ، يراج  نانآ  رب  ار  یهلا  دودح  هک  یهورگ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  ربنق  دـنتفای ، دوبهب  نوچ 

رب ربنق  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روایب . نم  دزن  ار  نانآ  ناشوپب و  سابل  ود  نانآ  زا  مادک  ره  رب  ورب و  دومرف : ترـضح  تسا . هدـش 
، دنمارحا لاح  رد  یعمج  ایوگ  هک  دـندوب  هتـسارآ  ار  دوخ  هدیـشوپ و  ادر  هک  یلاح  رد  هفایق  نیرتهب  رد  ار  نانآ  دـناشوپ و  سابل  ود  نانآ 
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هب ینالوط  یتدـم  رکفت - لاح  رد  تشگنا - اـب  درک و  هجوت  نیمز  هب  ترـضح  دنداتـسیا . ماـما  ربارب  رد  ناـنیا  دـندروآ . نینمؤملاریما  دزن 
دینک و دنلب  نامسآ  هب  ار  ناتياهرس  دومرف : سپـس  دییاشگب . ار  ناتياهتسد  دومرف : تشادرب و  رـس  نانآ  يوس  هب  هاگنآ  دزیم . نیمز 

تنـس وت و  باتک  ۀـیاپ  رب  ایادـخ ، دومرف : ماما  هاگنآ  دـندرک . نینچ  نانآ  درک . عطق  ار  ام  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  اراگدرورپ ، دـییوگب :
هب مه  امـش  دینکن ، هبوت  رگا  یلو  دیباییم  تسد  ناتياهتسد  هب  دینک  هبوت  رگا  هورگ ، يا  دومرف : نانآ  هب  سپـس  مدرک .] عطق   ] تربمایپ

ار وا  شرهش  هب  ندیسر  ات  هک  هقوذآ  يرادقم  نانآ  زا  مادک  ره  هب  نک و  ناشدازآ  ربنق ، يا  دومرف : سپـس  دیوشیم . قحلم  ناتياهتسد 
«. هدب دنک ، تیافک 

. دومرف رداص  ار  یناقراس  تسد  عطق  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » مالسالا مئاعد  رد  تیاور  نیمه 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

927 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
: دومرف ترضح  هاگنآ  دمآ . دنب  دنروایب و  دنب  ار  ناشتسد  نوخ  ات  داد  نامرف  دش ، هدیرب  ناشتسد  نوچ 

ترـضح ۀتفگ  ات  هدروآ . ار  نیـشیپ  تیاور  دننام  مالـسالا  مئاعد  نک »...  اوادم  ار  ناشياهمخز  راد و  هاگن  شیوخ  دزن  ار  نانآ  ربنق ، يا 
یـشیپ امـش  رب  منهج  هب  نتفر  يارب  ناـتياهتسد  هورگ ، يا  دومرف : ناـنآ  هب  ماـما  سپـس  : » تسا هدوزفا  و  تربماـیپ » تنـس  ۀـیاپ  رب  : » هک

«. دیوشیم قحلم  اهنادب  زین  ناتدوخ  هنرگو  دیهدیم  تاجن  شتآ  زا  ار  ناتياهتسد  دینک ، هبوت  امش  رگا  لاح  تفرگ .
ادابم ات  دروآیم  دنب  ار  شنوخ  شتآ  اب  دیربیم ، ار  قراس  تسد  هک  نامز  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 32 - ) 46819 - 1571

. دریمب دزیر و  نوریب  شنوخ  هک 
ار شتسد  دیربب و  ار  وا  : » دومرف ترضح  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  يدرم  ( 33 - ) 46820 - 1572

«. دیریگب ار  شايزیر  نوخ  يولج  نآ  زا  سپ  دیربب و 
نآ يزیرنوخ  عنام  نوتیز  نغور  اب  دیربیم ، ار  قراس  تسد  هک  نامز  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 34 - ) 46821 - 1573

. دشیم
: تفگ وا  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  وا  درک . تقرـس  ار  یتالآ  رویز  ینز  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 35 - ) 46822 - 1574

ناربج هبوت و  ندرک ، متـس  زا  دـعب  هک  سک  ره  سپ  هک : داتـسرف  ورف  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  تسه ؟ ياهبوت  نم  يارب  اـیآ  ادـخ ، لوسر  يا 
««. 1  » دریذپیم ار  وا  هبوت  دنوادخ  دنک ،

______________________________

.39 هدئام 5 / (. 1)
929 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  باب  نیا  لیذ  رب  هک  یتیاور  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  تفه  داتفه و  باب  تایاور  رد 
نآ زا  هک  ار  یلام  نامه  دننام  درک و  هبوت  قراس  نآ  زا  سپ  : » هک هتفگ  نیا  ثاریم ، باوبا  زا  راهچ  تصـش و  باب  زا  تفه  تیاور  رد  و 
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وا زا  : » دـیوگ هک  اـجنآ  اـت  درب »...  وا  يارب  تشادرب و  دریگب - تیلـالح  وا  زا  دـهدب و  وا  هب  تساوـخیم  هک  یلاـح  رد  دوـب - هتفرگ  درم 
ماما رایتخا  رد  ار  لام  هک  نامز  نآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  ادخ  اب  وا  ۀطبار  درک و  بصغ  ار  یلام  هک  یـسک  تیعـضو  مدیـسرپ :

«. تسا ناما  رد  رگید  دهد ، رارق  ناناملسم 

: دیآیم

 ...« رفن هس  رگم  دنامیمن  نادنز  رد  دبا  يارب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  براحم ، ّدح  باوبا  زا  هدراهچ  باب  زا  هد  تیاور  رد 
«. وا ياپ  تسد و  ندیرب  زا  سپ  قراس ، و  : » دیوگ هک  اجنآ  ات 

اهنآ رب  ّدح  هک  ار  یناسک  زا  يدحا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  هدزاود ، تیاور  رد  نآ و  دننام  هدزای ، تیاور  رد  و 
، هدرک عطق  ار  شیاپ  تسد و  هک  نآ  زا  سپ  موس  ۀـلحرم  رد  ار  وا  هک  ارچ  ار ؛ قراـس  رگم  هن ، دومرف : درکیم ؟ نادـنز  دوب ، هدـش  بجاو 

«. درکیم ینادنز 

دشاب هدش  عطق  صاصق  ای  تقرس  رطاخ  هب  ای  جلف  شتسد  هک  یقراس  مکح  باب 6 

هراشا

: دومرف تسا ، هدرک  تقرـس  تسا و  جـلف  وا  پچ  تسد  ای  تسار  تسد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46823 - 1575
«. دوشیم عطق  وا  تسار  تسد  لاح  ره  رد  »

ره رد  دنک ، تقرـس  رگا  تسا  جلف  شپچ  ای  تسار  تسد  هک  یـسک  : » دومرف یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46824 - 1576
«. دوشیم هدیرب  شتسار  تسد  لاح 

. دوشیم هدیرب  شتسار  تسد  لاح  ره  رد  دنک ، تقرس  رگا  تسا  جلف  شتسد  هک  یسک  ( 3 - ) 46825 - 1577
عطق دشاب ، هک  تروص  ره  رد  تسار  تسد  دشاب ، جـلف  پچ  ای  تسار  تسد  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46826 - 1578

«. دوشیم
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رگا ملاس . ای  دشاب  جلف  هچ  دوشیم ؛ عطق  لاح  ره  رد  شتسار  تسد  دنک ، تقرس  رگا  تسا  جلف  شتسد  هک  یـسک  ( 5 - ) 46827 - 1579
هداد وا  جراخم  نیملسم  لاملاتیب  زا  دنامیم و  دبا  يارب  نادنز  رد  درک ، تقرـس  زاب  رگا  دوشیم و  عطق  شپچ  ياپ  درک ، تقرـس  اددجم 

. دوشیم ادج  مدرم  زا  و 
هدیرب وا  ياپ  تسار و  تسد  دنک ، تقرـس  تسا  جـلف  شپچ  تسد  هک  يدرمرگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46828 - 1580

يارب شتسد  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  دوشیم . صاصق  وا  زا  دنک ، عطق  ار  يدرم  تسد  سپـس  دشاب  جلف  رگا  یلو  دوشیمن .
. دوشیم عطق  صاصق  دروم  رد  یلو  دوشیمن  عطق  تقرس 

تاعاجرا

: تشذگ

راهچ  ] ات راهچ  ۀمه  اب  طابترا  رد  وا  زا  مدرم  قوقح  دروم  رد  اما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جـنپ ، باب  زا  هدـفه  تیاور  رد 
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«. دوشیم صاصق  اپ ] تسد و 

دشاب هدش  عطق  هابتشا  هب  شپچ  تسد  هک  یقراس  مکح  باب 7 

ار وا  تسار  تسد  عطق  روتسد  ترـضح  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46829 - 1581
عطق ار  وا  پچ  تسد  اـم  هک  دـنتفگ  دـندوب و  هدرک  عطق  تسار  تسد  لاـیخ  هب  ار  ناـمه  هدروآ و  ولج  ار  شپچ  تسد  وا  یلو  دوـب  هداد 

: دومرف درک و  تواضق  ترضح ] [ ؟ دوشیم عطق  شتسار  تسد  ایآ  میاهدرک ،
يدوخهالک هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زاب  و  دوشیمن » عطق  وا  تسار  تسد  تسا ، هدـش  هدـیرب  شپچ  تسد  هک  نونکا 

: دومرف ترضح  نک . عطق  ار  شتسد  هدرک ، تقرس  هک : دنتفگ  دوب و  هدرب  میانغ  زا 
«. منکیمن عطق  تسا ، کیرش  هتشادرب  هچنآ  رد  زین  شدوخ  هک  ار  یسک  تسد  نم 
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ولج ار  شیوخ  پچ  تسد  قراس  نآ  دوش . هدـیرب  قراـس  تسار  تسد  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46830 - 1582

. دندیمهف نآ  زا  سپ  تسوا . تسار  تسد  هک  دندرکیم  نامگ  دندرک و  عطق  ار  وا  پچ  تسد  دروآ و 
تـسد هدش ، عطق  شپچ  تسد  هک  نیا  اب  نم  دیزاس . اهر  ار  وا  : » دومرف ترـضح  دندرب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  سک  نآ  سپس 

«. درک مهاوخن  عطق  ار  وا  تسار 
هابتشا هب  داد و  ار  قراس  تسار  تسد  عطق  روتسد  ماما  رگا  : » تسا هدمآ  هللا ] همحر  قودص  خیـش   ] عنقم باتک  رد  ( 3 - ) 46831 - 1583

«. دوشیمن هدیرب  وا  تسار  تسد  هدش ، هدیرب  شپچ  تسد  هک  نونکا  مه  دش ، هدیرب  وا  پچ  تسد 

قراس تسد  عطق  مکح  يارجا  طیارش  باب 8 

هراشا

یـضعب عاتم  نانآ  زا  یـضعب  دندش و  رفـسمه  مه  اب  هک  یهورگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 46832 - 1584
لباق شتنایخ  تقرس و  رطاخ  هب  یلو  دوشیمن  هدیرب  شتسد  یلو  تسا  نئاخ  صخش  نیا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . درک ، تقرس  ار  رگید 
دورو زا  دنزرف  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هدیرب  شتسد  دومرف : ترـضح  درک ؟ تقرـس  شردپ  لزنم  زا  رگا  هک : دش  لاؤس  ماما  زا  تسا . يریگیپ 

؛ دوشیمن عطق  شتسد  درک - تقرـس  شرهاوخ  ردارب و  لزنم  زا  رگا  روط  نیمه  تسا و  نئاخ  صخـش  نیا  دوشیمن . عنم  شردپ  ۀناخ  هب 
«. دناهدرکیمن عنم  دورو  زا  ار  وا  تسا و  هدشیم  دراو  نانآ  رب  رگا  هتبلا 

نآ رد  شبحاص  ةزاجا  نودب  هک  ییاج  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46833 - 1585
«. تساهبایسآ اهارسناوراک و  اهمامح ، ترضح  روظنم  دوشیمن . هدیرب  شتسد  دنک ، تقرس  اجنآ  زا  یقراس  رگا  دنوشیم  دراو 

تقرـس اجنآ  زا  قراس  رگا  دـنوشیم  دراو  نآ  رد  نذا  نودـب  هک  یهاـگیاج  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46834 - 1586
«. تساهبایسآ اهمامح و  ترضح ، روظنم  دوشیمن . عطق  وا  تسد  دنک ،

تقرـس اجنآ  زا  قراس  رگا  دنوشیم  دراو  نآ  رد  نذا  نودـب  هک  ییاج  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46835 - 1587
«. تسا دجاسم  اهبایسآ و  اهارسناوراک ، اهمامح ، ترضح  روظنم  دوشیمن . عطق  وا  تسد  دنک ،

 935 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1567 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوش تقرـس  اجنآ  زا  هچ  ره  دـنوشیم  اجنآ  دراو  هزاـجایب  هک  ییاـج  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46836 - 1588
«. اهنآ دننام  اههاچ و  فارطا  اهارسناوراک ، اهدجسم ، دننام  تسین ؛ نآ  رد  تسد  عطق 

، دنک تقرـس  شرـسپ  لام  زا  ردپ  ای  شردپ  لام  زا  رـسپ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46837 - 1589
دوشیمن عطق  ناشتسد  زاب  دنک ، تقرس  شرهوش  لام  زا  نز  شرسمه و  لام  زا  رهوش  رگا  و  دومرف : ترـضح  دوشیمن . عطق  ناشتسد 

«. دوشیمن عطق  نانآ  زا  کی  چیه  تسد  دنک ، تقرس  شردارب  لام  زا  ردارب  رگا  و 
ای شرهوش  لام  زا  نز  ای  شردپ  لام  زا  يرسپ  ای  شرسپ  لام  زا  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46838 - 1590

«. تسین تسد  عطق  اهنیا  زا  مادک  چیه  رب  دنک ، تقرس  شردارب  لام  زا  ردارب  ای  شرسمه  لام  زا  رهوش 
هاگارچ زا  ار  يدنفسوگ  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 46839 - 1591

«. تسا نماض  هدرب ، نیب  زا  هدرک و  تقرس  هچنآ  هب  تبسن  دوشیم و  ریزعت  یلو  دوشیمن  عطق  شتسد  دنک ، تقرس 
عطق تسا ، هتـسکش  ار  یلفق  اـی  هدرک  خاروس  ار  ياهناـخ  هک  یـسک  تسد  اـهنت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 46840 - 1592
ماما : » هک تسا  هدوزفا  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  دـننام  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  زا  شیوخ  دانـسا  اب  تایرفعج  رد  تیاور  نیمه  دوشیم .

«. تسا نماض  ار  هدش  فلت  لام  تمیق  تسا و  ریزعت  دروم  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
یلفق ای  هدرک  خاروس  ار  ياهناخ  هک  یسک  تسد  رگم  دوشیمن  عطق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 10 - ) 46841 - 1593

«. تسا هتسکش  ار 
نینمؤملاریما دزن  دـندوب ، هدرک  ریگتـسد  ار  وا  هدرک و  باتـش  مدرم  یلو  دوب  هدرک  خاروس  ار  ياهناخ  هک  یقراس  ( 11 - ) 46842 - 1594

یلفق هک  یسک  هدرک و  خاروس  ار  ياهناخ  هک  یسک  دومرف : دز و  ار  قراس  دیدرک و  باتش  وا  رب  : » دومرف ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع 
نوریب ظوفحم  ياج  زا  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، عطق  شتـسد  تسا ، هتـشادرب  ار  عاتم  هدـش و  ياهناـخ  دراو  هک  یـسک  هتـسکش و  ار 

رد یقراس  رگا  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا . نماـض  هدرب ، نیب  زا  هچ  ره  دوشیم و  ینادـنز  هدز و  یتخـس  هب  یلو  دروآ 
هک نآ  ات  هن ، دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ عطق  وا  تسد  ایآ  تسا ، هدرک  نوریب  قاتا  زا  هتـشادرب و  ار  عاتم  هک  یلاح  رد  دوش  ادـیپ  ياهناـخ 

«. درب نوریب  نآ ] دننام  قودنص و   ] هناخ ۀتسبرد  ياج  زا  ار  عاتم 
هدرک تقرـس  هتـسبرد  ياـج  زا  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هدـیرب  قراـس  تسد  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 12 - ) 46843 - 1595

«. دشاب
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يدراوم رد  زج  دوشیمن ، بجاو  تسد  عطق  هک  نادب  و  : » تسا هدـمآ  هللا ] همحر  قودـص  خیـش   ] عنقم باتک  رد  ( 13 - ) 46844 - 1596
«. دوش تقرس  یفخم  ای  هتسب  ياج  زا  هک 

تاعاجرا

: تشذگ

شیابع هک  دوب  هدیباوخ  دجسم  رد  مالسا  شریذپ  زا  سپ  هیما  نب  ناوفص  : » هک هتفگ  نیا  هیراع ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  هدزیـس  تیاور  رد 
وا هیلع  لداع  دـهاش  ود  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  وا  تفرگ و  وا  زا  ار  ابع  درک و  لابند  ار  قراس  دـش . تقرس 

درک »...  رداص  ار  قراس  تسار  تسد  عطق  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . هدرک  تقرس  هک  دروآ 
تلالد باب  ناونع  ینایاپ  شخب  رب  هک  يزیچ  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  تشه  باب  تایاور  رد  نآ و  دـننام  هدراهچ ، تیاور  رد  و 
تقرس تسوا  ۀطلس  تحت  لام و  هک  ار  يزیچ  یناملسم  زا  سک  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  ود ، باب  زا  کی  تیاور  رد  دراد و 
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عطق رتشیب  ای  رانید  مراهچ  کی  رد  زج  قراس  تسد  یلو  دوشیم  بوسحم  قراس  دـنوادخ ، دزن  وا  تسا و  قداص  وا  رب  قراس  ماـن  دـنک ،
، دـشاب رپس  کی  ةزادـنا  هب  شیاهب  هک  يزیچ  ره  يارب  قراس  تسد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تفه ، تیاور  رد  و  دوشیمن »

«. دشاب هدرک  تقرس  يرگید  ياج  ای  رازاب  ای  هناخ  زا  ار  نآرگا  هتبلا  تسا - رانید  مراهچ  کی  نآ  دوشیم و  هدیرب 
هدیرب دسرب ، رانید  مجنپ  کی  هب  شیاهب  هک  يزیچ  ره  دروم  رد  قراس  تسد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزناش ، تیاور  رد  و 

«. دشاب هدش  تقرس  نآ  دننام  ای  تعارز  ای  رازاب  زا  هچرگ  دوشیم -
؟ تسا مارح  تقرـس  هک  دـیتسنادیم  ایآ  دومرف : اـم  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  : » هک هتفگ  نیا  جـنپ ، باـب  زا  کـی  یـس و  تیاور  رد  و 

«. دش عطق  ام  ناتشگنا  داد و  روتسد  ماما  سپ  يرآ . میتفگ :

: دیآیم

. دینک هعجارم  نآ  هب  باب ؛ نیا  بسانم  یتیاور  هدزای ، باب  هد و  باب  يدعب و  باب  رد 

 ... دنز و بقن  تقرس  تهج  ار  ياهناخ  هک  یسک  مکح  باب 9 

هراشا

ار عاتم  هک  یلاح  رد  هدـمآ - راتفرگ  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46845 - 1597
«. دروآ نوریب  هناخ  زا  ار  عاتم  هک  نآ  ات  تسین ، وا  رب  تسد  عطق  دومرف : تسا - هدماین  نوریب  هناخ  زا  تسا و  هناخ  رد  زونه  یلو  هتشادرب 

 939 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نوریب هناخ  زا  ار  یتقرس  لام  هک  نآ  ات  دوشیمن  هدیرب  شتسد  قراس  : » دومرفیم هتسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46846 - 1598

«. دوشیم هدیرب  نآ  يارب  تسد  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  لام  نآ  دروآ و 
«. درب نوریب  هناخ  زا  ار  یتقرس  لام  هک  نآ  ات  تسین ، قراس  رب  تسد  ندش  هدیرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46847 - 1599

«. درب نوریب  هناخ  زا  ار  یتقرس  لام  هک  نآ  ات  تسین ، تسد  عطق  قراس  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 46848 - 1600
ار وا  هدرک و  باتـش  مدرم  دوـب و  هدرک  داـجیا  یخاروـس  هک  ار  یقراـس  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 5 - ) 46849 - 1601

باتـش دـنک ، تقرـس  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دـندوب ، هدرک  ریگتـسد 
«. دز هنایزات  تسیب  ار  وا  ترضح  هاگنآ  دیدرک .

: تفگ دوب ، وا  تسد  رد  اهسابل  هک  سک  نآ  دـندروآ . دوب ، يرگید  لاـم  هک  ساـبل  راـب  هلوک  کـی  اـب  ار  يدرم  ( 6 - ) 46850 - 1602
صخـش نیا  دومرف : ترـضح  دادـن . تداهـش  وا  هیلع  مه  ياهنّیب  درکن و  تقرـس  هب  فارتعا  تسا و  هداد  نم  هب  ار  اهنیا  اهسابل  بحاـص  »

«. دوشیمن عطق  شتسد 
لام یتقرـس و  اهنیا  هک  دـنتفگیم  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  تشاد ، هارمه  هک  ياهچراپ  اب  ار  يدرم  ( 7 - ) 46851 - 1603

اههچراپ منک ، یخوش  وا  اب  هک  نیا  يارب  اهنت  نم  : » تفگ دوب ، شتـسد  رد  اـههچراپ  هک  سک  نآ  دادـن . یهاوگ  ياهنّیب  یلو  تسا ، مدرم 
؟ یسانشیم ار  وا  وت  ایآ  دومرف : هچراپ  بحاص  هب  ترضح  متشادرب . ار 

«. تسین وا  رب  تسد  عطق  دومرف : درک و  اهر  ار  درم  ترضح  يرآ . تفگ : وا  دوب . درم  نآ  ترضح  روظنم 

تاعاجرا
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: تشذگ

ریگتـسد دبای ، تسد  يزیچ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  درک  خاروس  ار  ياهناخ  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، باب  زا  کی  تسیب و  تیاور  رد 
زا دیوگ : يوار  دوش . عطق  شتـسد  دیاب  تسا ، هدـش  ریگتـسد  هدرب و  نوریب  هناخ  زا  ار  یعاتم  رگا  دوشیم و  رفیک  دومرف : ترـضح  دـش .

هداد وا  هب  ار  اهسابل  نیا  هناخبحاص  هک  دوب  هتفگ  دربیم و  دوخ  اـب  ساـبل  راـب  هلوک  کـی  دـندرک و  شریگتـسد  هک  يدرم  ةراـبرد  ماـما 
«. دهد تداهش  يو  هیلع  هنّیب  هک  نیا  رگم  دوشیم ، هتشادرب  وا  زا  تسد  ندش  هدیرب  دومرف : ترضح  مدرک . لاؤس  تسا ،

یلفق هک  یـسک  هدرک و  خاروس  ار  ياهناخ  هک  یـسک  تسد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  نیـشیپ ، باـب  زا  هدزاـی  تیاور  رد  و 
«. دربب نوریب  هتسبرد  ياج  زا  ار  عاتم  نآ  هک  نآ  ات  دوشیمن  هدیرب  هتشادرب ، یعاتم  هدش و  ياهناخ  لخاد  هک  یسک  هتسکش و 

941 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

راکشآ روط  هب  لام  ندوبر  مکح  باب 10 

هراشا

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 46852 - 1604
«. منکیم ریزعت  ار  وا  یلو  منکیمن  عطق  تسد  تسا ، سالتخا  نامه  هک  راکشآ  ینز ] پاق   ] ندوبر رد 

وا نم  یلو  دوشیمن  عطق  تسد  تسا ، سالتخا  نامه  هک  راکـشآ  ینز  پاق  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46853 - 1605
«. دوشیم عطق  شتسد  درادیم ، ناهنپ  دنکیم و  تقرس  هک  یسک  اما  منکیم . ریزعت  ار 

دنیوگ مدرم  هدوبر و  رازاب  زا  ار  یـسابل  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46854 - 1606
، دنکیم تقرس  هنایفخم  هک  یسک  تسد  یلو  منکیمن  عطق  تسد  راکشآ  ینز  پاق  رد  نم  دومرف : تسا ، هدرک  تقرـس  صخـش  نیا  هک 

«. منکیم عطق 
هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدوـبر  يرتـخد  شوـگ  زا  ار  يدـیراورم  هک  يدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 46855 - 1607

«. درک ینادنز  دز و  ار  وا  ترضح  هاگنآ  درادن .] تسد  عطق  ینعی   ] تسا راکشآ  ندوبر  نیا  دومرف : ترضح  دندروآ . مالسلا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدوبر  يرتخد  زا  ار  ییالط  فرظ  هک  يدرم  ( 5 - ) 46856 - 1608

«. درادن تسد  عطق  نزپاق  دومرف : درک و  ینادنز  دز و  ار  وا  ترضح  هاگنآ  درک . عفد  وا  زا  ار  ّدح  اراکشآ  تقرس  : » دومرف
نآ هک  ارچ  نزپاق ؛ - 1 دوشیمن : عطق  ناشتسد  هک  دنتـسه  سک  راهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46857 - 1609
ارچ ریجا ؛ تقرس  دنک 4 - تقرس  تمینغ  زا  هک  یسک  ندرک 3 - تنایخ  تسا 2 - ندرک  نادنز  ندز و  درف  نیا  رب  تسا . راکـشآ  تقرس 

«. تسا تنایخ  اهنت  اهنیا  هک 
 943 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار وا  یلو  منکیمن  عطق  تسد  تسا ، سالتخا  نامه  هک  راکـشآ  ندز  پاـق  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 46858 - 1610
«. تسین تسد  عطق  دنکیم ] تخل   ] دروآیم رد  دارفا  نت  زا  ار  اهسابل  هک  یسک  رب  منکیم و  ریزعت 

«. دننزیم ار  وا  تدش  هب  یلو  دوشیمن  عطق  شتسد  دنک ، رارف  دپاقب و  ار  يزیچ  هک  یسک  : » دیوگ هعامس  ( 8 - ) 46859 - 1611
زا هک  یـسک  راکتنایخ ، نزپاق ، دوشیمن : عطق  ناشتسد  هک  دـنا  سک  راـهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 46860 - 1612

«. تسا تنایخ  اهنیا  هک  ارچ  ریجا ؛ قراس  دنک و  تقرس  تمینغ 
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روظنم تسین .» نامهم  رب  تسد  ندیرب  زین  تسین و  نزپاق  رب  تسد  عطق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46861 - 1613
. دنک تقرس  تسوا - نامهم  هک  یلاح  رد  دنکیم - ییاریذپ  ار  وا  هک  ینابزیم  لام  زا  ینامهم  رگا  هک  تسا  نیا  ترضح 

. تسا راکـشآ  یتقرـس  هک  ارچ  دنرادن ؛ تسد  ندـیرب  نزپاق ، ُرببیج و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 46862 - 1614
«. دوشیم هدیرب  شتسد  دنکیم ، تقرس  هنایفخم  هک  یسک  یلو 

«. دوشیم ینادنز  هدز و  یلو  دوشیمن  عطق  شتسد  : » دومرف نزپاق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 46863 - 1615

تاعاجرا

: دیآیم

نفک دـنکیم و  شبن  ربق  هک  یـسک  شاّبن /[  ُرببیج ، ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  يدـعب ، باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
: هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  تفه ، تیاور  رد  و  دوـشیمن » عـطق  تسد  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . نزپاـق  و  ددزدیم ] هدرم 

«. دنوشیم ینادنز  هدز و  تدش  هب  « 1  » ود ره  یلو  دوشیمن  عطق  دیابریم - ار  يزیچ  تعرس  هب  هک  یسک  نامه  نزپاق - تسد  »
دوشیمن ». عطق  اراکشآ  تقرس  رد  تسد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  مهن  متشه و  تیاور  رد  و 

______________________________

. تسا هدمآ  تیاور  يادتبا  رد  ُرببیج  تسا ، ینتفگ  تسا . نزپاق  ُرببیج و  روظنم  (. 1)
945 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رُببیج مکح  باب 11 

هراشا

نینچمه تسین و  تسد  عطق  نزپاق ]  ] دنکیم رارف  تقرس و  اراکشآ  هک  یسک  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46864 - 1616
«. تسین تسد  عطق  ُرببیج ]  ] دربیم ار  نآ  نورد  لوپ  دفاکشیم و  ار  درم  سابل  هک  یسک  رب 

تـسد عـطق  رب ] بیج   ] دفاکـشیم يدرم  ساـبل  زا  ار  لوـپ  هک  یـسک  رب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 46865 - 1617
«. تسین

دزن دوب  هدروآرد  لوپ  نآ  زا  دوـب و  هتفاکـش  ار  يدرم  نیتـسآ  هک  ار  يُرببیج  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46866 - 1618
زا رگا  یلو  منکیمن  عطق  ار  شتـسد  نم  هدروآ ، رد  هتفاکـش و  ییور  نهاریپ  زا  رگا  دومرف : ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. منکیم عطق  ار  شتسد  هدروآ ، رد  هتفاکش و  نیریز  نهاریپ 
دزن دوـب ، هدروآ  رد  ار  یلوـپ  هتفاکــش و  ار  يدرم  نیتـسآ  هـک  ار  يُرببـیج  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 46867 - 1619

نیریز نـهاریپ  زا  رگا  یلو  مـیربیمن  ار  شتـسد  هدروآرد ، ییور  نـهاریپ  زا  رگا  دوـمرف : ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
«. میربیم ار  شتسد  هدروآ ، رد  هتفاکش و 

: دومرف ترـضح  مدیـسرپ . نزپاق  شاّبن ، ُرببیج ، ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ حـیبص  نب  یـسیع  ( 5 - ) 46868 - 1620
«. دوشیمن عطق  ناشتسد 

زا هک  ار  يُرببیج  هک  ناـمز  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 6 - ) 46869 - 1621
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رب تسد  عطق  هدروآرد ، هتفاکش و  ییور  نهاریپ  زا  رگا  دومرف : ترـضح  دندروآ ، ماما  دزن  دوب ، هدرک  يُرببیج  رانید  دنچ  يدرم  نیتسآ 
«. مینکیم عطق  ار  وا  تسد  تسا ، هدروآ  رد  هتفاکش و  نیریز  نهاریپ  زا  رگا  یلو  تسین  وا 

 947 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ای نیتـسآ ، زا  ار  لوپ  هک  تسا  ناـمه  وا  دوشیمن و  عطق  شتـسد  ُرببیج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 7 - ) 46870 - 1622
هب دـنوشیم و  هدز  تدـش  هب  ود  ره  یلو  دـیابریم  ار  يزیچ  هک  تسا  ناـمه  وا  درادـن و  تسد  عـطق  نزپاـق  زین  دربیم و  يدرم  ساـبل 

«. دنتفایم نادنز 
یلو دوشیم  عطق  ُرببیج  شاّبن و  تسد  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مزاح  نب  روصنم  ( 8 - ) 46871 - 1623

«. دوشیمن عطق  شتسد  نزپاق 
: دومرف ترـضح  مدیـسرپ . نزپاق  شاّبن و  ُرببیج ، ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ حـیبص  نب  یـسیع  ( 9 - ) 46872 - 1624

«. دوشیمن عطق  شتسد  نزپاق  یلو  دوشیم  عطق  شاّبن  ُرببیج و  تسد 
، دوشیم عطق  شتسد  ُرببیج  هک  دراد  دوخ  رد  روصنم  تیاور  تیاور و  نیا  هچنآ  : » دیوگ هللا ] همحر  یـسوط  خیـش  نسحلا /[  نب  دمحم 

«. تسا هدروآرد  هتفاکش و  ار  سابل  هک  دوشیم  لمح  تروص  نآ  رب 

تاعاجرا

: تشذگ

«. تسین تسد  عطق  نزپاق ، ُرببیجرب و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، باب  زا  هدزای  تیاور  رد 

دنک بحاصت  ار  یلام  یلعج ، دنس  اب  هک  یسک  مکح  باب 12 

هدرامگ و شیوخ  عاتم  رب  ار  وا  هدرک و  ریجا  ار  یـسک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ یبلح  ( 1 - ) 46873 - 1625
تناـیخ تناـما  رد  وا  دناهتـسناد و  نیما  ار  وا  ینعی   ] دوشیم بوسحم  رادـتناما  وا  دوـمرف : تسا ، هدرک  تقرـس  ار  عاـتم  ریجا  نآ ، زا  سپ 

يارب ار  سانجا  نیا  ات  هداتسرف  امـش  دزن  ارم  سک  نالف  هک : تسا  هتفگ  هتفر و  يرگید  دزن  هک  يدرم  ةرابرد  ترـضح  زاب  و  تسا ] هدرک 
: هک تسا  هتفگ  وا  هب  هدـید و  ار  دوخ  تسود  نآ ، زا  سپ  تسا . هتفریذـپ  ار  شنخـس  هداد و  وا  هب  ار  سانجا  مه  صخـش  نآ  یتسرفب ، وا 

چیه وا  مدوب و  هداتـسرفن  وت  دزن  ار  وا  نم  هک  دیوگب  شتـسود  مداتـسرف . وا  هارمه  ار  یتساوخرد  سانجا  نم  دـمآ و  نم  دزن  تا  هداتـسرف 
. تسا هداد  لیوحت  وا  هب  ار  ساـنجا  ۀـمه  مه  وا  هداتـسرف و  ار  وا  تسود ، نآ  دـیوگیم  هداتـسرف  نآ  یلو  تسا  هدرواـین  نم  يارب  يزیچ 

عطق هداتسرف  نیا  تسد  تسا ، هداتسرفن  ار  هداتسرف  نیا  تسود  نآ  دنهد  تداهش  هک  دنک  ادیپ  هداتسرف  هیلع  ياهنّیب  رگا  دومرف : ترـضح 
ياهنّیب  رگا  یلو  تسا . هداتسرفن  ار  وا  سک  نآ  هک  هدرک  رارقا  رابکی  هداتسرف  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دوشیم و 
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. دریگیم لماک  روط  هب  هداتسرف  زا  ار  دوخ  لام  يرگید  نآ  تسا و  هداتسرفن  ار  وا  هک  دروخیم  دنگوس  ادخ  هب  صخـش  نآ  دوشن ، هتفای 

لام هک  ارچ  دوشیم ؛ عطق  شتسد  دومرف : ماما  تسا ؟ هدرک  تقرس  هب  راداو  ار  وا  يدنمزاین  اهنت  هک  دیوگب  رگا  تسیچ  امش  رظن  مدیسرپ :
«. تسا هدرک  تقرس  ار  درم 

نیا ات  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  سک  نـالف  هک  دـیوگب  دورب و  يدرم  شیپ  يدرم  رگا  : » تسا هدـمآ  هللا  همحر  قودـص  خیـش  عنقم  باـتک  رد 
ار هداتسرف  نآ  نم  تفگ  وا  درک و  تاقالم  ار  شتـسود  نآ ، زا  سپ  داد . وا  هب  ار  سانجا  نآ  مه  صخـش  نآ  یتسرفب ، شیارب  ار  سانجا 
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هداد لیوحت  وا  هب  زین  ار  سانجا  هداتـسرف و  ار  وا  صخـش  نآ  هک  دیوگب  هداتـسرف  یلو  تسا  هدرواین  نم  يارب  يزیچ  وا  مدوب و  هداتـسرفن 
رگا یلو  دوشیم  عطق  هداتـسرف  تسد  هداتـسرفن ، ار  وا  صخـش  نآ  هک  دـهد  یهاوگ  هداتـسرف  هیلع  هک  دوش  ادـیپ  ياهنّیب  رگا  سپ  تسا .
لماک روط  هب  ار  شیوخ  لام  درم  نآ  تسا و  هدوب  هداتسرفن  ار  هداتـسرف  نیا  هک  دروخیم  دنگوس  ادخ  هب  صخـش  نآ  دوشن ، ادیپ  ياهنّیب 

لام وا  هک  ارچ  دوشیم ؛ عطق  شتسد  زاب  تسا ، هتـشاد  او  راک  نیا  رب  ار  وا  جایتحا ، زاین و  هک  دیوگب  هداتـسرف  رگا  دریگیم و  هداتـسرف  زا 
«. تسا هدرک  تقرس  ار  درم  نآ 

قراس یندم  تیلوئسم  باب 13 

هراشا

نماض هدرب ، هچنآ  دوشیم و  عطق  شتـسد  تسا ، هدرک  تقرـس  قراس  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46874 - 1626
«. تسا

هیلع هنّیب  تداهـش  ۀیاپ  رب  دنکیم و  تقرـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ يوار  ( 2 - ) 46875 - 1627
لام نآ  ندنادرگرب  ایآ  دننکیم ؟ هچ  هتخابلام  لاوما  دروم  رد  وا  اب  تسا ، هدنادرگنرب  هدرک  تقرس  هچنآ  یلو  دوشیم  عطق  شتـسد  وا ،

هچ وا  اـب  ، ] دـشاب موـلعم  وا  زا  تلاـح  نیا  تسین و  وا  دزن  داـیز - هن  مـک و  هـن  زیچ - چـیه  هـک  دـنک  اـعدا  قراـس  رگا  زین  و  تـسین ؟ وا  رب 
«. دنک تخادرپ  تسا ، هدرک  تقرس  هک  ار  یمهرد  نیرخآ  ات  دنکیم  شالت  دومرف : ترضح  دننکیم ؟]

. دوشیم عطق  شتسد  دنک ، تقرس  قراس  هک  نامز  نآ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 3 - ) 46876 - 1628
، هدرک فـلت  ار  نآ  رگا  یلو  دوـشیم . هدـنادرگزاب  شبحاـص  هب  هتفرگ و  وا  زا  تسا ، دوـجوم  شتـسد  رد  هدرک  تقرـس  هچنآ  رگا  لاـح 

«. دزادرپب ار  نآ  شلام  زا  هک  دیاب  دنکیم و  صخشم  ار  شتمیق 
 951 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شتسد هچرگ  دهد ؛ سپ  زاب  هدرک ، تقرس  هک  ار  یلام  ات  دننکیم  يریگیپ  ار  قراس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 46877 - 1629
«. دربب ار  یناملسم  درم  لام  هک  دننکیمن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دشاب و  هدش  عطق 

، دوب هدـش  رادهچب  قراس  دزن  رتش  نآ  هدرک و  تقرـس  ار  ياهداـم  رتش  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46878 - 1630
«. دنادرگرب شاهچب  اب  ار  رتش  : » هک داد  مکح 

تاعاجرا

: تشذگ

. درک لالدتسا  دافم  نیا  رب  نادب  ناوتیم  هک  یتیاور  ثاریم ، باوبا  زا  راهچ  تصش و  باب  زا  تفه  تیاور  رد 

: دیآیم

. دینک هعجارم  نآ  هب  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  هدفه ، باب  رد 

تسا هدرک  تنایخ  نآ  بحاص  هب  هیارک و  ار  یغالا  هک  یسک  مکح  باب 14 
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هراشا

ناگدنـشورف دزن  نآ  اب  هدرک و  هیارک  یغالا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دیعـس  نب  یلع  ( 1 - ) 46879 - 1631
سک نآ  دوشیم و  هدنادرگ  زاب  شبحاص  هب  غالا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هداهن  نانآ  دزن  ار  غالا  هدیرخ و  سابل  ود  هتفر و  سابل 

، هدراهچ باب  رد  تیاور  نیا  تسا .» تنایخ  اهنت  شراک  اریز  دوشیمن ؛ عطق  وا  تسد  یلو  دوشیم  بیقعت  هدرک ، تقرـس  ار  اـهسابل  هک 
. نهر باوبا  زا 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  تشه ، باب  رد  و 
953 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشورفب ار  وا  دنک و  ییابرمدآ  هک  یسک  مکح  باب 15 

هراشا

هتخورف ار  نآ  هدوبر و  ار  يدازآ  نز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يروث  نایفس  نب  فیرط  ( 1 - ) 46880 - 1632
. دوشیم عطق  شتـسد  تسا و  هدنیابر  درم  نیا  هک ، نیا  ّدح  نیتسخن  اما  تسا . ّدـح  راهچ  هلاسم  نیا  رد  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ،
هک نیا  اـب  رگا  زاـب  تسا  هدـیرخ  ار  نز  نیا  هک  سک  نآ  دروـخیم و  هناـیزات  تسا ، هدرک  شزیمآ  نز  نیا  اـب  رگا  هک ، نیا  ّدـح  نـیمود 
رب ّدح  دشاب ، نصحم  ریغ  رگا  دوشیم و  راسگنس  دشاب ، نصحم  رگا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  شزیمآ  وا  اب  تسا ] دازآ  وا   ] هتسنادیم
هب رگا  یلو  تـسین . وا  رب  يزیچ  تـسا ، هدرک  شروـبجم  درم  رگا  نز  نآ  اــما  تـسین و  وا  رب  يزیچ  هتــسنادیمن ، رگا  دوـشیم و  هدز  وا 

«. دروخیم ّدح  تسا ، هدرک  انز  وا  اب  درم  هاوخلد 
. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتخورف  ار  يدازآ  درف  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46881 - 1633

«. دیرب ار  يو  تسد  ترضح 
دازآ ود  ره  هک  نیا  اب  دشورفیم - ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هحلط  نب  هللادبع  ( 3 - ) 46882 - 1634
رارف مدرم  لاوما  اـب  دنـشورفیم و  ار  ناـشدوخ  دـننکیم ، رارف  رگید  يرهـش  هب  يرهـش  زا  دـشورفیم و  ار  نیا  نآ  ار و  نآ  نیا  دنتـسه -

«. دناهدرک تقرس  ار  مدرم  لاوما  مه  شیوخ و  مه  ود ، نیا  هک  ارچ  دوشیم ؛ عطق  ناشتسد  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دننکیم ،
ار يدازآ  درف  هک  یـسک  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 46883 - 1635

«. دنادرگ زاب  شاهتشذگ  يدازآ  هب  ار  وا  هک  نآ  ات  درادن  هبوت  تسا ، هتخورف 

تاعاجرا

: تشذگ

. دـییوگب نم  هب  تسا  هتخورف  ار  شرـسمه  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  اـنز ، ّدـح  باوـبا  زا  مود  تسیب و  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد 
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- هدرک شزیمآ  وا  اب  رگا  تسا ، هدرک  يرادیرخ  ار  نز  نآ  هک  سک  نآ  دوش و  راسگنـس  نز  هدیرب و  شتـسد  دـیاب  درم  دومرف : ترـضح 
راسگنـس زین  نز  دروخیم و  هناـیزات  دـص  تسین ، نصحم  رگا  هتـسنادیم و  رگا  هتبلا  دوشیم - راسگنـس  تسا - نصحم  هک  یتروـص  رد 

: هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مود ، تیاور  رد  و  تسا » هدرک  شزیمآ  يو  اـب  هدرک  يرادـیرخ  ار  وا  هک  سک  نآ  رگا  دوـشیم ،
«. دوشیم عطق  شتسد  دومرف : دشورفیم ، ار  شرسمه  هک  يدرم  ةرابرد  »

955 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدنرپ قراس  مکح  باب 16 

ار يو  تسد  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  يرتوبک  هک  ار  يدرم  هفوـک  رد  ( 1 - ) 46884 - 1636
«. منکیمن عطق  تسد  هدنرپ  دروم  رد  نم  : » دومرف دیربن و 

زا ترضح  روظنم  تسین ؛ رپ  رد  تسد  عطق  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46885 - 1637
«. تسا ناگدنرپ  ۀمه  رپ ،

. دندرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  مهرد  دص  ياهب  اب  ار  یغرم  رتش  هک  يدرم  ( 3 - ) 46886 - 1638
«. تسین تسد  عطق  رپ ، رد  : » دومرف درکن و  عطق  ار  يو  تسد  ترضح 

دزن دوب ، هدرک  تقرـس  ار  يرتوبک  هک  يدرم  زین  دوب و  مهرد  دص  شیاهب  هدرک و  تقرـس  ار  یغرم  رتش  هک  يدرم  ( 4 - ) 46887 - 1639
«. تسین تباث  يرپ  چیه  رد  هدنرپ و  رد  تسد  عطق  : » دومرف ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هویم گنس و  قراس  مکح  باب 17 

هراشا

رمرم روظنم  دنک - تقرس  گنس  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46888 - 1640
«. درادن تسد  عطق  تسا - نآ  دننام  و 

تقرس گنس  هک  یسک  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 2 - ) 46889 - 1641
«. تسا نآ  دننام  رمرم و  گنس ، زا  روظنم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  درادن . تسد  عطق  رهاوج ،] زا  ریغ  هتبلا   ] دنک

 957 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
عطق اـمرخ  تخرد  « 1  » هیپ هوـیم و  رد  یلع ، يا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 3 - ) 46890 - 1642

«. تسین تسد 
هیپ ناـمه  نآ  رثـک و  رد  هن  دوشیمن و  عـطق  تسد  هوـیم  تقرـس ]  ] رد : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 4 - ) 46891 - 1643

«. تسامرخ تخرد  كرینپ ] ]
هدوزفا هدرک و  رکذ  ار  یلبق  تیاور  دـننام  هاـگنآ  دومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسالا ، مئاـعد  باـتک  رد  ار  تیاور  نیمه 

«. تسا راکهدب  ار  نآ  ياهب  دوشیم و  ریزعت  دنک ، تقرس  ار  نیا  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا و 
تخرد هب  هک  یلاح  رد  ار  اههویم  هک  یـسک  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46892 - 1644

ياهب ربارب  ود  دوشیم و  ریزعت  درادرب ، دوخ  اب  هچ  ره  تسین و  وا  رب  يزیچ  دروخب ، نآ  زا  هچ  ره  هک : داد  مکح  دربیم ، تقرـس  هب  تسا 
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«. دزادرپیم ار  نآ 
رادقم نآ  دنک ، تقرس  تسا  تخرد  رب  هک  یلاح  رد  ار  اههویم  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 6 - ) 46893 - 1645

«. تسا تمیق  تنامض  ریزعت و  نآ  رد  تسا ، هتشادرب  دوخ  اب  هچنآ  یلو  تسین  وا  رب  يزیچ  تسا ، هدروخ  هک 
«. تسامرخ تخرد  هیپ  رثک ، رثک و  رد  هن  تسین و  تسد  عطق  هویم ، رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 7 - ) 46894 - 1646
نامز ره  زین ]  ] دوشیمن و عطق  شتسد  دنک ، تقرس  ار  هویم  زا  يزیچ  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 46895 - 1647

«. دربن نیب  زا  یلو  دروخب  دتفایم  هویم  هب  شروبع  هک 
رب دنک ، تقرـس  دوش  هدیرب  هدیچ و  هک  نآ  زا  شیپ  تعارز  امرخ و  زا  يدرف  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 46896 - 1648

«. دوشیم عطق  شتسد  دنک ، تقرس  دوش و  ورد  تعارز  دنک و  تقرس  وا  دوش و  هدیچ  امرخ  رگا  یلو  تسین  تسد  عطق  وا 
______________________________

م. تسا - تخرد  ياه  هخاش  ۀشیر  نورد  رد  تسا و  یندروخ  دیفس و  هک  تسامرخ  تخرد  كرینپ  نامه  ًارهاظ  لخن ، هیپ  (. 1)
 959 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  هوک  هچنآ  رد  زین  تسین و  تسد  عطق  تخرد ، هب  نازیوآ  ةویم  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 10 - ) 46897 - 1649
تمیق هب  رگا  تروص  نیا  رد  دوب ، نابهگن  ار  نآ  ای  داد  ياـج  دوخ  رد  ار  نآ  ناروتـس  ۀـلگ  هاـگلزنم  هچنآ  یلو  يرآ ، دـنکیم . تسارح 

«. دراد تسد  ندیرب  دسرب ، رپس  کی 
«. تسین تسد  عطق  میدشن ، غراف  وا  زا  زونه  و  تسا ] نهپ   ] هک ییاذغ  چیه  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 11 - ) 46898 - 1650

«. تسین تسد  عطق  اذغ ، رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 46899 - 1651
، دـنک تقرـس  هاگارچ  زا  ار  دنفـسوگ  رازتشک و  زا  ار  تعارز  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 46900 - 1652
درادن و تسد  عطق  دنک ، تقرس  ار  امرخ  ای  تخرد  هویم  هک  یسک  زین  دریگرب و  رد  ار  اهنیا  ياهتسب  ياج  هک  نآ  ات  دوشیمن  عطق  شتسد 

«. دشاب هتشاد  ناهنپ  ار  رتش  راوید ، هک  نآ  ات  تسین  تسد  عطق  دنک ، تقرس  ار  عترم  رد  هدش  اهر  رتش  هک  یسک  رب  زین 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا هدرک  تقرـس  تسا ، مهرد  ود  شتمیق  هک  ییامرخ  هشوخ  یناتـسب  زا  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مود ، باـب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد 
«. دوشیم عطق  شتسد  راک ، نیا  رطاخ  هب  دومرف : ترضح 

لاملاتیب نمرخ و  تمینغ ، قراس  مکح  باب 18 

هراشا

میسقت نانآ  نیب  تسا ، هدش  يروآعمج  وا  دزن  هک  ار  یسانجا  ات  دروآ  درگ  ار  هفوک  لها  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 46901 - 1653
: دوـمرف ترـضح  دـندرب . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  ار  وا  تشادرب . ار  نآ  درک و  نت  هب  « 1  » يرفغم تساخرب و  ناـنآ  زا  يدرف  دـنک .

«. تسا راکتنایخ  یلو  دوشیمن  بوسحم  قراس  وا  تسا . کیرش  عاتم  نیا  رد  وا  دوخ  هک  ارچ  تسین ؛ درف  نیا  رب  تسد  عطق  »
هدرک تنایخ  نآ  رد  دناهتـشاذگ و  وا  دزن  تناـما  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46902 - 1654
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«. تسین تسد  عطق  مئانغ ، زا  تقرس  رد  زین  تسین و  تسد  عطق  تسا ،
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  دوـب ، هدرک  تقرـس  لاـملاتیب  زا  هک  ار  يدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46903 - 1655

. دندروآ
«. دراد یمهس  لاملاتیب  رد  مه  وا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ عطق  شتسد  دومرف : ترضح 

______________________________

م دریگیم - رارق  دوخهالک  ریز  هک  هدش  هتفگ  دوشیم و  هداهن  دوخهالک  رود  هب  ندرگ  زا  تظفاحم  تهج  رفغم ، (. 1)
 961 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عطق : » دومرف ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  ناناملسم  لاملاتیب  زا  هک  ار  يدرم  ( 4 - ) 46904 - 1656
«. تسه لاملاتیب  رد  یمهس  وا  يارب  هک  ارچ  تسین ؛ وا  رب  تسد 

؟ تسیچ وا  مکح  تسا ، هدرک  تقرس  مئانغ  زا  يدرم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 5 - ) 46905 - 1657
، تسوا مهـس  زا  رتمک  هتفرگ  هچنآ  رگا  تسا ؛ هتـشادرب  هزادـنا  هچ  هک  دوشیم  صخـشم  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ عـطق  وا  تسد  اـیآ 

ةزادنا هب  رگا  یلو  تسین . وا  رب  يزیچ  تسوا ، مهس  نامه  دننام  هتفرگ  هچنآ  رگا  دوشیم و  تخادرپ  وا  هب  شمهس  مامت  دوشیم و  ریزعت 
«. دوشیم عطق  شتسد  تسا ، هتفرگ  شیوخ  مهس  زا  رتشیب  تسا  رانید  مراهچ  کی  هک  رپس  کی  ياهب 

. تسین وا  رب  تسد  عطق  دنک ، تقرس  رگمتس  مکاح  نمرخ  زا  قراس  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 46906 - 1658
«. دوشیم هتشک  دشاب ، لداع  ماما  زا  رگا  یلو  تسا  هتفرگ  ار  شیوخ  ّقح  اهنت  وا 

: دومرف ترضح  تسا . هدرک  تقرـس  تمینغ  زا  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 7 - ) 46907 - 1659
هتفرگ ار  شیوـخ  مهـس  هک  نآ  زا  سپ  رگا  دوـمرف : ترـضح  دـیهد . خـساپ  ضرف ، ود  ره  رد  متفگ : میـسقت ؟ زا  شیپ  اـی  میـسقت  زا  سپ 
تسا هزادنا  هچ  شمهس  دوش  راکشآ  ات  دوشیمن  عطق  شتسد  هدرک ، تقرس  میسقت  زا  شیپ  رگا  یلو  دوشیم  عطق  شتسد  هدرک ، تقرس 

. دوش هداد  وا  هب  لاملاتیب  زا  شّقح  و 
شايّرجت رطاخ  هب  هک  نیا  زج  تسین  وا  رب  يزیچ  دوشیم و  هداد  وا  هب  شّقح  ةدـنامیق  اب  تسوا ، مهـس  زا  رتمک  هتـشادرب  هچنآ  رگا  لاح 

هدرک تقرس  هچنآ  رگا  دوشیم و  هدوزفا  زین  وا  رب  دنامیم و  شتسد  رد  نامه  هدوب ، شّقح  ةزادنا  هب  هتـشادرب  هچنآ  رگا  دوشیم و  ریزعت 
«. تسا رانید  مراهچ  کی  رپس ، ياهب  دوشیم و  عطق  يراوخ  اب  شتسد  تسوا ، مهس  زا  شیب  رپس  کی  ةزادنا  هب 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  يدوخهالک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادـبع  یبا  نب  نمحرلادـبع  ( 8 - ) 46908 - 1660
عطق ار  وا  تسد  ترضح  دوب و  هدرک  تقرس  تمینغ  زا  يدرم  هک  دوب  ینینهآ  دوخهالک  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . دیرب ، تسد  نآ  يارب 

«. درک
يرگید دوب و  ادخ  لام  زا  دوخ  هک  ياهدرب  یکی  دندوب ؛ هدرک  تقرـس  ادخ  لام  زا  رفن ، ود  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 9 - ) 46909 - 1661

. تسین وا  رب  يّدح  تسادخ و  لام  زا  یکی  نیا  اما  دومرف : ترضح  دوب . مدرم  دوخ  زا 
«. درک عطق  ار  وا  تسد  ترضح  دوش و  عطق  دیاب  شتسد  يرگید  یلو  تسا  هدروخ  ار  رگید  یضعب  ادخ ، لام  زا  یضعب 

 963 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یکی دندوب ؛ هدرک  تقرس  ادخ  لام  زا  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 46910 - 1662

، ادخ لام  زا  یضعب  تسین . وا  رب  يزیچ  تسادخ و  لام  زا  یکی  نیا  اما  دومرف : دوب . مدرم  دوخ  زا  يرگید  ادخ و  لام  دوب  ياهدرب  اهنآ  زا 
هب تشوگ  نغور و  ات  داد  روتسد  ترضح  نآ  زا  سپ  درک . عطق  ار  شتـسد  دروآ و  شیپ  ار  يرگید  یلو  تسا . هدروخ  ار  رگید  یـضعب 

«. دبای دوبهب  هک  نآ  ات  دنناروخب  وا 
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تاعاجرا

: تشذگ

دـسرب رپس  کی  تمیق  هب  شیاهب  هک  يزیچ  ره  يارب  قراس  تسد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مود ، باـب  زا  تفه  تیاور  رد 
«. تسا هدرک  تقرس  رگید  ییاج  ای  يرازاب  ای  ياهناخ  زا  رگا  هتبلا  دوشیم - هدیرب  تسا ، رانید  مراهچ  کی  نامه  هک 

هدـیرب دـسرب ، رانید  مجنپ  کی  هب  شیاهب  هک  يزیچ  ره  يارب  قراس  تسد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزناش ، تیاور  رد  و 
«. دشاب هدش  تقرس  نآریغ  ای  تعارز  ای  رازاب  زا  هچرگ  دوشیم ؛

عطق تسا ، کیرـش  نآ  رد  هچنآ  يارب  ار  یـسک  تسد  نم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، باـب  زا  مکی  تیاور  لـیذ  رد  و 
«. منکیمن

یسک تسا  هدرمش  اهنآ  زا  تسین و  نانآ  رب  تسد  عطق  رفن  راهچ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، باب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
«. دنکیم تقرس  تمینغ  زا  هک  ار 

یطحق لاس  رد  قراس  مکح  باب 19 

، ناـن نوچ  اـهیندروخ  يارب  یلـصاحیب  یلاسکـشخ و  لاـس  رد  قراـس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 46911 - 1663
«. دوشیمن هدیرب  نآ ، دننام  تشوگ و 

یطحق یگنـسرگ و  لاس  ناشروظنم  دوشیمن .» هدیرب  هنـس  لاس  رد  قراس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46912 - 1664
. تسا

 965 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«. دوشیمن هدیرب  دوش ، یلـصاحیب  بجوم  هک  يایلاسکـشخ  لاس  رد  قراس  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 46913 - 1665

. رگید زیچ  هن  تساهیندروخ ، يارب  ترضح  روظنم 
ار قراس  تسد  یگنسرگ ، یطحق و  راگزور  رد  هشیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46914 - 1666

«. درکیمن عطق 
«. تسین دنک ، تقرس  یگنسرگ  لاس  رد  ار  یندروخ  هک  یسک  رب  تسد  عطق  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46915 - 1667

دنادرگیمنرب ار  هیراع  هک  ریعتسم  مکح  باب 20 

نیا دروم  تخورفیم . نآ  زا  سپ  تفرگیم و  هیراع  یهورگ  زا  ار  تـالآ  رویز  ینز  : » هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  ( 1 - ) 46916 - 1668
«. درک رداص  ار  يو  تسد  عطق  روتسد  ربمایپ  دش . هداد  شرازگ  ربمایپ  هب  نز 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درکیم . راکنا  دعب  تفرگیم و  هیراع  ار  یـسنج  یموزخم ، ینز  : » هک تسا  تیاور  رد  ( 2 - ) 46917 - 1669
«. دوش عطق  يو  تسد  داد  روتسد 

رد مدوـب و  ناـشیا  بتاـک  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـملاتیب  لوؤـسم  نـم  : » دـیوگ عـفار  یبا  نـب  یلع  ( 3 - ) 46918 - 1670
یبا نب  یلع  دوب . هتفای  تسد  نادب  هرـصب ] فرـصت  يریگرد و   ] هرـصب زور  رد  ترـضح  هک  دوب  ءولول  دنبندرگ  کی  ترـضح  لاملاتیب 
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نینمؤملاریما لاملاتیب  رد  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  هک  داد  مایپ  نم  هب  داتسرف و  نم  دزن  سک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  دیوگ : عفار 
دیع ياـهزور  رد  اـت  یهد  نم  هب  هیراـع  هب  ار  نآ  وت  هک  مراد  تسود  نم  تسوـت و  تسد  رد  نآ  تسا و  ییوـلول  دـنبندرگ  مالـسلا  هیلع 

. میارایب نآ  اب  ار  مدوخ  نابرق 
دهاوخ دوش  هدـنادرگزاب  دـیاب  هک  هنومـضم  ياهیراـع  ناونع  هب  نیا  نینمؤملاریما ، رتخد  يا  هک : مداد  ماـیپ  نینمؤملاریما  رتـخد  هب  مه  نم 

وا هب  ار  دنبندرگ  نآ ، زا  سپ  دوشیم . هدنادرگزاب  زور  هس  زا  سپ  هک  هنومـضم  ۀیراع  ناونع  هب  دـشاب  تفگ : تفریذـپ و  مه  ناشیا  دوب .
شیپ دنبندرگ  نیا  اجک  زا  دومرف : وا  هب  تخانش  ار  نآ  دید و  ناشرتخد  ندرگ  رد  ار  دنبندرگ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلو  مداد .

؟ تسا هدمآ  وت 
نآ زا  سپ  منک و  تنیز  نآ  اب  ار  مدوخ  دـیع  رد  ات  ماهتفرگ  نینمؤملاریما - لاملاتیب  رادهنازخ  عفار - یبا  نب  یلع  زا  ار  نیا  نم  تفگ : وا 
هب وت  اـیآ  دوـمرف : نم  هب  ناـشیا  متفر . ناـشیا  دزن  نم  داد و  ماـیپ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دـیوگ : عـفار  یبا  نب  یلع  منادرگزاـب .

؟ عفار یبا  نبا  يا  ینکیم  تنایخ  ناناملسم 
 967 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناناملسم لاملاتیب  رد  هک  يدنبندرگ  هنوگچ  دومرف : ترضح  منک ! تنایخ  ناناملسم  هب  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  متفگ : ترضح  هب 
دوب و امش  رتخد  وا  نینمؤملاریما ، يا  متفگ : ياهداد ؟ هیراع  نینمؤملاریما  رتخد  هب  ار  نآ  ناناملـسم - تیاضر  نم و  تیاضر  نودب  هدوب -
مداد و هیراـع  هدودرم  ۀنومـضم  ۀـیراع  ناوـنع  هب  ار  نآ  مه  نم  دـنک ؛ تنیز  نآ  اـب  ار  شیوـخ  اـت  مهد  هیراـع  وا  هب  هک  تساوـخ  نـم  زا 

. منادرگزاب شهاگیاج  هب  ملاس  ار  نآ  هک  تسا  نم  رب  متفرگ و  هدهع  هب  مدوخ  لام  رد  ار  نآ  تنامض 
ماما هاگنآ  دسریم . وت  هب  مرفیک  تروص  نیا  رد  هک  ینک  يراک  نینچ  اددجم  هک  ادابم  نادرگزاب و  ار  نآ  زورما  نیمه  دومرف : ترضح 
يارب شتسد  هک  دوب  یمشاه  نز  نیلوا  هنیآ  ره  دوب ، هتفرگن  هدودرم  ۀنومضم  ۀیراع  لکـش  هب  ار  دنبندرگ  نیا  رگا  مرتخد ! رب  ياو  دومرف :
رتخد نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : نینمؤملاریما  هب  وا  دیـسر . ناشرتخد  هب  ترـضح  ةدومرف  دیوگ : عفار  یبا  نب  یلع  دشیم . عطق  تقرس 

ناـشرتخد هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنک ؟ ندرگ  رب  ار  نآ  هک  تسا  رتراوازـس  دـنبندرگ  نیا  هب  نم  زا  یـسک  هچ  ماوت ! نت  ةراـپ  وت و 
؟ دـننکیم تنیز  ار  دوخ  هنوگ  نیا  دـیع  نیا  رد  رجاهم  نانز  ۀـمه  ایآ  نکن . ادـج  ّقح  زا  ار  شیوخ  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  يا  دومرف :

«. مدنادرگرب شهاگیاج  هب  ار  نآ  متفرگ و  نینمؤملاریما  رتخد  زا  ار  دنبندرگ  نم  دیوگ : عفار  یبا  نب  یلع 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ياهتلیضف  تیاور  رد   ) تسا هدرک  تیاور  بأد  نبا  نارای  زا  يرایسب  زا  طابسا  نب  یلع  ( 4 - ) 46919 - 1671

موثلک ّما  ناشرتخد  دنداتسرف . ترضح  يارب  دوبن ، مولعم  شیاهب  دوب و  هدش  جارختـسا  ایرد  زا  هک  ياهفحت  هرـصب  زا  (: » دیوگ هک  اجنآ  ات 
يا دومرف : ترـضح  دشاب ؟ مندرگ  رد  نآ  میارایب و  هفحت  نیا  اب  ار  مدوخ  مناوتیم  نم  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع 

هک نیا  رگم  دـنامن ؛ ناناملـسم  زا  ینز  چـیه  هک  نآ  ات  تسین  هفحت  نیا  يوس  هب  یهار  هد و  رارق  ناناملـسم  لاملاتیب  رد  ار  نیا  عفار ، وبا 
«. دشاب هتشاد  ار  نیا  دننام 

دنزادرپیمن ار  ناشیهدب  نانز و  ۀیرهم  تاکز ، هک  یناسک  ندوب  قراس  مکح  باب 21 

نذاالب بحاصت  هک  یسک  دنزادرپیمن ، تاکز  هک  یناسک  دناهتـسد : هس  ناقراس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46920 - 1672
«. دشاب هتشادن  ار  نآ  تخادرپ  دصق  دریگب و  یضرق  هک  یسک  زین  درمشب و  لالح  ار  نانز  رهم 
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«1  » شاّبن ّدح  باب 22 

هراشا

«. تسا قراس  ّدح  نامه  شاّبن  ّدح  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرتخبلا  نب  صفح  ( 1 - ) 46921 - 1673
نآ تسد  هب  کلملادبع  نب  ماشه  ۀمان  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  : » دیوگ یفعج  دمحم  نب  هللادبع  ( 2 - ) 46922 - 1674
رد مدرم  تسا و  هدرک  شزیمآ  وا  اب  هدروآرد و  نت  زا  ار  شیاهنفک  هدرک ، شبن  ار  یناملـسم  نز  ربق  هک  يدرم  ةرابرد  دیـسر . ترـضح 

: دنتشون ماشه  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دینازوسب . ار  وا  دناهتفگ : ياهتـسد  دیـشکب و  ار  وا  دناهتفگ : یهورگ  دناهدرک . فالتخا  اج  نیا 
هدز وا  رب  انز  ّدح  دوش و  عطق  اهنفک  ندروآ  رد  ربق  شبن  رطاخ  هب  شتـسد  هک  تسا  نیا  وا  ّدح  تسا ؛ هدـنز  مارتحا  ناس  هب  هدرم  مارتحا 

«. دوش هدز  هنایزات  دص  تسین ، نصحم  رگا  دوش و  راسگنس  تسا ، نصحم  رگا  دوش ؛
ایند زا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلاوبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میارب  مردـپ  : » دـیوگ مشاـه  نب  میهاربا  نب  یلع  ( 3 - ) 46923 - 1675

ار مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  نیا  يارب  يرهـش  ره  زا  هعیـش  زا  یقلخ  میدیـسر و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  میتفر و  جح  هب  ام  تفر ،
رد نت و  رب  نشخ  ۀماج  هک  یلاح  رد  دوب - دنمشناد  گرزب و  يدرمریپ  هک  یسوم  نب  هللادبع  ترـضح  يومع  دندوب . هدش  رـضاح  دننیبب ،

ون و یشفک  ناتک و  زا  ییابع  ناتک و  زا  ینهاریپ  دمآ . نوریب  قاتا  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تسـشن . دمآ و  دوب - هدجـس  راثآ  وا  یناشیپ 
رب مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دنداتـسیا . زین  نایعیـش  داد و  هسوب  ار  ماما  یناشیپ  دمآ و  ماما  لابقتـسا  هب  داتـسیا و  هللادبع  تشاد . نت  رب  دـیفس 

نوریب تیعمج  نایم  زا  يدرم  لاح  نیا  رد  دندوب . ریحتم  ترضح  لاس  یمک  زا  همه  دندرکیم و  هاگن  ار  رگیدکی  مدرم  دنتـسشن و  یتخت 
؟ دنک شزیمآ  یناویح  اب  هک  يدرم  ةرابرد  ییوگیم  هچ  درادب . حالص  هب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : ترضح  يومع  هب  دمآ و 

______________________________

م. ددزدیم - ار  ناگدرم  يایشا  انایحا  نفک و  دفاکشیم و  دنکیم و  ار  اهربق  هک  یسک  شاّبن : (. 1)
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زا ومع ، يا  دومرف : درک و  هاگن  ومع  هب  دش و  نیگمشخ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دروخیم . ّدح  دوشیم و  هدیرب  شتـسار  تسد  تفگ : وا 
ارچ دیوگب  وت  هب  دنوادخ  یتسیاب و  لج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  هک  تسا  تخـس  رایـسب  نک ! اورپ  ادـخ  زا  نک ! اورپ  ادـخ 

ار نیمه  ناتردپ  ایآ  منکیم ! رافغتسا  ادخ  زا  مرورـس ، تفگ : ماما  هب  ترـضح  يومع  یهدیم ؟ يوتف  ینادیمن  هک  يزیچ  هب  مدرم  يارب 
دـش و لاؤس  دوب ، هدرک  شزیمآ  يو  اب  هدرک و  شبن  ار  ینز  ربق  هک  يدرم  ةراـبرد  مردـپ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  تسا ؟ هتفگن 

هدنز نز  مارتحا  ناس  هب  هدرم  نز  مارتحا  هک  ارچ  دوشیم ؛ هدز  وا  رب  انز  ّدح  دوشیم و  عطق  ربق  شبن  لیلد  هب  شتسار  تسد  دومرف : مردپ 
: دنتفگ دندش و  هدزتفگش  مدرم  منکیم . رافغتسا  دنوادخ  زا  نم  دییامرفیم و  تسرد  امش  مرورس ، يرآ  تفگ : ترضح  يومع  تسا .
دندیـسرپ و هلاسم  رازه  یـس  سلجم  کی  رد  هاگنآ  يرآ . دومرف : ترـضح  میـسرپب ؟ امـش  زا  ات  یهدیم  هزاـجا  اـم  هب  اـیآ  امرورـس ، يا 

«. داد خساپ  ار  لئاسم  ۀمه  تشاد ، لاس  هن  هک  یلاح  رد  ترضح 
زا ود  تسیود و  لاس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  : » دیوگ هیـصولا  تابثا  باتک  رد  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  ( 4 - ) 46924 - 1676

، تلـص نب  ناّیر  دـش و  داجیا  فـالتخا  اهرهـش  دادـغب و  رد  مدرم  نیب  دوب و  لاـس  تفه  دودـح  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  نس  تفر ، اـیند 
رد هعیـش  دمتعم  نادرم  اهتیـصخش و  زا  یهورگ  نمحرلادبع و  نب  سنوی  جاجح ، نب  نمحرلادبع  میکح ، نب  دمحم  ییحی ، نب  ناوفص 
رفن داتـشه  نانآ  ناملاع  اهرهـش و  دادغب و  ناهیقف  زا  دش و  کیدزن  جح  مسوم  نامز  دیوگ : هک  نآ  ات  دندمآ ...  درگ  نمحرلادـبع  ۀـناخ 
اهنت مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدمآ  تیاور  و  دنتفر ..  هنیدم  جح و  دصق  هب  دندمآ و  درگ 
لیلد هب  ار  دیعبت  تقرس و  لیلد  هب  ار  وا  تسد  عطق  روتـسد  درک ، تقرـس  ار  شیاهنفک  انز و  نآ  اب  شبن و  ار  ینز  ربق  هک  یـشاّبن  ةرابرد 
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«. درک رداص  دوب ، هدروآ  هدرم  رس  رب  هک  ییالب 
«. هدنز زا  تقرس  رد  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ؛ عطق  تسد  هدرم ، زا  تقرس  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46925 - 1677

يارب اـیآ  دـش : لاؤس  ماـما  زا  درک . عطق  ار  یـشاّبن  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 6 - ) 46926 - 1678
يارب هک  هنوگ  نامه  مینکیم ، تسد  عطق  نام  ناـگدرم  زا  تقرـس  يارب  اـم  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ عطق  تسد  ناـگدرم  زا ] تقرـس  ]

«. نام ناگدنز  زا ] تقرس  ]
«. درک عطق  ار  یشاّبن  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 46927 - 1679
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؟ تسیچ امش  رظن  تفگ : شنارای  هب  هیواعم  دش . ریگتسد  یـشاّبن  هیواعم  نامز  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 46928 - 1680

نینمؤملاریما دنتفگ : درکن . نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفگ : هورگ  زا  يدرم  يزاسیم . شدازآ  ینکیم و  رفیک  ار  وا  دـنتفگ :
«. دوشیم بوسحم  ناگدرم  كاّته  قراس ، دومرف : ترضح  دوشیم و  عطق  شاّبن  تسد  دومرف : ترضح  تفگ : تسا ؟ هدرک  هچ 

. درک عطق  ار  وا  تسد  ترضح  دندروآ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یشاّبن  ( 9 - ) 46929 - 1681
عطق دوب ، هدروآ  نوریب  وا  زا  ار  هدرم  نفک  هدرک و  شبن  ار  يربـق  هک  ار  یـشاّبن  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 10 - ) 46930 - 1682

. درک
«. دوشیم عطق  تسا ، هدرک  راک  نیا  هب  تداع  هک  یتروص  رد  شاّبن  تسد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 46931 - 1683

ربق شبن  اهراب  دوش و  ریگتـسد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  عطق  شاـّبن  تسد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 12 - ) 46932 - 1684
«. دوشیم نادنز  تخس و  رفیک  سپ  دشاب ؛ هدید  رفیک  یتخس  هب  مه  راب  ره  رد  دشاب و  هدرک 

دایز و لاوما  يروباشین - میهاربا  نب  دمحم  هارمه  روباشین - رد  هعیش  : » دیوگ ینالوط  یتیاور  رد  دشار  نب  یلعوبا  ( 13 - ) 46933 - 1685
نب دـمحم  دـندوب . هدز  يرهم  يدـنب  ره  رب  هتـسب و  دـنب  هس  هب  ار  هگرب  ود  ره  نانیا  دنداتـسرف . دوب ، هدـمآ  یلئاسم  نآ  رد  هک  هگرب  داتفه 

باوج لئاسم  نآ  ةرابرد  دیاشگب ، ار  اهرهم  هک  نآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دروآ و  هنیدم  هب  ار  اهنیا  يروباشین  میهاربا 
هدـیرب و ار  هدرم  رـس  هدرک و  شبن  ار  يربق  هک  يدرم  ةرابرد  تسا ] مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم   ] ملاع هک : دوب  نیا  لئاسم  نآ  زا  یکی  داد و 

لخاد زا  نفک  تقرس  لیلد  هب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم ]  ] طخ اب  لاؤس  نیا  خساپ  دهدیم ؟ رظن  هچ  تسا ، هدیدزد  ار  شنفک 
«. دوشیم هدیرب  شتسد  یظوفحم  ياج 

يارب ایآ  دش : هتفگ  ماما  هب  دیرب . ار  شاّبن  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 46934 - 1686
يارب هک  هنوگ  نآ  مینکیم ، عطق  تسد  نام  ناگدرم  زا ] تقرـس   ] يارب ام  دومرف : ترـضح  دـینکیم ؟ عطق  تسد  ناـگدرم ، زا ] تقرـس  ]

«. نام ناگدنز  زا ] تقرس  ]
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مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  ار  شاـّبن  يدرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ناـم  ناراـی  زا  يرایـسب  زا  ریمع  یبا  نـبا  ( 15 - ) 46935 - 1687
لامدـگل ار  وا  مه  مدرم  دـننک . لاـم  دـگل  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  مدرم  هب  هاـگنآ  دز ، نیمز  هب  ار  وا  تفرگ ، ار  وا  يوم  ترـضح  دـندروآ .

«. درم هک  نآ  ات  دندرک 
ار وا  يوم  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  شاّبن  يدرم  : » هک تسا  هدش  تیاور  هیقفلا . هرضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه 

«. درم هک  نآ  ات  دش  لامیاپ  وا  دینک . لامیاپ  ار  وا  ادخ ، ناگدنب  يا  دومرف : ماما  سپس  دز ، نیمز  هب  ار  وا  تفرگ و 
زور هب  ار  وا  رفیک  ترـضح ، دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یـشاّبن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 46936 - 1688

ات دندرک  لامدگل  ناشياپ  ریز  ار  وا  هتـسویپ  مدرم  تخادنا و  مدرم  ياپ  ریز  ار  وا  ترـضح  دش ، هعمج  زور  نوچ  تخادـنا . ریخأت  هعمج 
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«. درم هک  نآ 
يراج وا  رب  ّدح  رارکت و  وا  زا  راک  نیا  راب  هس  هک  تسا  هدش  لمح  يدروم  رب  تایاور  نیا  : » دـیوگ بیذـهت  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

هک هنوگ  نآ  نتـشک  تیفیک  رد  ماما  تسا و  بجاو  قراس  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تباث  وا  رب  ندش  هتـشک  ینامز  نینچ  رد  دشاب . هدـش 
«. تسا ّریخم  تسا ، رترثوم  دهدیم  صیخشت 

«. دوشیم عطق  شتسد  دوش ، هتخانش  راک  نیا  هب  شاّبن  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 17 - ) 46937 - 1689
وا تداع  ربق  شبن  رگا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . شاّبن  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیعـس  نب  یلع  ( 18 - ) 46938 - 1690

«. دوشیم ریزعت  دوشیمن و  عطق  شتسد  دشابن ،
ماجنا اددجم  رگا  یلو  دوشیم  ریزعت  دوش ، ریگتـسد  راب  نیلوا  رگا  : » دومرف شاّبن  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 19 - ) 46939 - 1691

«. دوشیم عطق  شتسد  داد ،
عطق شاـّبن  تسد  هک  دراد  دیعـس  نب  یلع  هک  یتـیاور  تیاور و  نیا  : » دـیوگ بیذـهت  رد  هللا ] همحر  یـسوط  خیـش  نسحلا /[  نـب  دـمحم 

هک ارچ  دنکن ؛ تقرـس  يزیچ  دنک و  ربق  شبن  هک  يدرومرب  دنوشیم  لمح  ود  ره  دشاب - هدـشن  وا  تداع  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیمن -
ۀلزنم هب  نیا  دوشیم و  بجاو  وا  رب  دـنک  تقرـس  هک  یتروـص  رد  تسد  عـطق  اـهنت  دوـشیمن و  بجاو  وا  رب  عـطق  لـیلد  نیا  هب  سک  نیا 

تسا  یسک 
 977 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار لاـم  هک  تسا  یناـمز  رد  تسد  عطق  اـهنت  دوـشیمن و  بجاو  وا  رب  تسد  عـطق  سک  نیا  تسا . هتفرگنرب  يزیچ  هدرک و  یخاروـس  هک 
«. درادرب

، تسا هدـش  ریگتـسد  ربـق  شبن  لاـح  رد  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ دیعـس  نب  یلع  ( 20 - ) 46940 - 1692
نیا رد  هک  دوش  ریگتـسد  هدرکربـق ، شبن  راـب  دـنچ  هک  یلاـح  رد  هک  نیا  رگم  منیبیمن  وا  رب  تسد  عـطق  نم  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ .

«. منکیم عطق  ار  وا  تسد  تروص 
رب تسد  عطق  دنکیم ، ربق  شبن  هک  دوش  ادیپ  يدرم  رگا  : » تسا هدـمآ  هللا ] همحر  قودـص  خیـش   ] عنقم باتک  رد  ( 21 - ) 46941 - 1693

«. منکیم عطق  ار  شتسار  تسد  یتروص  نینچ  رد  دوش ؛ ریگتسد  هدرک ، ربق  شبن  راب  دنچ  هک  یلاح  رد  هک  نیا  رگم  تسین ؛ وا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  انز ، ّدح  باوبا  زا  ود  لهچ و  باب  رد 
: دومرف ترضح  مدیسرپ . نزپاق  شاّبن و  رب ، بیج  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هدومرف  نیا  هدزای ، باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

«. دوشیمن عطق  نزپاق ] وا /[  تسد 
«. دوشیمن هدیرب  نزپاق  تسد  یلو  دوشیم  هدیرب  ُرببیج  شاّبن و  تسد  : » مالسلا هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تشه ، تیاور  رد  و 

. نآ دننام  مهن ، تیاور  رد  و 

دنک رارکت  ار  تقرس  تسد ، عطق  زا  شیپ  هک  یقراس  مکح  باب 23 

زاب هدرک و  تقرس  رگید  راب  سپس  تسا ، هدشن  ریگتسد  یلو  هدرک  تقرـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 46942 - 1694

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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: دومرف دنداد ، تداهش  ریخا  تقرس  لوا و  تقرـس  هب  وا  هیلع  دندمآ و  هنّیب  هدش ، ریگتـسد  هدرک و  تقرـس  رگید  راب  تسا ، هدشن  ریگتـسد 
ترـضح تسا ؟ هنوگچ  نیا  دش : لاؤس  ماما  زا  دوشیمن . هدیرب  ریخا  تقرـس  يارب  شیاپ  یلو  دوشیم  هدیرب  لوا  تقرـس  يارب  وا  تسد  »

. دناهداد یهاوگ  دوش - هدیرب  شتسد  لوا  تقرس  رطاخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ریخا - لوا و  تقرس  هب  اج  کی  رد  دوهش  ۀمه  نوچ  دومرف :
 979 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب نآ  زا  سپ  دوش ، عطق  شتسد  هک  نآ  ات  دندرکیم  ربص  سپس  دندوب ، هداد  تداهش  لوا  تقرس  رد  وا  هیلع  دوهـش  هک  دوب  نینچ  رگا  و 
«. دشیم عطق  شپچ  ياپ  دندادیم ، تداهش  ریخا  تقرس 

ار وا  دنکیم . تقرس  لاسما  یقراس  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  ردپ  ( 2 - ) 46943 - 1695
هدرک تقرس  مود  راب  يارب  هک  یلاح  رد  هدنیآ - لاس  رد  سپس  دنشخبیم . ار  وا  نآ  زا  سپ  دنک . عطق  ار  شتسد  ات  دنروآیم  یلاو  شیپ 

. دنروآیم ناطلس  شیپ  ار  وا  دوشیم و  ریگتسد  تسا -
تقرس راب  لوا  هک  ار  یلام  دنک  شالت  دیاب  دوشیم و  هدیرب  مود  تقرس  يارب  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هدیرب  شتسد  تقرس  مادک  يارب 

«. دنادرگرب شبحاص  هب  ات  دزاس  مهارف  تسا ، هدرک 
هک نآ  ات  دوشن  ریگتـسد  دزیرگب و  هاگنآ  دنک ، تقرـس  ار  يزیچ  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 46944 - 1696

«. دوب دهاوخ  نماض  تسا ، هدرب  نیب  زا  هچنآ  هب  تبسن  دوشیم و  عطق  شتسد  دوش ، ریگتسد  دنک و  تقرس  رگید  راب 

قراس دیعبت  مکح  باب 24 

«. دوشیم دیعبت  يرگید  رهش  هب  دش ، يراج  قراس  رب  ّدح  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 46945 - 1697
«. دوشیم دیعبت  دش ، عطق  درم  تسد  هک  نامز  نآ  : » دیوگ هعامس  ( 2 - ) 46946 - 1698

رهش هب  هفوک  زا  ار  وا  دشیم ، نامرد  دیربیم و  ار  قراس  تسد  هک  نامز  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  ( 3 - ) 46947 - 1699
. درکیم دیعبت  يرگید 

رد هک  يرهش  زا  ار  وا  ماما  تسا  هتـسیاش  دروخیم و  هنایزات  دنک ، انز  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 46948 - 1700
«. دش هدیرب  شتسد  درک و  تقرس  هک  يدرم  يارب  تسا  هتسیاش  نیمه  دنک و  دیعبت  لاس  کی  يرگید  رهش  هب  هدروخ  هنایزات  نآ 

. مدیسرپ تسا ، هدرک  انز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ نمحرلادبع  ( 5 - ) 46949 - 1701
هب تسا  هدز  هنایزات  نیمزرس  نآ  رد  ار  وا  هک  ینیمزرس  زا  دنز ، هنایزات  ار  درم  نیا  هک  نامز  نآ  ماما ، يارب  تسا  هتسیاش  دومرف : ترـضح 

هک  تسا  ماما  رب  دنک و  دیعبت  لاس  کی  نیمزرس  رگید 
 981 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. دوش هدیرب  شیاپ  تسد و  دنک ، تقرس  هک  یماگنه  نینچمه ، دنک و  نوریب  رهش  زا  ار  وا 
. تشذگ انز  ّدح  باوبا  زا  هدفه  باب  رد  زین  تیاور  نیا 

ریجا قراس  مکح  باب 25 

هراشا

يو ۀناخ  زا  ریجا  هدرک و  هراجا  ار  يریجا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 46950 - 1702

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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تسین و قراـس  دوـشیم و  بوـسحم  رادـتناما  صخـش  نیا  دوـمرف : ترـضح  دوـشیم ؟ عـطق  شتـسد  اـیآ  مدیـسرپ : تسا ، هدرک  تقرس 
«. تسا راکتنایخ 

تقرس ار  وا  عاتم  ریجا  هدرک و  هراجا  ار  يریجا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هعامـس  ( 2 - ) 46951 - 1703
«. دوشیمن تباث  نانآ  رب  تقرسّدح  دننانیما و  نامهم ، ریجا و  دومرف : ماما  سپس  تسا . رادتناما  وا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک 

«. دنرادتناما ود  نیا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ عطق  دننک ، تقرس  رگا  نامهم  ریجا و  تسد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 46952 - 1704
بوسحم رادـتناما  ود  ره  هک  ارچ  تسین ؛ تسد  عطق  ناـمهم  رب  ریجا و  رب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 46953 - 1705

«. دنوشیم
«. تسین وت  ریجا  رب  تسد  عطق  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 46954 - 1706

، تسا هدرک  تناـیخ  نآ  رد  دناهتـشاذگ و  وا  دزن  تناـما  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 46955 - 1707
«. درادن تسد  عطق 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  هدراهچ ، باب  تیاور  رد 
و : » دومرف هک  نآ  ات  تسین »...  نانآ  رب  تسد  عطق  هک  دنرفنراهچ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، باب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 

«. تسا تنایخ  اهنت  نیا  هک  ارچ  ریجا ؛ تقرس 
 983 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

؛ ریجا تقرس  و  : » دیامرف هک  نآ  ات  تسین »...  اهنآ  رب  تسد  عطق  هک  دنرفن  راهچ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  و 
«. تسا تنایخ  نیا  هک  ارچ 

، نآ زا  سپ  هدـناشن ، شیوخ  سانجا  ناـبهگن  ار  وا  هدرک و  هراـجا  ار  يریجا  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  مهدزاود ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
«. دوشیم بوسحم  رادتناما  وا  دومرف : ترضح  درک . تقرس  سانجا  زا  ریجا 

: دیآیم

« تسین وا  رب  عطق  دنک ، تقرس  شبحاص  لام  زا  يریجا  ای  هدرب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  یـس ، باب  زا  تفه  تیاور  رد 
. ار باب  نیا  تایاور  رگید  دیرگنب  و 

قراس وفع  هبوت و  مکح  باب 26 

هراشا

هب هدرک  تقرـس  هچنآ  دـنک و  هبوت  ددرگزاب و  ادـخ  يوس  هب  شدوخ  قراس  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 46956 - 1708
«. تسین وا  رب  تسد  عطق  دنادرگزاب ، شبحاص 

زا سپ  دنک ، ریگتسد  تسا  هدرک  تقرس  ار  شعاتم  هک  ار  یقراس  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 46957 - 1709

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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قراـس زا  صخـش  نیا  هچرگ  دـنکیم ؛ عطق  ار  قراـس  تسد  ناطلـس  دربـب ، ناطلـس  دزن  ار  وا  رگا  درادـن و  یلکـشم  دـنک ، وفع  ار  وا  نآ 
تسین زیاج  وفع ]  ] رگید تسا ، هدرب  ناطلس  دزن  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  هتبلا  مدیشخب - وا  هب  تسا  هدرک  تقرس  هچنآ  هک  دیوگب  ای  درذگرد 

«. دوشیم هدیرب  شتسد  و 
هچب يو  دزن  اهنآ  دوب و  هدرک  تقرـس  ار  يدنفـسوگ  اـی  واـگ  اـی  رتش  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 46958 - 1710
ماما دنادرگزاب .» ناشهارمه  دنزرف  اب  ار  اهنیا  هک  تسا  نیا  شاهبوت  : » دومرف داد و  مکح  تسا ، هدـش  نامیـشپ  قراس  نآ  زا  سپ  دـندروآ ،

زا شیپ  رگا  یلو  دناهدشن . هاگآ  شتقرس  زا  هک  یمادام  دنادرگرب ، ار ] اهنآ   ] قراس نیا  هک  تسا  زیاج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج 
«. دوشیم هتفرگ  وا  زا  ناشياههچب  اهنآ و  دوشیم و  هدیرب  قراس  تسد  دنمهفب ، ار  شتقرس  دنادرگزاب ، ار  اهنآ  هک  نآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  هدراهچ ، باب  دودح و  یمومع  ماکحا  باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
985 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مکاح دزن  قراس  ندرب  مکح  باب 27 

نآ هک  نآ  زا  شیپ  میدوب . هدرک  يرادیرخ  هنیدم  رد  ار  یمدـنگ  سینخ ، نب  یّلعم  نم و  : » دـیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 1 - ) 46959 - 1711
. میتشگرب میدرک و  اهر  شیاههسیک  نامه  رد  رازاب  رد  ار  اهمدنگ  دش . بش  مینزب ، راب  ار 

هدرک تقرـس  ار  ام  مدـنگ  زا  هسیک  دـنچ  هک  یلاح  رد  ار  وا  دـندوب . هدرک  عامتجا  یهایـس  رـس  رب  نایرازاب  میتفر . رازاب  هب  زور  نآ  يادرف 
ام یلو  دیربب  یلاو  دزن  ار  وا  هدرک ، تقرس  ار  امـش  ياهمدنگ  زا  هسیک  دنچ  هایـس ، درم  نیا  دنتفگ : ام  هب  نانآ  دندوب . هدرک  ریگتـسد  دوب ،

تفر و مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یّلعم  اذل  مینک ؛ مادقا  راک  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یهاوخ  رظن  زا  شیپ  هک  میتشادن  شوخ 
«. درک عطق  ار  قراس  تسد  مه  یلاو  میربب . یلاو  دزن  ار  وا  هک  داد  روتسد  ام  هب  ترضح  دناسر . ناشیا  عالطا  هب  ار  نایرج 

هداد تداهـش  وا  هیلع  هنّیب  هدرک و  تقرـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نیـسحلا  نب  یلع  ( 2 - ) 46960 - 1712
ار وا  يرآ ، دومرف : ترضح  دوشیم ؟ عطق  شّدح  ریغ  رد  هک  یلاح  رد  دوشب ، عطق  شتسد  میربب و  یلاو  دزن  ار  وا  ایآ  هک : مدیسرپ  تسا ،

«. ربب یلاو  دزن 

دنک تقرس  هک  ینامهم  مکح  باب 28 

هراشا

رگید ینامهم  نامهم ، رگا  یلو  دوشیمن . عطق  شتـسد  دـنک ، تقرـس  رگا  ینامهم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 1 - ) 46961 - 1713
«. دوشیم هدیرب  نامهم  ِنامهم  تسد  دنک ، تقرس  نآ  دروایب و 
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هار تاهناخ  هب  ار  وا  دوخ  وت  هک  یسک  رب  هن  تسین و  وت  ریجا  رب  تسد  عطق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 46962 - 1714
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رفعج ماما  دـنک . تقرـس  ياهدرب ، هناخ  هب  هک  نامز  نامه  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  درک .» تقرـس  تاهناخ  زا  رگا  ياهداد -
رادـتناما وا  یهد ، هار  تاهناـخ  هب  دوخ  وت  هک  ار  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص 

«. تسا هدرک  تقرس  هک  تسا  يزیچ  نماض  یلو  دوشیمن  عطق  شتسد  دنک ، تقرس  رگا  دوشیم و  بوسحم 
هدـیرب وا  تسد  دـنک ، تقرـس  رگید  نامهم  نآ  دروایب و  ار  يرگید  نامهم  یناـمهم ، رگا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 3 - ) 46963 - 1715

«. دوشیم
ارچ دوشیم ؛ هدیرب  شتسد  دنک ، تقرس  رگا  نامهم  ِنامهم  : » تسا هدمآ  هللا ] همحر  قودص  خیش   ] عنقم باتک  رد  ( 4 - ) 46964 - 1716

«. تسا هدش  درم  نآ  ۀناخ  لخاد  هزاجا  نودب  وا  هک 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  تشه ، باب  تایاور  رد 
«. تسین تسد  عطق  نامهم ، رب  نزپاق و  رب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، باب  زا  مهد  تیاور  رد  و 

«. دریگیمن رارق  تقرس  ّدح  نامهم ، ریجا و  رب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مجنپ ، تسیب و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
نیما ود ، نیا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ عطق  دـننک ، تقرـس  رگا  نامهم  ریجا و  تسد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 

«. دنوشیم بوسحم 
«. دناهدش هدرمش  نیما  ود  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ تسد  عطق  نامهم ، ریجا و  رب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تیاور  رد  و 

. دراد تلالد  تسا ، هدش  هتسناد  نیما  هک  یسک  تسد  عطق  زاوج  مدع  رب  هک  يزیچ  باب ، نیا  تایاور  رگید  رد  و 

غلابریغ قراس  مکح  باب 29 

هراشا

: دومرف ترضح  مدیـسرپ . دنکیم ، تقرـس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 46965 - 1717
زاب دوشیم ؛ هدیرب  شناتـشگنا  رـس  درک ، تقرـس  اددجم  رگا  دوشیم و  ریزعت  موس  ۀـلحرم  رد  دوشیم و  هتفرگ  هدـیدان  رابود  راب و  کی 

«. دوشیم هدیرب  نآ  زا  رتنییاپ  درک ، تقرس  رگا 
اددجم رگا  دریگیم . رارق  وفع  دروم  راب  کی  : » دومرف دنکیم ، تقرـس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 46966 - 1718
اددجم رگا  دوشیم و  عطق  شناتـشگنا  درک ، تقرـس  رگا  زاب  دیایب . نوخ  هک  نآ  ات  دوشیم  هدییاس  ای  هدـیرب  شناتـشگنارس  درک ، تقرس 

«. دوشیم عطق  نآ  زا  رتنییاپ  درک ، تقرس 
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رگا زاب  دوشیم . وفع  وا  زا  راب  کی  ای  راـبود  درک ، تقرـس  رگا  هچب  : » دومرف یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 46967 - 1719
«. دوشیم هدیرب  نآ  زا  رتنییاپ  درک ، تقرس 

، دـنک تقرـس  اددـجم  رگا  یلو  دریگیم  رارق  وفع  دروم  دـنک ، تقرـس  هچب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 4 - ) 46968 - 1720
ترـضح دوشیم و  هدیرب  نآ  زا  رتنییاپ  دـنک ، تقرـس  زاب  رگا  دوشیم و  هدـیرب  شناتـشگنا  رـس  دـنک ، تقرـس  زاب  رگا  دوشیم و  ریزعت 
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ار ناتشگنا  رس  ترضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، كوکـشم  شندش  ملتحم  هک  ار  يرـسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
«. دیرب

. مدیـسرپ دـنکیم ، تقرـس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 5 - ) 46969 - 1721
یلو دریگیم . رارق  وفع  دروم  زاب  درک ، تقرس  اددجم  رگا  دریگیم . رارق  وفع  دروم  دنک ، تقرس  راب  کی  یگچب  ردرگا  دومرف : ترضح 

تقرس اددجم  رگا  دوشیم و  هدیرب  شناتشگنا  دنب  زا  رتنییاپ  درک ، تقرس  زاب  رگا  دوشیم و  هدیرب  شناتـشگنارس  درک ، تقرـس  زاب  رگا 
«. دوشیم هدیرب  نآ  زا  رتنییاپ  درک ،

رگا دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنکیم ، تقرس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 6 - ) 46970 - 1722
ای هدـیرب  شناتـشگنارس  درک ، تقرـس  اددـجم  لاـس  تفه  زا  سپ  رگا  یلو  دوـشیم  هتـشادرب  فـیلکت ]  ] وا زا  دراد ، رتمک  اـی  لاـس  تفه 

یلاح رد  نآ - زا  سپ  اددجم  رگا  دوشیم و  هدیرب  شناتشگنا  رس  زا  رتنییاپ  درک ، تقرـس  اددجم  رگا  زاب  دیایب . نوخ  ات  دوشیم  هدییاس 
«. دوشیمن عیاض  لج  زع و  دنوادخ  دودح  زا  يّدح  چیه  دوشیم و  هدیرب  شتسد  درک ، تقرس  تسا - هدش  هلاس  هن  هک 

هچ هک : مدیسرپ  دنکیم ، تقرس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 7 - ) 46971 - 1723
، درک تقرس  اددجم  رگا  یلو  دریگیم  رارق  وفع  دروم  دنک ، تقرـس  تسا  کچوک  هک  یلاح  رد  رگا  دومرف : ترـضح  تسوا ؟ رب  يزیچ 

«. دوشیم هدیرب  دهاوخب - ادخ  هچنآ  ای  نآ - زا  رتنییاپ  درک ، تقرس  زاب  رگا  دوشیم و  هدیرب  شناتشگنا  رس 
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تقرـس ياهچب  متفگ : مالـسلا ] هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مالـسلا /[  هیلع  نسحلاوبا  ماما  هب  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 8 - ) 46972 - 1724
تقرـس زاب  رگا  دوشیم و  هدیرب  شناتـشگنارس  درک ، تقرـس  موس  راب  رگا  یلو  دریگیم  رارق  وفع  دروم  رابود  دومرف : ترـضح  دنکیم .
«. دوشیم هدراذگ  یقاب  شماهبا  تشگنا  تسد و  فک  دوشیم و  عطق  موس  دنب  درک ، تقرس  زاب  رگا  دوشیم و  هدیرب  مود  دنب  درک ،

يوب هک  نآ  ات  دوش و  مکحم  شتسد  هک  نآ  ات  دوشیمن  هدیرب  شتسد  رسپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 46973 - 1725
«. دوش دنلب  شلغب  ریز 

نینمؤملاریما دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هدـشن و  ضیح  زونه  هک  ار  يرتـخد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46974 - 1726
«. دیربن ار  شتسد  یلو  دز  هنایزات  دنچ  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدـشن  ضیح  یلو  هدرک  تقرـس  هک  ار  يرتخد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 11 - ) 46975 - 1727
«. درکن عطق  ار  شتسد  یلو  دز  وا  رب  هنایزات  دنچ  ترضح  دندروآ .

. دندروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  هک  ار  يرتخد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نبا  ( 12 - ) 46976 - 1728
«. درکن عطق  ار  وا  تسد  اذل  تسا ؛ هدشن  ضیح  وا  هک  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  هک  ار  يدرم  ( 13 - ) 46977 - 1729
هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  غولب  زا  شیپ  هک  ار  يرـسپ  زاـب  دراد و  مهـس  لاـملاتیب  رد  وا  هک  ارچ  تسین ؛ وا  رب  تسد  عطق  »

«. منکیم عطق  ار  تتسد  ینک ، تقرس  زاب  رگا  دومرف : سپس  دییاس ، ار  وا  ماهبا  تشگنا  ترضح  دندروآ . مالسلا 
ترضح دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  ياهچب  رـسپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ملاع  ( 14 - ) 46978 - 1730
ترـضح دندروآ . ار  وا  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  مود  راب  يارب  نآ ، زا  سپ  دـیایب . نوخ  ات  دـنیاسب  گنـس  هب  ار  شناتـشگنا  هک  داد  روتـسد 

ار شناتشگنا  لوا  دنب  ترضح  تسا . هدرک  تقرس  هک  دندروآ  موس  راب  يارب  ار  وا  سپـس  دوش . هتفاکـش  شناتـشگنا  رـس  هک  داد  روتـسد 
«. دیرب

وا ۀبابس  ماهبا و  تشگنا  ود  كون  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  هک  ار  يرسپ  ( 15 - ) 46979 - 1731
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دیشاب هاگآ  دومرف : ترضح  مربیم و  ار  تتشگنا  ود  ره  ینک ، تقرس  مهزاب  رگا  : » دومرف دروآ و  نوخ  ار  ود  ره  هک  نآ  ات  داد  شارخ  ار 
بجاو ّدـح  هچب  رـسپ  رب  دومرف : ترـضح  و  تسا ! هدرکن  لـمع  مکح  نیا  هب  نم  زج  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک 

. دیرب شناتشگنا  دنب  زا  ترضح  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوش و  دنلب  شلغب  ریز  يوب  ملتحم و  هک  نآ  ات  تسین 
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يراـک رگا  تسا ، بجاو  ریزعت  رـسپ  رب  تسا و  ریزعتو  بدا  اـهنت  تسین و  ّدـح  شارخ  یلو  دوـشیم  هتفگ  زین  ندـیرب  نداد ، شارخ  هب  و 
، هداد وا  هب  هک  يدیعو  اب  ار  رـسپ  ناتـشگنا  ياهدنب  ترـضح  نداد ، شارخ  رد  دوشیم و  بجاو  ّدح  اهگرزب  رب  راک ، نآ  يارب  هک  دنک 

شاهدومرف اب  ترـضح  دوشیم و  هدیرب  شتـسد  دنک ، تقرـس  اددجم  رگا  هک  دـنکیم  ردابت  نهذ  هب  تسا و  بدا  هارمه  هب  يریگتخس 
نیاربانب ینک ؛ تقرـس  يوش ، غلاب  هک  نآ  زا  سپ  رگا  هک  هتفرگ  ار  ینعم  نیا  لد  رد  منکیم ، عطق  ار  شتـسد  دـنک ، تقرـس  زاـب  رگا  هک :
كرـسپ ات  تسا  هدرک  رکذ  مهبم  لمع ، تدش  يریگتخـس و  لیلد  هب  هدناسرت و  ار  كرـسپ  ییابیز  لکـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. تسین ینیعم  زیچ  بیدأت  دراوم  زا  نآ  هباشم  دروم و  نیا  رد  دنکن و  تقرس  اددجم 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرـس  هک  ار  يرـسپ  دومرفیم : هک  مدینـش  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 16 - ) 46980 - 1732

. مربیم ار  تناتشگنا  ینک ، تقرس  اددجم  رگا  هک  شاب ! هاگآ  دومرف : ماما  سپس  درک . دولآنوخ  ار  شناتـشگنا  كون  ترـضح  دندروآ .
«. تسا هدرکن  لمع  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  مکح  نیا  هب  یسک  هک  دیشاب ! هاگآ  دومرف : نآ  زا  سپ 

رـس تسا ، هدشن  ملتحم  زونه  هک  دنک  تقرـس  ياهچب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ نمحرلادـبع  ( 17 - ) 46981 - 1733
هللا یلص  ادخ  لوسر  زج  ار  راک  نیا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم . هدیرب  شناتشگنا 

«. تسا هدادن  ماجنا  یسک  نم ، هلآ و  هیلع و 
. دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدشن  ملتحم  زونه  هدرک و  تقرس  هک  ار  يرسپ  ( 18 - ) 46982 - 1734

هدرکن نینچ  نم ، زا  ریغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  یـسک  : » دومرف نآ  زا  سپ  دیرب . ار  وا  کچوک  تشگنا  رـس  ترـضح 
«. تسا

. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  ینهآ  دوخهالک  کی  هک  ار  يرـسپ  : » دیوگ هیفنحلا  نبا  ( 19 - ) 46983 - 1735
ار تتـسد  ینک ، تقرـس  زاب  رگا  دومرف : سپـس  دیرب . ار  شناتـشگنا  رـس  اذل  تشاد ؛ کش  تسا ، هدـش  ملتحم  رـسپ  هک  نیا  رد  ترـضح 

«. مربیم
 995 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قداص ماما  دوشیم و  هدیرب  شناتـشگنا  رـس  تسا ، هدشن  غلاب  زونه  هک  دنک  تقرـس  ياهچب  رگا  : » دیوگ هعامـس  ( 20 - ) 46984 - 1736
ياههبل تشوگ  زا  ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدشن  غلاب  یلو  هدرک  تقرـس  هک  ار  يرـسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

«. منکیم عطق  ار  تتسد  ینک ، تقرس  اددجم  رگا  دومرف : سپس  دیرب . شناتشگنا 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  اههچب  هک  ینامز  متفگ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هب  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 21 - ) 46985 - 1737

«. ناتشگنا ياهدنب  لصفم  لصفم ، زا  دومرف : ترضح  دیربیم ؟ اجک  زا  دیربیم ؛ ار  ناشناتشگنا  ترضح  دندروآیم ،
. دوب هدرک  تقرـس  هک  دندروآ  مدزن  ار  يرـسپ  مدوب . هنیدم  یلاو  : » دـیوگ يرـسقلا  هللادـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  ( 22 - ) 46986 - 1738

تقرس هک  هتـسنادیم  تسا ، هدرک  تقرـس  هک  یماگنه  هک  سرپب  وا  زا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ةرابرد 
سپ دوشیم ، هدـیرب  شتـسد  تقرـس  رد  هک  تسنادـن  رگا  سپ  تسیچ ؟ رفیک  نآ  هک  دوشیم  لاؤـس  وا  زا  يرآ ، تفگ  رگا  دراد ؟ رفیک 

؟ تسا رفیک  تقرـس  رد  هک  یتسنادیم  وت  ایآ  هک : متفگ  وا  هب  مدیـسرپ و  وا  زا  متفرگ و  ار  رـسپ  نم  دیوگ : دلاخ  نب  دمحم  زاس . شیاهر 
«. مدرک اهر  ار  وا  نم  سپ  ندز ، تفگ : تسیچ ؟ رفیک  نآ  متفگ : يرآ . تفگ : وا 
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رگا دومرف : ترضح  مدیسرپ . دنکیم ، تقرس  هک  ياهچب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 23 - ) 46987 - 1739
«. دوشیمن عییضت  لج  زع و  دنوادخ  دودح  زا  يّدح  چیه  دوشیم و  هدیرب  شتسد  دراد ، لاس  هن 

، دوش مامت  رسپ  لاس  تشه  رگا  دومرف : مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما  درم /[  نآ  : » دیوگ يزورم  صفح  نب  نامیلـس  ( 24 - ) 46988 - 1740
«. روطنیمه مه  وا  دش ، مامت  رتخد  لاس  هن  هک  نامز  نآ  تسا و  تباث  وا  رب  یهلا  دودح  ضیارف و  تسا و  ذفان  شراک 

تاعاجرا

: تشذگ

، دوب هدرک  تقرـس  رـسپ  كوکـشم و  رـسپ  ندش  ملتحم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، باب  زا  مهن  تسیب و  تیاور  رد 
«. دیربیم ار  شناتشگنا  درکیم ، تقرس  ار  رانید  مراهچ  کی  نوچ  یلو  دیربیمن  دییاسیم و  ار  شناتشگنا 

997 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قراس ةدرب  مکح  باب 30 

هراشا

لاـم زا  تناـیخ  هب  هدرک و  تقرـس  هک  ياهدرب  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 46989 - 1741
«. تسین وا  رب  تسد  عطق  دومرف : داد و  مکح  تسا ، هتفرگ  شکلام 

ریغ زا  رگا  یلو  دوشیمن  هدـیرب  شتـسد  دـنک ، تقرـس  شناـکلام  زا  رگا  هدرب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 46990 - 1742
«. دوشیم عطق  شتسد  دنک ، تقرس  شناکلام 

زا رگا  یلو  دوشیمن  عطق  شتـسد  دـنک ، تقرـس  شکلاـم  لاـم  زا  ياهدرب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 46991 - 1743
«. دوشیم عطق  شتسد  دنک ، تقرس  شکلام  ریغ  لاوما 

- دـنک تقرـس  شکلام  لاـم  زا  رگا  هدرب - رب  تسد  عطق  : » تسا هدـمآ  هللا ] همحر  قودـص  خیـش   ] عنقم باـتک  رد  ( 4 - ) 46992 - 1744
«. تسین

ار شتسد  دنک ، تقرـس  نم  زا  رگا  ماهدرب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 46993 - 1745
عطق ار  شتـسد  دـنک ، تقرـس  رگا  تموـکح  ةدرب  مـنکیم و  عـطق  ار  شتـسد  دـنک ، تقرــس  يرگید  زا  ماهدرب  رگا  یلو  مـنکیمن  عـطق 

«. تسا لاملاتیب  زا  هک  ارچ  منکیمن ؛
یلو دوشیمن . هدیرب  شتـسد  دوش ، ریگتـسد  ماما  ةدرب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دـیوگ سیق  نب  دـمحم  ( 6 - ) 46994 - 1746

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : سیق  نب  دـمحم  دوشیم . هدـیرب  شتـسد  دـنک ، تقرـس  يزیچ  تموکح  لام  زا  مناگدرب  زا  یکی  رگا 
«. تسین وا  رب  تسد  عطق  دنک ، تقرس  يزیچ  شبحاص  لام  زا  يریجا  ای  هدرب  رگا  دومرف : هک  مدینش 

لاـملاتیب نآ  هک  ارچ  مربیمن ؛ ار  شتـسد  دـنک ، تقرـس  رگا  تموـکح  ةدرب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 7 - ) 46995 - 1747
«. تسا

 999 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دوشیمن عطق  ناشتسد  دـننک ، تقرـس  تموکح  لام  زا  رگا  تموکح  ناگدرب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 46996 - 1748
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«. دوشیم عطق  ناشتسد  دننک ، تقرس  تموکح  لامریغ  زا  رگا  یلو 
ار شتسد  دز و  هنایزات  ار  وا  ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  انز  تقرـس و  هک  ياهدرب  ( 9 - ) 46997 - 1749

«. درک عطق  اج  کی  نامزمه و 
. دیرب دوب ، هدرک  تقرس  يزیچ  لافنا ]  ] لاملاتیب زا  هک  ار  ياهدرب  تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 46998 - 1750

ةرابرد ای  دهد  لیوحت  یهلا  ّدح  يارجا  يارب  ار  شاهدرب  هک  تسا  شکلام  رب  تسا ] هدرب  روظنم   ] دنک تقرس  رگا  ( 11 - ) 46999 - 1751
. دوش وا  رادهدهع  تسا ، هدش  تباث  وا  رب  ّدح  هچنآ 

تاعاجرا

: تشذگ

ياهدرب ود  نآ  زا  یکی  دناهدرک ، تقرس  ادخ  لام  زا  هک  يدرم  ود  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  ّدح ، باوبا  زا  مهدجیه  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
یـضعب تسین ؛ وا  رب  يزیچ  تسادخ و  لام  شدوخ  هک  یکی ، نیا  اما  دومرف : ترـضح  تسا . مدرم  ةدوت  زا  يرگید  ادـخ و  لام  هک  تسا 

. نآ دننام  مهن ، تیاور  رد  و  تسا » هدروخ  ار  رگید  یضعب  ادخ  لام  زا 

: دیآیم

. دینک هعجارم  نیاربانب  باب ؛ نیا  اب  بسانم  یتایاور  نآ ، زا  سپ  يدعب و  باب  رد 

دترم قراس  مکح  باب 31 

هک نیا  اب  دـنک - تقرـس  نآ  زا  سپ  دـنک ، رارف  شناکلام  گنچ  زا  ياهدرب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 47000 - 1752
هب هک  دننکیم  توعد  ار  وا  یلو  دترم ]  ] تسا هتشگرب  مالسا  زا  هک  تسا  یسک  ۀلزنم  هب  وا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ عطق  شتـسد  تسا - يرارف 

سپـس هدیرب و  شتقرـس  يارب  شتـسد  دیزرو ، عانتما  ددرگزاب  شنابابرا  هب  هک  نیا  زا  رگا  دـیآرد و  مالـسا  هب  ددرگرب و  شنابابرا  يوس 
«. تسا يرارف  ةدرب  ناس  هب  دنک ، تقرس  هک  نامز  ره  زین  دترم  دوشیم و  هتشک 

وا هک  ارچ  دوشیمن ؛ عطق  شتـسد  ندوب  يرارف  لاح  رد  دنک ، تقرـس  نآ  زا  سپ  دنک ، رارف  شناکلام  زا  رگا  هدرب  ( 2 - ) 47001 - 1753
شناکلام هب  هک  دـیزرو  عانتما  رگا  دـیآ و  رد  مالـسا  هب  ددرگزاـب و  شناـکلام  هب  هک  دوشیم  توعد  وا  زا  یلو  تسا  هتـشگرب  مالـسا  زا 

. تسا يرارف  ةدرب  نوچ  دنک ، تقرس  رگا  دترم  دوشیم و  هتشک  سپس  هدیرب و  تقرس  يارب  شتسد  ددرگزاب ،
1001 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرب تقرس  تابثا  ۀّلدا  باب 32 

هراشا

یلو دوشیمن  هدیرب  شتسد  دنک ، فارتعا  تقرـس  هب  شیوخ  هیلع  دوخ  هدرب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47002 - 1754
«. دوشیم هدیرب  دنهد ، یهاوگ  وا  هیلع  دهاش  ود  رگا 
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دوشیمن هدیرب  شتسد  دنک ، فارتعا  تقرس  هب  شیوخ  هیلع  هدرب  رگا  : » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  ( 2 - ) 47003 - 1755
«. تسا هدرک  رارقا  شکلام ] ینعی   ] شدوخ ریغ  لام  رد  هدرب  هک  ارچ  دریگیمن ؛ هدهع  هب  شکلام  و 

تاعاجرا

: تشذگ

هدرک تقرس  هک  دنک  رارقا  راب  کی  ماما  دزن  شیوخ  هیلع  یمالغرگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هس ، باب  زا  تشه  تیاور  رد 
«. دنکیم عطق  ار  شتسد  ماما  دنک ، رارقا  تقرس  هب  ماما  دزن  شیوخ  هیلع  رگا  زینک  دنکیم و  عطق  ار  يو  تسد  ماما  تسا ،

نکمم هتبلا  دوش و  هدوزفا  هنّیب  رارقا ، هب  هک  مینک  لمح  يدروم  رب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  : » دیوگ هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
«. دنتسه یهلا  ناگدرب  ناگدنب و  اهدازآ  هک  ارچ  دوش ؛ اهدازآ  رب  ۀما  دبع و  لمح  ای  هیقت  رب  لمح  تسا 

تقرس رد  تکرش  باب 33 

هراشا

زا دندروخ ، ار  نآ  دنتشک و  ار  يرتش  هک  یهورگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47004 - 1756
صخـش دناهتـشک و  ار  رتش  مه  اب  یگمه  هک  دنداد  تداهـش  شیوخ  رب  همه  تسا ؟ هتـشک  ار  رتش  اهامـش  زا  کی  مادک  هک : دیـسرپ  اهنآ 

«. دوش عطق  همه  تسار  تسد  هک  داد  مکح  ترضح  دندرکن . رکذ  ار  ینیعم 
«. دوشیم هدیرب  همه  تسد  دنشاب ، کیرش  تقرس  رد  یهورگ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47005 - 1757

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  شقالطا  مومع و  اب  هک  یتایاور 
1003 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هناوید قراس  مکح  باب 34 

هراشا

: دومرف درک و  دازآ  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  تقرس  هک  ار  ياهناوید  ( 1 - ) 47006 - 1758
«. تسین تسد  عطق  هناوید ، رب  »

تاعاجرا

: تشذگ

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1591 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مهد  باب  تامدـقم و  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  تاـیاور  رد 
. دینک هعجارم 

ناقراس نیرتقراس  باب 35 

هراشا

« ...« 1  » دنک تقرس  ریما  نابز  زا  هک  تسا  یسک  ناقراس  نیرتقراس  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47007 - 1759
يا دش : لاؤس  دنک . تقرس  شزامن  زا  هک  تسا  یسک  ناقراس  نیرتقراس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 47008 - 1760

«. دنکیمن لماک  ار  زامن  دوجس  عوکر و  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ تقرس  ار  شزامن  هنوگچ  ادخ ، لوسر 

تاعاجرا

: تشذگ

نابز زا  هک  تسا  یسک  ناقراس  نیرتقراس  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جیوزت ، باوبا  زا  مود  باب  زا  مجنپ  لهچ و  تیاور  رد 
«. دنک تقرس  ریما 

ناقراس قزر  باب 36 

تاعاجرا

: تشذگ

نیا رگم  دنکیمن ، تقرس  یقراس  چیه  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  تاکز ، تلیـضف  باوبا  زا  مود  باب  زا  هدزاود  تیاور  رد 
«. دوشیم باسح  شايزور  قزر و  هک 

______________________________

م. دهد - تبسن  ریما  هب  ارتفا  غورد و  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ریما ، نابز  زا  تقرس  (. 1)
1005 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دش عطق  ناشتسد  مالسا  رد  هک  یناقراس  نیتسخن  باب 37 

رسپ يدع  رسپ  رابج  دش ، هدیرب  تقرس  يارب  شتسد  مالـسا  رد  هک  نادرم  زا  یـسک  نیتسخن  : » هک تسا  تیاور  رد  ( 1 - ) 47009 - 1761
«. تسا موزخم  ینب  زا  دسالادبع  رسپ  نایفس  رتخد  هّرم  نانز ، زا  فانم و  دبع  رسپ  لفون 

لیئارسا ینب  رد  تقرس  مکح  باب 38 
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؟ تسیچ شرفیک  دیشاب ، وگغورد  رگا  دنتفگ : نانآ 
نیا ام  دش .) دهاوخ  امـش  ةدرب  راک  نیا  رطاخ  هب  و   ) دوب دهاوخ  نآ  رفیک  شدوخ  دوش ، ادیپ  وا  راب  رد  هنامیپ ) نآ   ) سک ره  دنتفگ : نانآ 

. میهدیم رفیک  ار  نارگمتس  هنوگ 
نینچ مکح  لیئارسا  ینب  رد  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  : » دیوگ ءاّشولا  یلع  نب  نسح  ( 1 - ) 47010 - 1762 « 1»

تـسود ار  وا  شاهمع  دوـب و  شاهمع  دزن  یکدوـک  رد  فـسوی  دـشیم . هدرب  نآ  ربارب  رد  درکیم ، تقرـس  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هک  دوـب 
بوقعی دوب و  بوقعی  رهاوخ  دزن  دـنبرمک  نآ  دوـب و  هتـسب  بوـقعی  رب  ار  نآ  هک  تشاد  يدـنبرمک  بوـقعی ] ردـپ   ] قاحـسا تشادیم و 

تیوس ار  وا  مدوخ  اـت  نک  اـهر  ار  فسوی  تفگ : بوقعی  هب  دـش و  نیگمغ  تهج  نیدـب  همع  دریگب . شاهمع  زا  ار  فـسوی  اـت  تساوـخ 
مه همع  دمآ ، ردپ  دزن  نوچ  فسوی  تسب . شیاهسابل  ریز  فسوی  رمک  طسو  رد  ار  دـنبرمک  داتـسرف و  ار  فسوی  نآ ، زا  سپ  متـسرفب .

يور تسا و  فسوی  رمک  نایم  رد  دـنبرمک  هک  دـید  درک و  شیتفت  ار  فسوی  همع ، هاگنآ  تسا . هدـش  تقرـس  دـنبرمک  تفگ : دـمآ و 
هنامیپ ام  هک  یـسک  رفیک  هک : تفگ  نانآ  هب  تشاذـگ و  شردارب  فرظ  رد  فسوی  ار  هنامیپ  هک  ناـمز  نآ  فسوی  ناردارب  تهج ، نیمه 

شیپ فسوی  نآ  زا  سپ  تسا . يراج  نانآ  نایم  رد  هک  تسا  یتنـس  نامه  يارجا  شرفیک  دنتفگ : نانآ  تسیچ ؟ مینک ، ادیپ  وا  راب  رد  ار 
فسوی ناردارب  تهج  نیمه  يور  و  « 2 . » دروآ نوریب  شردارب  راب  زا  ار  نآ  سپـس  تخادرپ ، ناردارب  ياهراب  شواک  هب  شردارب  راـب  زا 

نورد رد  ار  یتحاران  نیا  فسوی  دوب . دـنبرمک  ناشروظنم  درک ؛ يدزد  وا  زا  لـبق  زین  شردارب  دـنکیم ، يدزد  نیماـینب ]  ] وا رگا  دـنتفگ :
««. 3  » درکن راکشآ  نانآ  يارب  تشاد و  ناهنپ  دوخ 

وا زا  لبق  زین  شردارب  دـنکیم ، يدزد  نیماینب ]  ] وا رگا  : » هک دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ( 2 - ) 47011 - 1763
ربمایپ قاحسا  : » دومرف « 4 ، » درکن راکشآ  اهنآ  يارب  تشاد و  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  یتحاران )  ) نیا هدش ) تحاران   ) فسوی درک . يدزد 

. دوب هتشگ  تسد  هب  تسد  ایبنا  نایم  رد  ثرا  هب  هک  تشاد  يدنبرمک  مالسلا  هیلع 
«( 4  » بوقعی تشادیم . تسود  ار  فسوی  همع ، دوب و  شاهمع  دزن  فسوی  دوب و  فسوی  ۀمع  دزن  دنبرمک  نیا 

______________________________

.75 - 74 / 12 فسوی ، (. 1)
.76 فسوی 12 / (. 2)

.77 فسوی 12 / و 4 . ( 3)
 1007 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک داد  ماـیپ  بوقعی  يارب  فسوی  ۀـمع  منادرگیم ؛ رب  وـت  دزن  اددـجم  ار  وا  تسرفب . نم  دزن  ار  فـسوی  هک  داد  ماـیپ  فـسوی  ۀـمع  يارب 
ار دـنبرمک  همع  دـش ، هک  حبـص  متـسرفیم . وت  دزن  ار  وا  حبـص  ادرف  هاـگنآ  میوبب ، ار  وا  نم  دـنامب و  نم  شیپ  فسوی  راذـگب  ار  بشما 
زا سپ  تسا . هدش  تقرس  دنبرمک  تفگ : داتسرف و  بوقعی  دزن  ار  وا  درک و  فسوی  نت  هب  یـسابل  تسب و  فسوی  رمک  نایم  رد  تفرگ و 

لیوحت هدش  تقرـس  لام  بحاص  هب  ار  وا  درکیم ، تقرـس  نامز  نآ  رد  یـسک  رگا  هک  دوب  نینچ  دش و  ادیپ  فسوی  رمک  رب  دنبرمک  نآ 
.« دوب همع  دزن  فسوی  تفرگ و  ار  فسوی  همع ، اذل  دندادیم ؛

قراس تسد  عطاق  نصحم و  راکانز  لتاق  مکح  باب 39 

ياهباتک رد  دیوگ : جراعم  بحاص  : » دیوگیم هیقشقش  ۀبطخ  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يردیک  بطق  نسحلاوبا  ( 1 - ) 47012 - 1764
نینچ اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  هدمآ  ییاهشـسرپ  نآ  رد  داد ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یقارع  نیـشن  هیداب  درم  نآ  هک  ياهمان  هک  ماهدید  یمیدق 
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سک نآ  هک  دنهدیم  یهاوگ  همه  دـنیآیم و  ماما  دزن  دـهاش  راهچ  دوشیم . يراج  نآ  زا  نوخ  دربیم و  ار  یناسنا  تسد  یـسک  تسا :
ندـش راسگنـس  زا  شیپ  وا  یلو  دزاـس  راسگنـس  ار  وا  هک  دریگیم  میمـصت  ماـما  تسا . نصحم  راـکانز  تسا ، هدـش  هدـیرب  شتـسد  هـک 

دندادیم تداهـش  درم  نیا  هیلع  رگا  تسوا و  رب  درم  نیا  تسد  ۀـید  اهنت  تسا ، هدـیرب  ار  درم  نیا  تسد  هک  یـسک  دومرف : ماما  دریمیم .
«. دوبن بجاو  دوب ، هدرک  عطق  ار  نآ  هک  سک  نآ  رب  يو  تسد  ۀید  تسا ، هدرک  تقرس  باصن  ّدح  هب  وا  هک 

هبْیَش ینب  تسد  عطق  ةرابرد  جع )  ) نامز ماما  مکح  باب 40 

هراشا

هب ار  هناـخ  دزاـسیم و  بارخ  ار  مارحلا  دجـسم  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  ترـضح  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47013 - 1765
«. دنکیم نازیوآ  هبعک  رب  ار  نآ  عطق و  ار  قراس  ۀْبیَش  ینب  ياهتسد  دنکیم و  انب  شاهیاپ  نامه  رب  ار  نآ  دنادرگیم و  رب  شهاگیاج 

تاعاجرا

: تشذگ

ینب هنیآ  ره  دزیخ ، اپب  رگا  ام  مئاق  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  ّجـح ، رعاـشم  زاـغآ  باوبا  زا  مهدزون  باـب  زا  موس  تیاور  رد 
«. دنیادخ ناقراس  نانیا  دیوگیم : دنادرگیم و  مدرم  نایم  رد  ار  نانآ  دربیم و  ار  ناشياهتسد  دنکیم و  ریگتسد  ار  هْبیَش 

هک ارچ  دربیم ؛ ار  هْبیَش  ینب  ياهتسد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هچنآ  تفه ، شـش و  جنپ ، راهچ ، تیاور  رد  و 
. دنتسه لج  زع و  دنوادخ  ۀناخ  ناقراس  نانآ 

1009 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ریزعت بیدأت و  دترم ؛ براحم و  ّدح  ياهباب  متشه : لصف 

براحم فیرعت  باب 1 

هراشا

لام و ناج و  هب  هحلـسا ، دـیدهت  اب  و   ) دـننکیم نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک 
سکع هب  نانآ  پچ )  ) ياپ و  تسار )  ) تسد ای  دـنوش ؛ هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش ؛ مادـعا  هک  تسا  نیا  طقف  دـنربیم ) هلمح  مدرم  سوماـن 

. دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ ، رد  تسایند و  رد  اهنآ  ییاوسر  نیا  دنوش . دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  دوش ؛ هدیرب  رگیدکی ،
نابرهم هدنزرمآ و  دـنوادخ  دریذـپیم ؛) ار  نانآ  ۀـبوت  ادـخ   ) دـینادب سپ  دـننک ؛ هبوت  نانآ  رب  امـش  نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  یناسک  رگم 

. تسا
كوکـشم هک  یـسک  رگم  تسا  براحم  درادرب ، حالـس  بش  رد  هک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47015 - 1766 « 1»

دشابن ».
شنوخ دشکب ، ار  شریشمش  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47016 - 1767
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تسا ». رده 
نوریب يراک  اـی  دجـسم  دـصق  هب  شاهناـخ  زا  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ بیلک  نب  ةروس  ( 3 - ) 47017 - 1768

. دربیم ار  شسابل  دنزیم و  ار  وا  دنکیم ، دروخرب  وا  اب  رس  تشپ  زا  ای  ور  هبور  زا  يدرم  دیآیم .
تسا و راکشآ  ینلع و  مجاهت  نیا  دنیوگیم  دیوگ : بیلک  نب  ةروس  دنیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  دنیامش  دزن  هک  یناسک  دومرف : ترضح 

: دومرف ترضح  دنکیم . ادیپ  قادصم  ناکرشم  ياهرهش  رد  براحم  اهنت 
______________________________

34 - 33 هدئام 5 / (- 1)
 1011 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ترـضح هاگنآ  یمالـسا . نیمزرـس  متفگ : دیوگ : بیلک  نب  ةروس  كرـش ؟ نیمزرـس  ای  یمالـسا  نیمزرـس  دراد ، يرتشیب  تمرح  مادـک 
 ... دنزیخیم رب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  اهنت  هک : هیآ  نیا  لها  زا  نانیا  دومرف :

دنوشیم ». بوسحم  «، 1»
دوشیم و عطق  شتـسد  دـشکب ، اراکـشآ  ار  هدنـشک  حالـس  يرهـش  رد  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 4 - ) 47018 - 1769

دوشیم ». هتشک  دنزب ، ار  یسک  هچنانچ 
هدیشک دراک  ای  هزین  شقیفر  يارب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 5 - ) 47019 - 1770

درادن ». یلاکشا  دشاب ، یمرگرس  يارب  رگا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ،
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  دـندوب ، رامیب  هک  هّبـض  ینب  زا  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 6 - ) 47020 - 1771
. متسرفیم یهورگ  هارمه  هب  ار  امش  دیتفای ، دوبهب  هک  نامز  نآ  دینامب ؛ نم  دزن  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندش .

ناشریـش زا  دنـشونب و  اهرتش  نیا  لوب  زا  ات  داتـسرف  هقدـص  نارتش  هاگیاج  هب  ار  نانآ  ترـضح  دـیربب . نوریب  هنیدـم  زا  ار  ام  دـنتفگ : نانآ 
. دنتشک دندوب ، هقدص  یتاکز  نارتش  هاگیاج  رد  هک  ار  یناسک  زا  رفن  هس  دنتفرگ ، ناج  دنتفای و  دوبهب  هک  نامز  نآ  دنروخب .

رد نانیا  داتـسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح ، دش . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 
درک و ریسا  ریگتسد و  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنیایب . نوریب  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  دندوب و  هدنام  نادرگرـس  نمی  کیدزن  يداو 

شربمایپ ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  دش : لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  نآ ، زا  سپ  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 
ياپ تسد و  ای  دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دنوش  مادـعا  هک  تسا  نیا  طقف  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و  رب  گنج  هب 

؛ دیزگرب ار  ندیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  « 2 . » دنوش دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش  هدیرب  رگیدکی ، سکع  هب  نانآ 
دیرب ». رگیدکی  سکع  هب  ار  ناشياپ  تسد و  اذل 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هّبض  ینب  زا  رامیب  یهورگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا مالـسالا  مئاعد  رد  تیاور  نیمه 
. متسرفیم یهورگ  هارمه  هب  ار  امش  نم  دیتفای ، دوبهب  نوچ  دینامب و  نم  دزن  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دندیسر . هلآ 

نانآ هب  درب و  نوریب  هقدص  نارتش  هاگیاج  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اذل  دندیدنـسپن ؛ تنوکـس  يارب  ار  هنیدم  رهـش  نانیا 
ماکحتـسا ناشیتسردنت  دـنتفای و  دوبهب  نوچ  دـنزادرپب . شیوخ  ياوادـم  هب  اهنآ  اب  دنـشونب و  نارتش  ياهلوب  اهریـش و  زا  ات  داد  روتـسد 

اهنآ دنتخادنا و  ولج  ار  نارتش  دنتـشک و  دندرکیم ، تبظاوم  نارتش  زا  دـندوب و  تاکز  نارتش  هاگیاج  رد  هک  ار  یناسک  زا  رفن  هس  تفای ،
نانآ  یپ  رد  ارم  ترضح  دیسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنتشاد . ار  ناشدوخ  ياههاگیاج  دصق  دندرب و  ار 

______________________________

33 هدئام 5 / (- 1)
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33 هدئام 5 / (- 2)
 1013 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  دنتسناوتیمن  یلو  دندوب  هدش  لخاد  نادب  هک  دندوب  ياهرد  کی  رد  نانیا  مدیسر و  نانآ  هب  نمی  نیمزرس  یکیدزن  رد  نم  داتـسرف .
. مدروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مدرک و  ریگتسد  ار  نانآ  نم  دنیآ . نوریب  هرد 

هب مادـقا  دـنزیخیم و  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  اهنت  هک : درک  توالت  نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوش هدیرب  رگیدکی  سکع  هب  نانآ  ياپ  تسد و  ای  دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دنوش  مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دـننکیم  نیمز  يور  رد  داسف 

. دیزگرب ار  ندیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوش . دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای 
دیرب ». رگیدکی  فالخ  ار  ناشياپ  تسد و  هاگنآ 

تخل و ار  مدرم  ددـنبیم و  ار  هار  هک  تسا  ناـمه  وا  و  براـحم ؛ راـیتخا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 7 - ) 47021 - 1772
راد هب  ار  وا  دهاوخب ، رگا  دـشکیم و  دـهاوخب ، رگا  تسا . ماما  اب  شرایتخا  تسا ، هنوگ  نیا  هک  سک  ره  دـنکیم و  تراغ  ار  ناشلاوما 

، دـنیبیم شیارب  هک  یمرج  ةزادـنا  هب  ار  وا  ماما  دـنکیم و  شدـیعبت  تساوخ ، رگا  دربیم و  ار  شیاپ  تسد و  دـهاوخب ، رگا  دزیوآیم و 
دنکیم ». رفیک 

دترم  ] دنتشگرب مالـسا  زا  دنتخادنا و  ولج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتش  یمدرم  : » هک تسا  تیاور  رد  ( 8 - ) 47022 - 1773
نانیا داتسرف و  نانآ  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـشک . دوب ، نمؤم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناپوچ  و  دندش ]

دروآ ». رد  ار  ناشنامشچ  درک و  عطق  ار  ناشياپ  تسد و  ترضح  دندش و  ریگتسد 
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، دنک یمخز  دشکب و  حالس  اهرهش  زا  يرهش  رد  هک  یسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 9 - ) 47023 - 1774
وا دشکن ، یلو  دربب  لام  دنک و  حورجم  دنزب و  دشکب و  حالـس  اهرهـش  ریغ  رد  هک  سک  ره  دوشیم و  دیعبت  رهـش  نآ  زا  صاصق و  وا  زا 

رگا دزیوآیم و  راد  هب  تساوخ ، رگا  دـشکیم و  ار  وا  تساوخ ، رگا  تسا ؛ ماما  اـب  وا  راـیتخا  براـحم و  رفیک  وا  رفیک  تسا و  براـحم 
. دنکیم عطق  ار  شیاپ  تسد و  دهاوخب ،

لوتقم يایلوا  هب  ار  وا  هاگنآ  دربب ؛ تقرـس  يارب  ار  شتـسار  تسد  هک  تسا  ماما  رب  دربب ، ار  لام  دشکب و  دنزب و  رگا  و  دومرف : ترـضح 
. دنشکب ار  وا  دنریگب و  وا  زا  ار  لاوما  ات  دراپسب 

؟ دننک وفع  ار  وا  لوتقم  يایلوا  رگا  تسیچ  امـش  رظن  دهد ، ناماس  ار  ناتروما  دنوادخ  تفگ : ماما  هب  هدـیبعوبا  دـیوگ : ملـسم  نب  دّـمحم 
شلوسر ادخ و  اب  وا  نوچ  دشکب  ار  وا  هک  تسا  ماما  رب  دننک  وفع  يو  زا  نانآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم 

. تسا هدیدزد  هتشک و  تسا و  هتساخرب  گنج  هب 
رایتخا نیا  ایآ  دننک . اهر  ار  وا  دنریگب و  هید  وا  زا  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  تسیچ ، ناترظن  دیـسرپ : هدیبعوبا  دیوگ : ملـسم  نب  دـمحم 

دوش ». هتشک  دیاب  وا  هن ؛ دومرف : ماما  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  دنراد ؟ ار 
، دنتفریم هار  رد  هک  ینارگید  جاّجح و  رب  الولج  نیمزرـس  رد  : » دیوگ نیزر  نادـناخ  زا  یناقاخ  لضف  نب  دـمحا  ( 10 - ) 47024 - 1775

رانک رد  تسا ! هنوگ  نیا  هار  تینما  تشون : هقطنم  رد  شرازگراک  هب  وا  دیـسر . مصتعم  هب  ربخ  نیا  دندرک . رارف  نانزهار  دـش و  هتـسب  هار 
هک  ] یتفاـی تسد  ناـنآ  هب  یتـفر و  ناـنزهار  نیا  یپ  رد  رگا  دـننکیم ! رارف  ناـنزهار  نآ  زا  سپ  دـنریگیم و  ار  هار  نینمؤملاریما  شوـگ 

لضف نب  دمحا  يوش . هتخیوآ  راد  هب  هدش ، هتسب  هار  هک  اج  نامه  رد  نآ  زا  سپ  يروخب و  هنایزات  رازه  هک  مهدیم  روتسد  هنرگو  چیه ؛]
: دیوگ

ربخ نیا  نآ ، زا  سپ  دیشک . دنب  هب  درک و  ریگتسد  ار  نانآ  تفای و  تسد  نانآ  هب  هک  نآ  ات  تخادرپ  نانزهار  يوجتسج  هب  مصتعم  لماع 
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. تشون مصتعم  يارب  ار 
هیلع اضرلا  یلع  نب  دـمحم  داوج  ماما  هک  یلاح  رد  ناـنزهار - مکح  ةراـبرد  سپـس  دروآ و  درگ  ار  دواد  یبا  نبا  ناـهیقف و  ۀـمه  مصتعم 

اب هک  نانآ  رفیک  هک : ادخ  ةدومرف  نیا  رد  نانیا  ةرابرد  دنوادخ  مکح  دنتفگ : نانآ  دیسرپ . نارگید  زا  دنتـشاد - روضح  هسلج  رد  مالـسلا 
ای دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دنوش  مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  دنزیخیم و  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و 

نینمؤملاریما  تسا و  هدمآ  شیپ  زا  دنوش ، دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  دوش  هدیرب  رگیدکی  سکع  هب  نانآ  ياپ  تسد و 
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هب درک و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  یهجوت  مصتعم  دیوگ : لضف  نب  دمحا  دهد . نامرف  نانیا  ةرابرد  دهاوخب  ار  رفیک  ره  هک  دراد  رایتخا 
ناهیقف و نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دییوگیم ؟ هچ  دنداد ، خـساپ  شاهرابرد  نانیا  هک  یعوضوم  ةرابرد  امـش  تفگ : ناشیا 

. دنتفگ دینش ، نینمؤملاریما  هک  هنوگ  نآ  یضاق  صخش 
بجاو نینمؤملاریما  رب  هچنآ  دناهدش و  هارمگ  ناشياوتف  رد  ناهیقف  نیا  دومرف : ترضح  دییوگب . نم  هب  ار  دوخ  رظن  امـش  تفگ : مصتعم 

هتشکن و ار  یسک  هدرک و  نماان  ار  هار  داجیا و  سرت  فوخ و  اهنت  رگا  دنشیدنیب . دناهتـسب ، ار  هار  هک  ینانزهار  نیا  ةرابرد  هک ، نیا  تسا 
یـسرت هار و  ینماان  ربارب  رد  نیمز  نآ  زا  نانآ  دـیعبت  يانعم  نیا  هک  ارچ  دنراپـسب ؛ نادـنز  هب  ار  نانآ  هک  دـهد  روتـسد  دـناهدربن ، ار  یلام 

ار نانیا  هک  دـهد  روتـسد  دناهتـشک ، ار  یـسک  زین  هدرک و  داجیا  سرت  فوخ و  مه  نماان و  ار  هار  مه  رگا  یلو  دـناهدرک  داـجیا  هک  تسا 
تسد و هک  دـهد  روتـسد  دـناهدرب ، ار  یلاـم  مه  هتـشک و  ار  یـسک  مه  هدرک و  داـجیا  سرت  فوـخ و  مه  نما و  اـن  ار  هار  رگا  دنـشکب و 

. دنزیوآ راد  هب  ار  نانآ  نآ ، زا  سپ  دنربب و  رگیدکی  سکع  هب  ار  ناشياپ 
دزاس ». ارجا  نانآ  ةرابرد  ار  ماما  ياوتف  نیا  هک  تشون  دوخ  لماع  يارب  مصتعم  دیوگ : لضف  نب  دمحا 

رب گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 11 - ) 47025 - 1776
سکع هب  نانآ  ياپ  تسد و  ای  دـنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش  مادـعا  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داـسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و 

رگا دوشیم و  هتشک  دربن ، یلام  دگنجب و  دشکب و  رگا  دومرف : ترضح  دش . لاؤس  دنوش ، دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش  هدیرب  رگیدکی 
رگا دوشیم و  عطق  شیاـپ  تسد و  دـشکن ، یلو  دربـب  لاـم  دـگنجب و  رگا  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  دوشیم و  هتـشک  دـشکب ، دـگنجب و 
دننک نیگنـس  ار  شیاهاپ  دشاب ؛ نتـشک  نتخیوآ و  راد  هب  هیبش  شدیعبت  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم و  دیعبت  دربن ، یلام  دشکن و  دـگنجب و 

دنزادنیب ». ایرد  رد  ار  وا  و  دندنبب ] نآ  هب  يزیچ  ]
دوش و هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  دیاب  دشکب ، دربب و  لام  دگنجب و  ادخ  اب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 47026 - 1777
رب دـشکن ، یلو  دربب  لام  دـگنجب و  هک  یـسک  دوشن و  هتخیوآ  راد  هب  یلو  دوش  هتـشک  دـیاب  دربن ، یلام  یلو  دـشکب  دـگنجب و  هک  یـسک 
نآ زا  سپ  دوش . دـیعبت  دـیاب  وا  دـشکن ، دربن و  یلاـم  یلو  دـگنجب  هک  یـسک  دوش و  عطق  رگیدـکی  سکع  هب  شیاـپ  تسد و  هک  تسوا 

: هدومرف تسا و  هدومن  انثتسا  لج  زع و  دنوادخ 
دننک ». هبوت  دنک ، ریگتسد  ار  نانآ  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  روظنم  دننک . هبوت  نانآ ، رب  امش  نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  نانآ  رگم 

دش بایفرش  ناشیا  تمدخ  هب  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبا  ماما  دزن  : » دیوگ ینیادم  قاحساوبا  ( 13 - ) 47027 - 1778
ةدومرف نیا  ات  دـنزیخیم ...  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  طقف  دـیامرفیم : دـنوادخ  موش ! تیادـف  تفگ : ترـضح  هب  و 

هچنآ موش ! تیادف  تفگ : ماما  هب  درم  نآ  تسا . هدومرف  دنوادخ  نینچ  نیا  دومرف : ماما  دنوشیم . دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  هک : دنوادخ 
، دهد ماجنا  رگا  هک  تسا  يراک 
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راهچ ربارب  رد  وت  تسا و  راک  راهچ  دومرف : درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : قاحساوبا  دوشیم ؟ ّقحتـسم  ار  ات  راهچ  نیا  زا  یکی 
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، دربب لام  دـشکب و  رگا  دوشیم و  هتـشک  دـشکب ، دـنک و  نیمز  رد  داسف  هب  مادـقا  دـگنجب و  شلوسر  ادـخ و  اب  رگا  ریگب . ار  ات  راهچ  ات ،
شلوسر ادخ و  اب  رگا  دوشیم و  هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  شیاپ  تسد و  دـشکن ، یلو  دربب  لام  رگا  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و 

ّدح موش ! تیادف  تفگ : ماما  هب  درم  نآ  دوشیم . دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  دربن ، یلام  دشکن و  یلو  دنک  نیمز  رد  داسف  هب  مادقا  دـگنجب و 
مدرم يارب  سپـس  دوشیم . دیعبت  يرگید  رهـش  هب  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نآ ، رد  هک  يرهـش  زا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دیعبت  دودح  و 

جاودزا وا  اب  دیـشونن و  وا  اب  دیوشن و  اذغمه  وا  اب  تسا ، هدـش  دـیعبت  درف  نیا  هک  دوش  مالعا  رهـش  نآ  رد  ات  دنـسیونیم  همان  اهرهـش  نآ 
؛ دوشیم ماجنا  وا  اب  لاس  کی  راک  نیا  دنسیونیم و  زین  نانآ  يارب  ار  نومضم  نیمه  زاب  تفر ، يرگید  رهـش  هب  رهـش  نآ  زا  رگا  دینکن و 
رد دورب و  كرـش  نیمزرـس  هب  رگا  موش ! تیادف  تفگ : ماما  هب  درم  نآ  دـنکیم . هبوت  يراوخ  تلذ و  لاح  رد  لاس  کی  زا  سپ  هک  ارچ 

دوشیم ». هدز  شندرگ  دوش ، دراو  كرش  نیمزرس  هب  دهاوخب  رگا  دومرف : ترضح  دوش ؟ دراو  اجنآ 
نیمزرـس هجوتم  رگا  مدیـسرپ : : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  زا  ینیادـم  قاحـساوبا  تیاور  رد  ( 14 - ) 47028 - 1779

دوشیم ». گنج  نیمزرس  نآ  لها  اب  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ نیمزرس  نآ  لخاد  كرش و 
هک دنیوگیم  مدرم  متفگ : مدیـسرپ و  نزهار  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یمعثخ  ریـشب  نب  ةدـیبع  ( 15 - ) 47029 - 1780

ةزادنا هب  هکلب  دنکب  دهاوخب ، هک  يراک  ره  هک  نیا  هن  دومرف : ترـضح  دهدیم . ماجنا  دـهاوخب ، هک  هنوگره  دراد ؛ رایتخا  وا  ةرابرد  ماما 
هب هدیرب و  شیاپ  تسد و  دربب ، لام  دشکب و  ددنبب و  ار  هار  هک  سک  ره  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دـنکیم . راتفر  نانآ  اب  ناشياهتیانج 

دربـب و لاـم  ددـنبب و  ار  هار  هک  سک  ره  دوـشیم و  هتـشک  دریگن ، یلاـم  یلو  دـشکب  ددـنبب و  ار  هار  هک  سک  ره  دوـشیم و  هتخیوآ  راد 
دیعبت نیمزرــس  نآ  زا  دـشکن ، دریگن و  یلاـم  ددـنبب و  ار  هار  هـک  سک  ره  دوـشیم و  هدـیرب  رگیدـکی  فـالخ  شیاـپ  تـسد و  دـشکن ،

دوشیم ».
رفیک اهنت  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  زا  ینیادم  قاحـسا  نب  هللا  دیبع  ( 16 - ) 47030 - 1781

: درک لاؤس  دنوش ،...  مادـعا  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ 
؟ دوشیم بجوتسم  ار  ات  راهچ  نیا  زا  یکی  دهد ، ماجنا  رگا  يراک  هچ  »
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یلام دشکب و  رگا  دوشیم و  هتـشک  نآ  ربارب  رد  دشکب ، دنک و  داسف  هب  مادقا  نیمز  رد  دگنجب و  شربمایپ  ادخ و  اب  رگا  دومرف : ترـضح 

ریـشمش رگا  دوشیم و  هدـیرب  رگیدـکی  فـالخ  شیاـپ  تسد و  دـشکن ، یلو  دریگب  لاـم  رگا  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  دریگب ،
دیعبت هنوگچ  مدیـسرپ : دوشیم . دیعبت  نیمزرـس  نآ  زا  دریگن ، یلام  دشکن و  دنک و  داسف  نیمز  رد  دگنجب و  شربمایپ  ادخ و  اب  دـشکب و 

دوشیم و دیعبت  يرگید  رهـش  هب  تسا  هداد  ماجنا  نآ  رد  ار  راک  نآ  هک  يرهـش  نآ  زا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ وا  دیعبت  ّدح  دوشیم و 
دیماشاین وا  اب  دیروخن و  وا  اب  دینکن و  جاودزا  هلماعم و  تسلاجم و  وا  اب  تسا ؛ هدش  دیعبت  صخش  نیا  هک  دنسیونیم  رهش  نآ  مدرم  يارب 

هک نآ  ات  دوشیم  هتشون  نیا ، دننام  زین  نانآ  يارب  دورب ، يرگید  رهش  هب  رهـش  نآ  زا  رگا  نآ ، زا  سپ  دوشیم . وا  اب  راک  نیا  لاس  کی  و 
. دوش مامت  لاس  کی 

كرـش نیمزرـس  هب  ات  دوش  كرـش  نیمزرـس  هجوتم  رگا  دومرف : ترـضح  دیآ ؟ رد  نادب  ات  دورب  كرـش  نیمزرـس  يوس  هب  رگا  مدیـسرپ :
دنگنجیم ». نآ  لها  اب  دیآرد ،

زا دننک  عانتما  دنهد و  هانپ  شیوخ  هب  ار  وا  دنهاوخب  كرش  نیمزرس  مدرم  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  ندیگنج  نیا  : » تسا هدمآ  یفاک  رد 
دنگنجیم ». كرش  نیمزرس  لها  اب  هک : هدومرف  نیا  يانعم  تسا  نیا  دنشکب و  ار  وا  ات  دنهد  لیوحت  ناناملسم  هب  ار  وا  هک  نیا 

اب هک  نانآ  رفیک  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ ینیادـم  هللا  دـیبع  ( 17 - ) 47031 - 1782
ای دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دنوش  مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  دنزیخیم و  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1598 

http://www.ghaemiyeh.com


. دییوگب میارب  دنوش ، دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  دوش ؛ هدیرب  رگیدکی  فالخ  نانآ  ياپ  تسد و 
سپس ات . راهچ  ربارب  رد  ات  راهچ  هللادبع ، وبا  يا  دومرف : هاگنآ  درمش . هراشا  اب  دوخ  ناتشگنا  تسد و  اب  ترـضح  دیوگ : ینیادم  هللادیبع 

، هدرب ار  لام  هتـشک و  رگا  دوشیم و  هتـشک  تسا  هتـشک  هدرک و  نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  هدـیگنج و  شلوسر  ادـخ و  اب  رگا  دومرف :
شلوسر ادـخ و  اـب  رگا  دوشیم و  هدـیرب  رگیدـکی  فـالخ  شیاـپ  تسد و  هتـشکن ، یلو  هدرب  لاـم  رگا  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک 

. دوشیم دیعبت  نیمزرس  نآ  زا  هدربن ، یلام  هتشکن و  یلو  هدرک  نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  هدیگنج و 
ار راک  نیا  نآ ، رد  هک  ینیمزرس  نآ  زا  لاس  کی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دیعبت  دودح  ّدح و  مدیـسرپ : ماما  زا  دیوگ : ینیادم  هللا  دیبع 

: هک دنسیونیم  همان  رهش  نآ  هب  هاگنآ  دوشیم . دیعبت  رگید  نیمزرس  هب  هداد  ماجنا 
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زاب دورب . يرگید  رهـش  هب  رهـش  نآ  زا  ات  دینکن ، جاودزا  وا  اب  دیـشونن و  یندیـشون  وا  اب  دیوشن و  اذغمه  وا  اب  تسا ؛ هدـش  دـیعبت  درف  نیا 
هبوت يراوخ  اـب  دوش ، راـتفر  وا  اـب  هنوگ  نیا  هک  ناـمز  نآ  دوـب و  دـهاوخ  نینچ  لاـس  کـی  وا  دوـشیم و  هتـشون  داـفم  نیمه  ناـنآ  يارب 

دنکیم ».
اب هک  نانآ  رفیک  اهنت  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 18 - ) 47032 - 1783

نیا سپ  مدیسرپ : دنکیم . وا  اب  دهاوخب  هچ  ره  تسا ؛ ماما  رایتخا  رد  نآ  دومرف : ترضح  دیسرپ . دنزیخیم ، رب  گنج  هب  شلوسر  ادخ و 
تسا ».) هدرک  هچ  وا  هک  دنیبب  ماما  دیاب   ) تیانج ةوحن  یلو  هن ، دومرف : ترضح  تسا ؟ هدش  راذگاو  ماما  هب 

ادـخ و اب  هک  نانآ  رفیک  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 19 - ) 47033 - 1784
ای دـنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش ؛ مادـعا  هک  تسا  نیا  طقف  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و  رب  گـنج  هب  شربماـیپ 

؟ تسا نانآ  رب  هدرب ، مان  دـنوادخ  هک  يدودـح  نیا  زا  کیمادـک  متفگ : مدیـسرپ و  دوش ،...  هدـیرب  رگیدـکی  فالخ  نانآ  ياـپ  تسد و 
دنکیم و دیعبت  دـهاوخب ، رگا  دزیوآیم و  راد  هب  دـهاوخب ، رگا  دـنکیم و  عطق  دـهاوخب ، رگا  تسا ؛ ماما  رایتخا  رد  نآ  دومرف : ترـضح 

: مدیسرپ دشکیم . دهاوخب ، رگا 
: دومرف ترضح  دنکیم و  دیعبت  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ دیعبت  اجک  هب 

درک ». دیعبت  هرصب  هب  هفوک  زا  ار  رفن  ود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنیوگیم ام  باحصا  هک  متفگ  مدیسرپ و  براحم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یعیـش  رگتیاور  ( 20 - ) 47034 - 1785

نیا هن ، دومرف : ترـضح  دشکیم . دهاوخب ، رگا  دزیوآیم و  راد  هب  دهاوخب ، رگا  دُربیم ، دهاوخب ، رگا  دراد ؛ رایتخا  براحم  ةرابرد  ماما 
، هدربن یلو  هتـشک  رگا  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  هدرب ، ار  لام  هتـشک و  وا  رگا  اذل  تسا ؛ نیعم  صخـشم و  ادخ  باتک  رد  اهزیچ 
، تسا هدـش  ریگتـسد  سپـس  تسین  وا  هب  یـسرتسد  هدرک و  رارف  رگا  دوشیم و  هدـیرب  شتـسد  هتـشکن ، یلو  هدرب  رگا  دوـشیم و  هتـشک 

دوشیمن ». هدیرب  شتسد  دنک ، هبوت  رگا  هک  دنک  هبوت  هک  نیا  رگم  دوشیم ؛ عطق  شتسد 
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هب شربمایپ  ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  اهنت  ادخ : ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامس  ( 21 - ) 47035 - 1786
راد هب  تساوخ ، رگا  دشکیم ، تساوخ ، رگا  تسا . راتخم  نانیا  مکح  ةرابرد  ماما  دومرف : ترضح  هک  هدرک  تیاور  دنزیخیم ، رب  گنج 

دنکیم ». دیعبت  نیمزرس  نآ  زا  تساوخ ، رگا  دربیم و  تساوخ ، رگا  دزیوآیم ،
هنوگچ دیعبت  نیا  هک : مدیـسرپ  نیمزرـس  نآ  زا  دـیعبت  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 22 - ) 47036 - 1787

دوشیم و هتشک  دنبای ، تسد  وا  هب  مالسا  نیمزرس  زا  ییاج  رد  رگا  اذل  دوشیم ؛ دیعبت  یمالسا  ياهرهـش  ۀمه  زا  دومرف : ترـضح  تسا ؟
درب ». هانپ  كرش  نیمزرس  هب  هک  نآ  ات  درادن  یتینما  چیه 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1599 

http://www.ghaemiyeh.com


گنج هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 23 - ) 47037 - 1788
نانآ ياپ  تسد و  اـی  دـنوش  هتخیوآ  راد  هب  اـی  دـنوش  مادـعا  هک  تسا  نیا  طـقف  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داـسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و  رب 

، دهاوخب هچ  ره  دراد ؛ ماما  رظن  هب  یگتـسب  نآ ، دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دنوش ، دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش  هدیرب  رگیدـکی  فالخ 
. مدیسرپ دیعبت  ةرابرد  ترضح  زا  زاب  دنکیم و 

یتینما دوشیم و  هتشک  دنبایب ، ار  وا  یمالسا  نیمزرس  زا  ییاج  رد  رگا  اذل  دوشیم ؛ دیعبت  یمالسا  ياهنیمزرـس  ۀمه  زا  دومرف : ترـضح 
دورب ». كرش  نیمزرس  هب  هک  نآ  ات  درادن 

دیعبت يرهـش  هب  يرهـش  زا  : » دومرف ترـضح  دش . لاؤس  براحم  دـیعبت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 24 - ) 47038 - 1789
درک ». دیعبت  يرگید  رهش  هب  هفوک  زا  ار  رفن  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوشیم .

رب گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  اهنت  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 25 - ) 47039 - 1790
دنهدیمن ». وا  هب  هقدص  دوشیمن و  ماعطا  دوشیمن و  هداد  هانپ  وا  دوشیمن و  هلماعم  وا  اب  : » دومرف دنزیخیم ... 

هب شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  هک : دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 26 - ) 47040 - 1791
هدرک تیاور  دنوشیم  هتخیوآ  راد  هب  ای  دنوشیم  مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادقا  دـنزیخیم و  رب  گنج 

دوشیمن ». هداد  وا  هب  مه  هقدص  دنهدیمن و  وا  هب  ییاذغ  دوشیمن ، هلماعم  وا  اب  : » دومرف هک  تسا 
رب گـنج  هب  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  هک  ناـنآ  رفیک  لـج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 27 - ) 47041 - 1792

ادـخ و اب  گنج  يارب  دـیعبت  نیا  : » تشاد نایب  دـنوش ،...  مادـعا  هک  تسا  نیا  طقف  دـننکیم ، نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  دـنزیخیم و 
ار وا  هاگنآ  دنکیم و  مکح  دیعبت  هب  وا  هیلع  هدرک ، درف  نیا  هک  يراک  ةزادنا  هب  مکاح  دومرف : ترـضح  تسا . دیعبت  نآ  زا  ریغ  شلوسر 

زا  جارخا  اهنت  دیعبت  رگا  یلو  دننکفایم  ایرد  هب 
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ندیرب نتخیوآ و  راد  هب  نتـشک و  ةزادناهب  ندروآرد ، رگید  يرهـش  هب  ندرک و  نوریب  يرهـش  زا  هک  دوب  نیا  لثم  دوب ، يرهـش  هب  يرهش 
«.« 1  » تسا نتخیوآ  راد  هب  اضعا و  ندیرب  ةزادنا  هب  هک  تسا  يّدح  دیعبت  نیا  یلو  دوب 

تاعاجرا

: تشذگ

هعجارم تسا  براحم  قراس ، هک  دراد  تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتاـیاور  هب  نمـشد ، اـب  داـهج  باوبا  زا  راـهچ  داتـشه و  باـب  تاـیاور  رد 
. دینک

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  راهچ ، تسیب و  باب  صاصق و  لتق و  باوبا  زا  هس  تسیب و  باب  رد 

يرطف دترم  مکح  باب 2 

هراشا
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، تسا رکنم  ار  امـش  تماما  هک  یـسک  ةرابرد  امـش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 47042 - 1793
وا دیوج ، يرازیب  شنید  وا و  زا  دنک و  راکنا  تسا ، هدش  نیعم  دنوادخ  ۀـیحان  زا  هک  ار  یماما  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ 
رد شنوخ  دیوج ، يرازیب  ادخ  نید  زا  هک  سک  ره  تسادخ و  نید  وا ، نید  ادـخ و  يوس  زا  ماما  نوچ  تسا . هتـشگرب  مالـسا  زا  رفاک و 

دنک ». هبوت  شاهتفگ  زا  دنوادخ  يوس  هب  ای  ددرگزاب  هک  نیا  رگم  تسا ؛ حابم  لاح  نآ 
دشاب و ناناملسم  نایم  رد  هک  یناملسم  ره  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 2 - ) 47043 - 1794
زا ار  راکنا  نیا  هک  سک  ره  يارب  وا  نوخ  دیامن ، بیذکت  راکنا و  ار  وا  توبن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ددرگرب و  مالـسا  زا 

هثرو رب  شلاوما  دوش و  کیدزن  وا  هب  شرـسمه  دیابن  اذل  دوشیم ؛ ادـج  وا  زا  دادـترا ]  ] زور نامه  رد  شرـسمه  تسا و  حابم  دونـشب ، وا 
دهدن ». شاهبوت  دشکب و  دندروآ ، شدزن  ار  وا  رگا  دیاب  ماما  تسا و  هدرم  شرهوش  هک  دریگیم  ار  ینز  ةّدع  شرسمه  دوشیم و  میسقت 

______________________________

رگا دـیوگیم : ماما  دـننکیم . باترپ  ایرد  هب  ار  وا  هک  تسا  ياهژیو  دـیعبت  تسا ، براـحم  رد  هک  يدـیعبت  هک  دـنکیم  هراـشا  هیآ  (- 1)
م تفرگیمن - رارق  اپ  تسد و  ندیرب  نتخیوآ و  راد  هب  نتشک ، فیدر  رد  دوب ، یلومعم  دیعبت 
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ور مالسا  زا  هک  سک  ره  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . دترم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 47044 - 1795

دیاب درادن و  هبوت  وا  دنک ، راکنا  تسا  هدومرف  لزان  نآ  شریذپ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  دنوادخ  هچنآ  دنادرگ و 
دوشیم ». میسقت  شنادنزرف  رب  تسا ، هدنامیقاب  وا  زا  هچنآ  دوشیم و  ادج  وا  زا  شرسمه  تشک و  ار  وا 

. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  دش . یحیسم  ناناملسم ، زا  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47045 - 1796
وا دینک . لام  دگل  ار  وا  ادخ ، ناگدنب  يا  دومرف : سپس  تفرگ . ار  وا  يوم  ترضح  نآ  زا  سپ  تفریذپن . وا  یلو  داد  هبوت  ار  وا  ترـضح 

دُرم ». هک  نآ  ات  دش  لام  دگل 
هدش و یحیسم  درف ، نیا  هک  دوب  هدش  هتفگ  ترـضح  هب  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یلجع  دروتـسم  ( 5 - ) 47046 - 1797
وا هب  دـنهد ، تداهـش  يو  هیلع  نادـهاش  هک  نآ  زا  شیپ  دـسرپب و  يو  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ترـضح  تسا . هتخیوآ  دوخ  ندرگ  رد  یبیلص 
رد وت  يرـسمه  هب  ار  وا  اـم  ینک . جاودزا  یحیـسم  نز  اـب  یهاوخیم  دـیاش  ياهدـش ؛ یحیـسم  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  دروتـسم ، يا  تفگ :

«. 1 ! » ٌسوّدق ٌسوّدق ! تفگ : وا  میروآیم .
ار ثرا  نیا  وت  هب  ام  یلو  میهدیمن  وت  هب  ار  ثرا  نیا  ام  هک  يرادنپیم  تسا و  هدیسر  وت  هب  یحیسم  کی  زا  یثرا  دیاش  دومرف : ترـضح 

. دنربیمن ثرا  ام  زا  نانآ  یلو  میربیم  ثرا  نانآ  زا  ام  نوچ  میهدیم ؛
: تفگ وا  ياهدش ؟ یحیسم  وت  هدش ، هتفگ  هک  هنوگ  نیا  ایآ  دومرف : ترضح  ٌسوّدق ! ٌسوّدق ! تفگ : وا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ماهدش . یحیسم  يرآ ، تفگ : وا  ياهدش ؟ یحیسم  وت  دومرف : ترضح  مود  راب  يارب  ماهدش . یحیسم  نم  يرآ ،
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  تسا !) رتگرزب  حیـسم   ) ربکا حیـسملا  تفگ : دروتـسم  تسا !) رتگرزب  ادخ   ) ربکا هللا  دومرف :

ات دندرک  لامدگل  ناشياهمدق  اب  ار  وا  مدرم  دـینک . لامیاپ  ار  وا  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دومرف : دز و  نیمز  هب  ور  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  ۀـقی 
دُرم ». هک  نآ 

، تسا هدـش  یحیـسم  هک  یناملـسم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 6 - ) 47047 - 1798
. تسا هتـشگرب  مالـسا  زا  سپـس  هدش ، ناملـسم  یحیـسم ، درم  مدیـسرپ : دوشیمن . هداد  هبوت  دوشیم و  هتـشک  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ .

دوشیم ». هتشک  هنرگو  چیه ؛] هک   ] تشگزاب رگا  دوشیم ؛ هداد  هبوت  دومرف : ترضح 
______________________________
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م. تسا - دنوادخ  ناس  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  سیدقت  روظنم  (. 1)
 1031 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: مدناوخ دوب ، هتشون  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  يارب  هک  يدرف  طخ  هب  : » دیوگ دیعس  نب  نیسح  ( 7 - ) 47048 - 1799
هتـشک هک  نآ  ای  دوشیم  هداد  هبوت  ایآ  تفر ؛ نوریب  مالـسا  زا  دش و  كرـشم  دیزرو و  رفک  نآ  زا  سپ  تسا . هدش  دلوتم  ناملـسم  يدرم 

دوشیم ». هتشک  دوب : هدومرف  موقرم  ترضح  دوشیمن ؟ هداد  هبوت  دوشیم و 
، هدش دلوتم  مالسا  رد  هک  ار  یسک  یلو  دادیم  هبوت  ار  نانیدیب  نادحلم و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 8 - ) 47049 - 1800

مالـسا رد  هک  یـسک  اما  میهدیم  هبوت  تسا ، هدرک  تشگزاب  نآ  زا  سپ  هدمآ و  ام  نید  رد  هک  ار  یـسک  اهنت  : » دومرفیم دادیمن و  هبوت 
میهدیمن ». هبوت  ار  وا  هدمآ ، ایند  هب 

هدش دترم  نآ  زا  سپ  هدروآ و  مالسا  هک  یتروص  رد  دادیم ؛ هبوت  ار  دترم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 9 - ) 47050 - 1801
دلوتم مالسا  رد  هک  سک  نآ  یلو  تسا  هتشگ  زاب  نآ  زا  سپـس  هدمآ و  رد  ینید  هب  هک  دوشیم  هداد  هبوت  یـسک  اهنت  : » دومرفیم دشاب و 

میهدیمن ». هبوت  میشکیم و  ار  وا  تسا ، هدش 
دلوتم مالـسا  رد  هک  سک  ره  : » دومرف ترـضح  دومرف . رداص  ار  دـترم  نتـشک  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 47051 - 1802

هدروآ و مالسا  هاگنآ  هدوب ، مالسا  زج  ینید  رد  هک  یـسک  یلو  دنهدیمن  هبوت  ار  وا  دوشیم و  هتـشک  هداد ، رییغت  ار  شنید  تسا و  هدش 
ینادنز تسا ، نز  رگا  دوشیم و  هتـشک  هنرگو  چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  سپ  دوشیم ؛ هداد  هبوت  زور  هس  تسا ، هدـش  دـترم  نآ  زا  سپ 

دنک ». هبوت  ای  دریمب  هک  نآ  ات  دوشیم 
دیشکب ». ار  وا  دهد ، رییغت  ار  شنید  سک  ره  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ( 11 - ) 47052 - 1803
: دومرف دراد ، یلاوما  نادنزرف و  دریمیم و  مالسا  زا  دادترا  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 47053 - 1804

تسوا ». ناملسم  نادنزرف  يارب  شلاوما  »
، دوب هتـسشن  دجـسم  رد  هفوک  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 13 - ) 47054 - 1805

امش دومرف : نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندروآ . ترـضح  دزن  دندرکیم ، يروخ  هزور  ناضمر  كرابم  هام  زور  رد  هک  ار  یهورگ 
؟ دیتسه يدوهی  امش  دومرف : ترضح  يرآ . دنتفگ : دیدوبن ؟ هزور  هک  یلاح  رد  دیاهدروخ ،

تفلاـخم مالـسا  اـب  ناـیدا  زا  کیمادـک  رد  امـش  سپ  دومرف : ترـضح  هن . دـنتفگ : دـیتسه ؟ یحیـسم  سپ  دوـمرف : ترـضح  هن . دـنتفگ :
: دنتفگ دیرفاسم ؟ امش  ایآ  دومرف : ترضح  میتسه . ناملسم  ام  دنتفگ : دیزرویم ؟

؛ دیرت انشآ  نتشیوخ  اب  امش  هک  ارچ  تسا ؟ هدش  مزال  امش  رب  ندرک  راطفا  مینادیمن و  ام  هک  تسامش  رد  یضرم  ایآ  دومرف : ترـضح  هن .
. میرادن یضرم  چیه  هک  یلاح  رد  میاهدرک  حبص  ام  هکلب  دنتفگ : تسانیب . شدوخ  رب  ناسنا  هکلب  دیوگیم : لج  زع و  دنوادخ  نوچ 
دمحم تسین و  ییادخ  هللا  زج  هک  دیهدیم  تداهـش  دومرف : سپـس  دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسادخ لوسر  وا  دومرف : ترـضح  میـسانشیمن . ار  دمحم  یلو  تسین  ییادـخ  هللا  زج  هک  میهدیم  تداهـش  دـنتفگ : تسادـخ . لوسر 
دیریذـپب دومرف : ترـضح  درک . توعد  شیوخ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یبرع  درم  وا  میـسانشیمن . تلاسر  هب  ار  وا  ام  دـنتفگ : نانآ 

. مشکیم ار  امش  اعطق  هنرگو 
 1033 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تشپ هب  ار  نانآ  درامگ و  نانآ  رب  ار  سیمخلا ] ۀطرـش   ] هژیو نارومام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  یـشکب . ار  ام  دنچره  دنتفگ :
نانآ هب  دنتفاکـش و  هرجنپ  هیبش  هلاچ  ود  نیا  نیب  ار  یهار  هاگنآ  يرگید . راـنک  رد  یکی  دوش - هدـنک  هلاـچ  ود  داد  روتـسد  درب و  هفوک 
هچرگ دـنتفگ : مشکیم . نآ  دود  اب  ار  امـش  مزورفایم و  رب  شتآ  يرگید  رد  مهدیم و  رارق  هاـچ  ود  نیا  زا  یکی  رد  ار  امـش  نم  دومرف :
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روتسد نآ  زا  سپ  داهن ؛ مرن  هتسهآ و  هاچ  ود  زا  یکی  رد  ار  نانآ  ترـضح  يربیم . نیب  زا  ار  ایند  یگدنز  نیا  اهنت  وت  ینکب ، ار  راک  نیا 
هچ دومرفیم : دزیم ، ادص  مهرـس  تشپ  راب  دنچ  ار  نانآ  درک و  عورـش  ترـضح  سپـس  دـش . هتخورفارب  رگید  هاچ  رد  شتآ  داد . شتآ 
نآ زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـندرم . هک  نآ  اـت  هدـب . ماـجنا  یهاوخیم ، هک  راـک  ره  دـندادیم : باوج  ناـنآ  دـییوگیم ؟
رد زور  کی  ماما  هک  یلاح  رد  دـندرک و  وگزاب  رگیدـکی  يارب  مدرم  دـندرب و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ربخ  ياهلفاق  تشگزاـب و  ترـضح 

ار وا  برثـی ] هنیدـم /[  سوجم  هک  دوب  یـسک  يدوهی  نیا  دـمآ . ترـضح  دزن  برثـی ] هنیدـم /[  لـها  زا  يدوـهی  درم  کـی  دوـب ، دجـسم 
. دندوب روط  نیمه  زین  هتشذگ  رد  يدوهی  نیا  ناردپ  دنتخانشیم و  ناشدوخ  نیرتدنمشناد 

هفوک مظعا  دجـسم  هب  نوچ  دـمآ و  نینمؤملاریما  دزن  شیوخ  نادـناخ  زا  ياهدـع  هارمه  هب  يدوهی  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يدوهی یهورگ  ام  هک  دنداد  مایپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دنداتسیا و  دجسم  رد  رانک ]  ] سپـس دندناباوخ . ار  دوخ  ياهرتش  دندیـسر ،
مالسلا هیلع  قداص  ماما  مییایب ؟ لخاد  امـش  دزن  ام  ای  دییآیم  نوریب  ام  دزن  امـش  ایآ  میراد . يراک  امـش  اب  میاهدمآ و  زاجح  زا  هک  میتسه 
دجسم زا  دننکیم ، زاغآ  ار  ناشمالسا  تعیب ، اب  دنوشیم و  دراو  مالسا  هب  نانیا  دومرفیم : هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :

هچ نیا  بلاـطوبا ، رـسپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ناـنآ  گرزب  تسیچ ؟ ناـتراک  تفگ :] و   ] تفر ناـنیا  دزن  دـمآ و  نوریب 
هب يدوـهی  یتعدـب ؟ هچ  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  يدرک ؟ داـجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نید  رد  هـک  تـسا  یتعدـب 

یلو هداد  ادخ  یگناگی  هب  تداهـش  هک  ياهدرک  ار  یهورگ  دصق  وت  هک : دناهتفگ  نایزاجح  زا  یهورگ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
! ياهتشک دود  اب  ار  نانآ  دناهدرکن و  فارتعا  دمحم  تلاسر  هب 

سّدقم ياههسینک  ّقح  هب  دـش و  لزان  انیـس  روط  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رب  هک  ياهیآ  ُهن  هب  ار  وت  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب تداهش  هک  ار  یهورگ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تافو  زا  سپ  هک  ینادیم  ایآ  مهدیم . دنگوس  ناّید  « 1  » تمس ّقح  هب  هناگجنپ و 

؟ تشک هنوگنیمه  ار  ناـنآ  ناـشیا  دـندروآ و  نوننب  عـشوی  دزن  دـندوب  هدرکن  یـسوم  تلاـسر  هب  رارقا  یلو  دـندوب  هداد  ادـخ  یگناـگی 
: تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  يدوهی 

[. یسوم رارسا  مولع و  اب  انشآ  یسوم و  ّرس  بحاص  یتسه /[  یسوم  سومان  وت  مهدیم  یهاوگ  نم  يرآ ،
______________________________

نآ لامعتسا  اب  تغل  رد  تمس  یناعم  مینادیمن و  تسا  ینعم  هچ  هب  یلو  تسا ، دنوادخ  يارب  یتفص  ای  بقل و  مسا ، اجنیا  رد  تمس  (. 1)
. تسا راگزاساناجنیا  رد 

 1035 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. داد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دروآ و  رد  دوخ  يابق  زا  ياهتشون  يدوهی  نآ ، زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیرگ هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ترـضح  هب  يدوهی  درک . هیرگ  تسیرگن و  نآ  رد  دوـشگ و  ار  هتـشون  نآ  ترـضح 
دینادیم ایآ  دیتسه ؛ برع  يدرم  امش  تسا و  ینایرس  نابز  هب  هتشون  نیا  هک  یلاح  رد  دیدرک  هاگن  هتشون  نیا  رد  اهنت  هک  امش  تشاداو ؟

؟ تسیچ نیا  هک 
ار تمان  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  يدوهی  تسا . هدـش  تبث  هک  تسا  نم  مان  نیا  يرآ ، دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ تسیچ ینایرس  نابز  رد  تمان  هک  وگب  نم  هب  هد و  ناشن  نم  هب  هتشون  نیا  رد 
نم مان  دومرف : داد و  ناشن  يدوهی  هب  هفیحص  نآ  رد  ار  شدوخ  مان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا ایلا 
یصو وت  هک  مهدیم  تداهش  تسادخ و  لوسر  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  ییادخ  هللا  زج  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : يدوهی 
تعیب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هورگ  نآ  يرتراوازـس . مدرم  هب  مدرم  ۀـمه  زا  وت  دـمحم ، زا  سپ  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسه و  دـمحم 
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«. 1  » دش دجسم  دراو  دندمآ و  رد  دجسم  هب  دندرک و 
ۀفیحـص رد  شیوخ  دزن  ارم  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  مدوب . هدـشن  شومارف  وا  دزن  نم  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

.« تسا يراوگرزب  لالج و  بحاص  هک  ار  يادخ  شیاتس  درک . تبث  ناکین 

تاعاجرا

: تشذگ

بوسحم شرـسمه  قالط  هدرب ، رارف  نوچ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دـیبع ، حاکن  باوبا  زا  داـتفه  باـب  زا  کـی  تیاور  رد 
تسا ». هتشگرب  مالسا  زا  هک  تسا  یسک  ۀلزنم  هب  يرارف  ةدرب  دوشیم ،

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  ثاریم ، باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  رد  و 
تسا و رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  دـیعبت  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  اـنز ، ّدـح  باوـبا  زا  کـی  باـب  زا  هدزوـن  تـیاور  رد  و 

درک ». دیعبت  هرصب  هب  هفوک  زا  ار  رفنود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار ناناملسم  زا  یسک  رگا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدفه ، باب  زا  کی  یس و  تیاور  رد  و 

رهـش نیرتکـیدزن  ملید  درک . یـسررب  ار  نیا  ترـضح  درکیم . دـیعبت  مالـسا  هـب  ناکرـشم  رهـش  نیرتکـیدزن  هـب  ار  وا  درکیم ، دـیعبت 
دوب ». مالسا  نیمزرس  هب  ناکرشم 

دزن هب  هک  نیا  زا  يرارف  ةدرب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تقرـس ، ّدـح  باوبا  زا  کـی  یـس و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
ةدرب نیمه  نوچمه  دـنک ، تقرـس  رگا  دـترم  دوشیم و  هتـشک  سپـس  هدـیرب و  تقرـس  لیلد  هب  وا  تسد  دـنک ، عانتما  ددرگرب  شناـیلاوم 

تسا ». يرارف 
______________________________

رتبسانم ریبعت  نیا  دـندش و  دجـسم  دراو  هورگ  ینعی  دجـسملا » اولخدو  : » تسا هدـمآ  یفاک  زا  لقن  هب  ص 290  ج 40 ، راـحب ، رد  (- 1)
م تسا -

 1037 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  نآ ، زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
بیذـکت ار  وا  راکنا و  ار  یلـسرم  ِربمایپ  ِيربمایپ  هک  سک  ره  و  : » هک هتفگ  نیا  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

؟ تسیچ امش  رظن  متفگ : ماما  هب  دیوگ : يوار  تسا . حابم  شنوخ  دنک ،
هتسج و يرازیب  ادخ  زا  دنک ، راکنا  ار  یماما  هک  سک  ره  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  شلاح  دنک ، راکنا  ار  امـش  زا  یماما  هک  یـسک 
، وا نید  ادخ و  يوس  زا  ماما  هک  ارچ  تسا ؛ هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  تسا  يرفاک  وا  نیاربانب  تسا ؛ هتـسج  يرازیب  وا  نید  وا و  زا  دـنوادخ 

يوس هب  ددرگزاب و  هک  نیا  رگم  تسا ؛ حاـبم  لاـح  نآ  رد  شنوخ  رفاـک و  وا  دـیوج ، يرازیب  ادـخ  نید  زا  هک  سک  ره  تسادـخ و  نید 
.« دنک هبوت  لج  زع و  دنوادخ 

دنتسه ناملسم  شنیدلاو  زا  یکی  هک  یکدوک  مکح  باب 3 

: دومرف تسه - ردام  ردپ و  هارمه  هک  یلاح  رد  دنیزگیم - رب  ار  كرش  هک  ياهچب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47055 - 1806

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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ناملسم ».) يرگید  و   ) دشاب یحیسم  شردام  ردپ و  زا  یکی  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  و  دنراذگیمن ] دازآ  ار  وا   ] دوشیمن اهر  »
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

1037 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
شردام ردپ و  زا  یکی  دنیزگیم و  رب  ار  تیحیسم  دسریم و  یناوج  هب  هک  ياهچب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47056 - 1807

.« دننزیم ار  وا  مالسا  شریذپ  يارب  دنراذگیمن و  اهر  ار  وا  : » دومرف دنتسه ، ناملسم  ود  ره  ای  تسا  یحیسم 

یّلم دترم  مکح  باب 4 

هراشا

اهنآ زگره  ادخ  دندوزفا ، دوخ  رفک  رب  سپس  دندش ، رفاک  راب  رگید  دندروآ ، نامیا  مهزاب  دندش ، رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک 
. درک دهاوخن  تیاده  تسار )  ) هار هب  ار  نانآ  دیشخب و  دهاوخن  ار 

«1»
______________________________

.137 ءاسن 4 / (. 1)
 1039 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هنرگو چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  دوشیم . هداد  هبوت  [: » دندومرف  ] دـترم ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 1 - ) 47057 - 1808
ینادـنز هشیمه  يارب  هنرگو  چـیه ؛] هک   ] تشگزاـب درک و  هبوت  رگا  دوشیم . هداد  هبوت  دوـش ، مالـسا  زا  دـترم  نز  رگا  دوـشیم و  هتـشک 

دنریگیم ». تخس  وا  رب  مه  نادنز  رد  دوشیم و 
تیاور تسا ، هتشگرب  مالسا  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  نارگید  جاّرد و  نب  لیمج  ( 2 - ) 47058 - 1809

. دوشیم هتشک  هنرگو  چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  دنهدیم . هبوت  ار  وا  : » دومرف ترضح  هک  دناهدرک 
: تفگ لیمج  تشگرب ؟ مالسا  زا  نآ ، زا  سپ  یلو  درک  هبوت  وا  رگا  تسیچ  وت  رظن  دش : هتفگ  لیمج  هب 

؟ تشگزاب سپس  درک و  هبوت  زاب  تشگرب و  هرابود  یلو  درک  هبوت  زاب  رگا  ییوگیم  هچ  دش : لاؤس  لیمج  زا  دنهدیم . هبوت  ار  وا  اددجم 
سپ تسا و  هدش  يراج  وا  رب  ّدح  راب  ود  هک  تسا  يراکانز  ناس  هب  نم  دزن  یسک  نینچ  یلو  ماهدینـشن  يزیچ  هراب  نیا  رد  تفگ : لیمج 

دش ». دهاوخ  هتشک  موس  راب  رد  راکانز  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحصا  دیوگ : لیمج  دوشیم . هتشک  نآ  زا 
نینمؤملاریما دزن  دوب ، هدش  یحیـسم  یناملـسم ، زا  سپ  هک  هبلعث  ینب  زا  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47059 - 1810

: تفگ وا  دنیوگیم ؟ هچ  نادهاش  نیا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنداد . تداهـش  يو  هیلع  نادـهاش  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع 
. مدرگیم زاب  مالسا  هب  اددجم  نم  یلو  دناهداد  تداهش  تسار 

رگید یلو  مریذـپیم  وت  زا  نونکا  یلو  مدزیم  ار  وت  ندرگ  نم  يدرکیم ، بیذـکت  ار  نادـهاش  وت  رگا  هک  شاب ! هاگآ  دومرف : ترـضح 
مریذپیمن ». وت  زا  رگید  مالسا  هب  ار  وت  ددجم  عوجر  يدرگرب ، مالسا  زا  رگا  هک  ارچ  نکم ؛ نینچ 

. تشاذـگیمن دازآ  دـهدب - هبوت  ار  وا  هک  نیا  يارب  ار - دـترم  زور  هس  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 4 - ) 47060 - 1811

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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یناسک درکیم : توالت  سپـس  تشکیم و  دـهدب ، هبوت  هک  نیا  نودـب  ار  وا  دوب ] هدرکن  هبوت  هک  یتروص  رد   ] دـشیم مراهچ  زور  نوچ 
ار همه  هیآ ، نایاپ  ات  دندوزفا ...  دوخ  رفک  رب  سپـس  دندش ، رفاک  راب  رگید  دندروآ ، نامیا  مهزاب  دندش ، رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک 

دناوخیم ».
هبوت هک  نیا  نودـب  ار  وا  ترـضح  دـشیم ، مراهچ  زور  هک  ینامز  : » دـیوگیم اجنآ  رد  اهنت  هدـش ، رکذ  تیاور  نیمه  مالـسالا  مئاعد  رد 

درکیم ». توالت  نآ  نایاپ  ات  ار  هیآ  سپس  تشکیم و  دهد ،
 1041 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دندرب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدش  یحیسم  سپس  ناملسم و  هک  ار  یحیسم  درم  ( 5 - ) 47061 - 1812
دناروخیم وا  هب  دوخ  ياذغ  زا  ترضح  زور ، هس  نیا  ۀمه  رد  دیناشچب و  وا  هب  ار  يراوخ  زور  هس  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

طایح هب  ار  وا  ترـضح  دیزرو . عانتما  مالـسا  شریذـپ  زا  وا  یلو  دروآ  نوریب  ار  وا  مراهچ  زور  دـناشونیم . وا  هب  شیوخ  یندیـشون  زا  و 
ترضح نآ ، زا  سپ  تفریذپن . ترضح  یلو  دنتساوخ  رازه  دص  تخادرپ  ربارب  رد  ار  وا  دسج  نایحیسم  تشک . ار  وا  درب و  نوریب  دجسم 

دوب ». مهاوخن  نانیا  هیلع  ناطیش ، کمک  نم  دومرف : دوش و  هدنازوس  شتآ  رد  شدسج  ات  داد  روتسد 
ۀحیبذ دوشیم و  ادج  وا  زا  دترم  درف  رسمه  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47062 - 1813

دوشیم ». هتشک  مراهچ  زور  رد  هنرگو  چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  دنهدیم . هبوت  ار  وا  زور  هس  دوشیمن و  هدروخ  وا 
مالسا زا  یـسک  رگا  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 7 - ) 47063 - 1814

زور هنرگو  چیه ؛] هک   ] تشگزاب رگا  دنهدیم . هبوت  ار  وا  زور  هس  دوشیمن و  هدروخ  وا  ۀـحیبذ  دوشیم و  ادـج  وا  زا  شرـسمه  ددرگرب ،
دشاب ». رادروخرب  یملاس  لقع  زا  رگا  هتبلا  دوشیم - هتشک  مراهچ 

هتـشگرب مالـسا  زا  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 8 - ) 47064 - 1815
زع و دنوادخ  نامرف  هب  درک و  هبوت  رگا  دنهدیم . هبوت  ار  وا  زور  هس  دوشیمن و  هدروخ  وا  ۀـحیبذ  دوشیم و  ادـج  وا  زا  شرـسمه  تسا ،

دوشیم ». هتشک  مراهچ  زور  هنرگو  چیه ؛] هک   ] تشگزاب لج 
. دندرکیم یگدنز  ایرد  لحاوس  رد  هک  دندوب  یموق  هیجان  ینب  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ینانک  هلثاو  نب  لیفطلاوبا  ( 9 - ) 47065 - 1816

. دندوب یحیسم  همه  و  دنتسه ] یشیرق   ] دنراد شیرق  رد  یبسن  هک  دنتشاد  اعّدا  نانیا 
ام تشاد . لیسگ  نانآ  يوس  هب  ار  یمیمت  سیق  نب  لقعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتشگرب . مالسا  زا  سپس  دندروآ و  مالسا  نآ  زا  سپ 

مرس رب  ار  متسد  هک  نامز  ره  تفگ : داد و  رارق  شدوخ  ام و  نیب  ياهناشن  لقعم  میدیـسر ، موق  نآ  هب  نوچ  میدرک . تکرح  وا  هارمه  مه 
نوریب ياهتـسد  دـیتسه ؟ ینید  هچ  رب  امـش  تفگ : تفر و  موق  نآ  دزن  لقعم  دیـشکب .] ار  نانآ   ] دیـشکب ریـشمش  ناـنآ  رب  امـش  متـشاذگ ،

. میتسه نید  نیمه  رب  ام  میسانشیمن و  نامدوخ  نید  زا  رتهب  ینید  میتسه و  یحیسم  ام  دنتفگ : دندمآ و 
میاهدش ناملسم  یلو  میدوب  یحیـسم  ام  دنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  نآ ، زا  سپ  دیوگ : لیفطلاوبا  درک . ادج  ار  اهنآ  لقعم  دیوگ : لیفطلاوبا 

مالسا سپس  میدوب  یحیسم  ام  دنتفگ : ياهتسد  یلو  میتسه  نید  نیمه  رب  ام  میسانشیمن . نام  نید  زا  رترب  ینید  میتسه و  ناملـسم  نالا  و 
نآ  زا  سپ  میدروآ .

 1043 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یلو درک  توعد  مالـسا  هب  راب  هس  ار  نانآ  لقعم  میتشگزاب . نید  نادب  اددجم  اذل  تسین ؛ میدوب  نآ  رب  هک  ینید  نآ  زا  رتهب  هک  میدـیمهف 

ناشياههیرذ هتـشک و  ناشنایوجگنج  ۀمه  نآ  زا  سپ  دـیوگ : لیفطلاوبا  تشاذـگ . شرـس  رب  ار  شتـسد  لقعم  هاگنآ  دـنتفریذپن . نانآ 
مهرد رازه  دص  هب  ار  نانآ  ۀمه  هریبه  نب  ۀلقـصم  درب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  نانآ  ۀـمه  لقعم  دـیوگ : لیفطلاوبا  دـندش . ریـسا 
: دیوگ لیفطلاوبا  تفریذپن . ار  غلبم  نیا  ترضح  درب . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  مهرد ]  ] رازه هاجنپ  تخاس و  ناشدازآ  دیرخ و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  دـیوگ : لیفطلاوبا  دـش . قحلم  هیواعم  هب  درک و  نفد  شاهناـخرد  درب و  دوخ  اـب  ار  غلبم  نیا  ۀلقـصم 
درک ». ذیفنت  ار  نانآ  يدازآ  یلو  بارخ  ار  ۀلقصم  ۀناخ 

زا مادـک  ره  سپ  دـشکیم . مالـسا  هب  ار  رـسپ  دوش ، ناملـسم  ردـپ ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 10 - ) 47066 - 1817
هب ار  شردام  ردپ و  دوش ، ناملسم  دنزرف  رگا  یلو  دوشیم . هتشک  تفریذپن ، رگا  سپ  دوشیم ؛ توعد  مالسا  هب  دوش  غلاب  هک  شنادنزرف 

«.« 1  » تسین نانآ  نایم  رد  يربثرا  دشکیمن و  مالسا 

تاعاجرا

: تشذگ

ار وا  دومرف : ترضح  ددرگرب . مالسا  زا  سپس  هدش و  ناملسم  یحیسم  يدرف  رگا  مدیسرپ : : » هک هتفگ  نیا  مود ، باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
دوشیم ». هتشک  هنرگو  چیه ] هک  ، ] تشگزاب رگا  دنهدیم ؛ هبوت 

زور هس  دش ، دترم  سپس  ناملسم  نآ  زا  سپ  دوب و  مالسا  نید  ریغ  رب  سک  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 
دوشیم ». هتشک  هنرگو  چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  سپ  دنهدیم . هبوت  ار  وا 

. تساهنآ رد  ماقم  اب  بسانم  یتایاور  هک  ارچ  نک ؛ هظحالم  ار  باب  نیا  تایاور  رگید  و 

دترم نز  مکح  باب 5 

هراشا

هب ار  وا  تخس  یلو  دوشیمن  هتـشک  وا  : » دومرف تسا ، هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47067 - 1818
ار وا  اهزامن  ماگنه  هب  دننکیم و  وا  نت  رب  نشخ  ياهسابل  دنهدیمن و  بآ  اذغ و  وا  هب  دنامب  هدنز  هک  يرادـقم  هب  زج  دـنریگیم و  راک 

دننزیم ».
ینادـنز هشیمه  يارب  یلو  دوـشیمن  هتـشک  ددرگرب ، مالـسا  زا  ینز  رگا  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 47068 - 1819

دوشیم ».
______________________________

- ّرج  ) ندیـشکن مالـسا و  هب  ندیـشک  زا  روظنم  دنزرف و  هچ  دنـشاب و  ردام  ردـپ و  هچ  دربیمن ؛ ثرا  ناملـسم  زا  ناملـسم  ریغ  ینعی  (- 1)
دنزرف ندروآ  مالسا  اب  ردام  ردپ و  یلو  دوشیم  مالسا  هب  موکحم  نانآ  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  مالـسا  عبت  هب  دنزرف  هک  تسا  نیا  ّرجیمل )

م دنوشیمن - مالسا  هب  موکحم 
 1045 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ ات  دوشیم  ینادنز  هک  تسا  نیا  وا  مکح  دوش ، دـترم  نز  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47069 - 1820
راـک هب  ار  وا  دـندنمزاین ، وا  يراکتمدـخ  هب  شناـیلاوم  هک  تسا  يزینک  نز  نآ  رگا  دنـشکیمن و  ار  وا  یلو  دریمب  اـی  دوـش  ناملـسم  هـک 

ار شتروع  هک  يرادقم  هب  مه  نآ  دـنناشوپیمن ؛ وا  رب  نشخ  سابل  زج  دـننکیم و  لامعا  وا  يارب  ار  تاقییـضت  نیرتتخـس  دـنریگیم و 
ياهزادنا هب  دوشیم  هدناروخ  وا  هب  نشخ  تخس و  ياذغ  دوش و  عفد  وا  زا  دوریم ، وا  رب  نآ  زا  گرم  میب  هک  ییامرس  امرگ و  دناشوپب و 

تسا ». دازآ  درم  نوچ  تهج ، نیا  رد  رکذم  ةدرب  مکح ]  ] یلو دلو ، ّما  زینک  مکح  تسا  روط  نیمه  دنامب و  ظوفحم  شناج  هک 
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ماما دوشیم . هتـشک  هنرگو  چـیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  دـنهدیم . هبوت  ار  دـترم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 47070 - 1821
دنهدیم ». رازآ  ار  وا  دوشیم و  سوبحم  نادنز  رد  هنرگو  چیه ؛] هک   ] درک هبوت  رگا  دوشیم ؛ هداد  هبوت  زین  نز  دومرف :

يارب هدـش و  ناملـسم  دوب و  یحیـسم  هک  يزینک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 5 - ) 47071 - 1822
کی اب  زینک  نآ  زا  سپ  دوش ، دازآ  زینک  نیا  هک  درک  تیـصو  رمع  ناـمز  رد  دُرم و  زینک  يـالوم  نآ  زا  سپ  دوب  هدروآ  دـنزرف  شیـالوم 

: هک داد  مکح  دش ، نتسبآ  زین  موس  دنزرف  هب  دییاز و  دنزرف  ود  یحیسم ، درم  نیا  زا  دش و  یحیسم  دوخ  درک و  جاودزا  نیشنْریِد  یحیسم 
نآ نادـنزرف  زا  هک  يدـنزرف  ره  دوـمرف : ترـضح  تفریذـپن . یلو  دـش  هضرع  وا  رب  مالـسا  نآ ، زا  سپ  دوـش . هضرع  زینک  نـیا  رب  مالـسا 

منکیم ینادنز  ار  زینک  نیا  نم  دنتـسه و  دـییاز - دوخ  نیتسخن  يالوم  زا  زینک  نیا  هک  نامه  ناشدوخ - ردارب  ةدرب  همه ، تسا ، یحیـسم 
مشکیم ». ار  زینک  نیا  دییاز ، نوچ  دنک و  لمح  عضو  دراد ، مکش  رد  هک  ار  يدنزرف  ات 

هب ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  ینایرج  نامه  هب  رـصحنم  مکح ، نیا  : » دـیوگ هللا ] همحر  یـسوط  خیـش  نسحلانبدـمحم /[ 
دادـترا و لیلد  هب  ار  زینک  نیا  نتـشک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دراد  ناـکما  نوچ  دـباییمن . هار  رگید  دراوم  هب  درک و  رکذ  لیـصفت 

لیلد هب  زین  تسا و  هدرک  جاودزا  هدش و  دترم  نآ  زا  سپ  هدرک و  جاودزا  یناملـسم  اب  زینک ، نیا  دـیاش  تسا و  هدـید  حالـص  شجاودزا 
هب رگا  میدروآ - رتشیپ  هک  یتایاور  قفو  رب  دترم - نز  رد  مکح  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  ادیپ  لتق  قاقحتسا  مالـسا ، هب  تشگزاب  زا  شعانتما 

دوش ». ینادنز  هشیمه  يارب  هک  تسا  نامه  تشگنزاب ، مالسا 
. تشذگ ثاریم ، باوبا  زا  مشش  باب  زا  مود  تیاور  رد  تیاور  نیا  هباشم 

تاعاجرا

: تشذگ

ات دوشیم  ینادنز  تسا ، نز  دترم  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  مود  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
هداد هبوت  ددرگرب ، مالسا  زا  نز  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و  دنک ». هبوت  هک  نآ  ای  دریمب 

دریگیم ». رارق  انگنت  رد  نادنز  رد  دوشیم و  ینادنز  هشیمه  يارب  هنرگو  چیه ؛] هک   ] تشگزاب درک و  هبوت  رگا  دوشیم .
 1047 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیآیم
ار يدرف  هک  یـسک  رفن : هس  رگم  دـنامیمن ، دـبا  يارب  نادـنز  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدراهچ ، باـب  زا  مهن  تیاور  رد 

ددرگرب ». مالسا  زا  هک  ینز  دشکب و  ار  وا  يرگید  ات  دریگیم 
وا يرگید  ات  درادیم  هگن  ار  يدرف  هک  یسک  رفن : هس  رگم  دنامیمن ، نادنز  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

.« دنک هبوت  هک  نیا  رگم  دوشیم ، دترم  هک  ینز  دشکب و  ار 

قراس دترم  مکح  باب 6 

تاعاجرا

: تشذگ

رارف و شناـبابرا  گـنچ  زا  رگا  هدرب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تقرـس ، ّدـح  باوبا  زا  مکی  یـس و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1608 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو تسا . هتشگرب  مالسا  زا  هک  تسا  یسک  ناس  هب  وا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هدیرب  شتسد  تسا - يرارف  هک  یلاح  رد  دنک - تقرس  هاگنآ 
تقرس يارب  شتـسد  ددرگزاب ، شنابابرا  هب  تفریذپن  رگا  سپ  دیآرد . مالـسا  هب  ددرگ و  زاب  شنابابرا  يوس  هب  هک  دننکیم  توعد  ار  وا 

. نآ دننام  مود ، تیاور  رد  و  تسوا ». ناس  هب  دنک ، تقرس  رگا  مه  دترم  دوشیم و  هتشک  سپس  هدیرب و 

دادترا رفک و  تابثا  ۀّلدا  باب 7 

هراشا

تسا ». رفاک  وا  دنک ، کش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47072 - 1823
نیرخآ بلاطیبا و  نب  یلع  نانآ  نیتسخن  دنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 47073 - 1824

، دریذپب ار  نانیا  هک  سک  ره  دنتسه . نم  تما  رب  ادخ  ياهتجح  نم و  يایلوا  نم ، يایـصوا  نم ، نانیـشناج  نانیا  تسا . جع )  ) مئاق نانآ 
تسا ». رفاک  دریذپن ، ار  نانآ  هک  سک  نآ  نمؤم و 

 1049 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسار تمس  هرارز  مدوب و  هتسشن  ناشیا  پچ  تمس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 47074 - 1825

، تسا هدرک  کش  ادخ  هب  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا ،] هیلع  قداص  ماما  هللادبعوبا /[  يا  تفگ : دیـسر و  ماما  تمدخ  ریـصبوبا  دوب . ناشیا 
؟ تسا هدرک  کش  ادخ  لوسر  هب  دیـسرپ : ریـصبوبا  تسا . رفاک  وا  ریـصبوبا ] رگید  ۀینک  دمحم /[  وبا  يا  دومرف : ترـضح  دییوگیم ؟ هچ 
، دنک راکنا  هک  یتروص  رد  اهنت  دومرف : درک و  یهجوت  هرارز  هب  ماما  نآ  زا  سپ  دیوگ : ملـسم  نب  دـمحم  تسا . رفاک  وا  دومرف : ترـضح 

دوشیم ». رفاک 
دنوادخ هب  هدـش  دـلوتم  مالـسا  ترطف  رب  هک  نآ  زا  سپ  سک  ره  هک  مینکیم  تیاور  : » تسا هدـمآ  اضرلا  هقف  رد  ( 4 - ) 47075 - 1826

ای دنک  کش  سک  ره  هک  منکیم  تیاور  تسین و  دنمدوس  لمع  راکنا ، کش و  اب  هک  منکیم  تیاور  دـنهدیمن . هبوت  ار  وا  دـنک ، کش 
رتشیب و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  منکیم  تیاور  تسا و  هتخاـس  هاـبت  ار  شیوخ  لـمع  دـنامب ، ود  نیا  زا  یکی  رب  درب و  ناـمگ 

ناگدننک کش  ةرابرد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  هک  1 ؛»  » میتفای راکهنگ  قساف و  ار  نانآ  رثکا  هکلب ) ( ؛ میتفاین دوخ  نامیپ  رـس  رب  ار  ناـنآ 
«، 2  » دندولاین متـس  كرـش و  اب  ار  دوخ  نامیا  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  منکیم  تیاور  تسا و  هدش  لزان 

تسایند ». رد  ةدننک  کش  لثم  ترخآ ، رد  هدننک  کش  تسا و  کش  روظنم  دومرف : هک 
تسا ». رفک  دیدرت ، کش و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 5 - ) 47076 - 1827

______________________________

.102 / 7 فارعا ، (. 1)
.82 / 6 ماعنا ، (. 2)

 1051 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رفاک هک  دینکن  کش  دـینکیم و  کش  هک  دـینکن  هجوت  تامّهوت  هب  : » دومرفیم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 6 - ) 47077 - 1828

دینکیم و نایز  هک  دینکن  یتسـس  يراکشزاس و  ّقح  ةرابرد  دـینکیم و  يراکشزاس  یتسـس و  هک  دـیهدن  دوخ  هب  يدازآ  دـیوشیم و 
يارب امـش  نیرتهاوـخریخ  دـیوشن و  رورغم  هک  تسا  نآ  تسرد  كرد  زا  یـشخب  دیـشاب و  تسرد  كرد  یپ  رد  هک  تـسا  نـیا  طاـیتحا 

تیصعم رتشیب  هک  تسا  سک  نامه  دبیرفیم ، ار  دوخ  رتشیب  هک  سک  نآ  تسا و  رتعیطم  شراگدرورپ  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  شدوخ 
نایز دنک ، یچیپرـس  ادخ  زا  هک  سک  ره  دباییم و  هار  تسا و  ناما  نما و  رد  دـنک ، تعاطا  ادـخ  زا  هک  سک  ره  دراد . ار  شراگدرورپ 
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لد رد  هک  يزیچ  نیرتـهب  دـیوش و  هجوـتم  وا  هب  تیفاـع  هب  یباـی  تـسد  يارب  دـیهاوخب و  ار  نـیقی  ادـخ  زا  دوـشیم . نامیـشپ  دـنکیم و 
تسا ». رارف  رد  یفیاخ  ره  بلط و  رد  يراودیما  ره  اریز  دیزیهرپب ؛ غورد  زا  مدرم ، يا  تسا . نیقی  دنامیم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  سک  ره  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 7 - ) 47078 - 1829
؟ دنک کش 

؟ تسا رفاک  وا  دنک ، کش  هدننک  کش  نیا  رفک  رد  هک  سک  ره  سپ  مدیسرپ : تسا . رفاک  دومرف : ترضح 
تسا »! مشخ  شاهرهچ  رد  هک  مدید  هاگنآ  مدرک . رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  نم  دادن . یباوج  ترضح 

هب ار  ادـخ  هک  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  مدینـش  : » دـیوگ مداخ  رـسای  ( 8 - ) 47079 - 1830
تسا ». رفاک  وا  دهد ، تبسن  تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  وا  هب  هک  سک  ره  تسا و  كرشم  دنک ، هیبشت  شقلخ 

شقلخ هب  ار  ادـخ  هک  سک  ره  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  مدینـش  : » دـیوگ مساـق  نب  دواد  ( 9 - ) 47080 - 1831
هدرک یهن  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  وا  هب  هک  سک  ره  تسا و  رفاـک  دـنک ، فـصو  ناـکم  هب  ار  وا  هک  سک  ره  تـسا و  كرـشم  دـنک ، هیبـشت 

: هک دندرک  توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  هاگنآ  تسوگغورد . وا  دهد ، تبسن 
. دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  يرآ ،)  ) دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دندنبیم  غورد  یناسک  اهنت 

«« 1»
______________________________

.105 / 16 لحن ، (. 1)
 1053 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تردق هک  سک  ره  تسا . كرشم  وا  دنک ، هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 47081 - 1832
تسا ». رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا 

ره تسوا . قلخ  نیب  لج و  زع و  دـنوادخ  نیب  ياهناشن  ماما ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـص  ماـما  ( 11 - ) 47082 - 1833
تسا ». رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دسانشب ، ار  وا  هک  سک 

رفاک و وا  دشاب ، ربج  هیبشت و  هب  لئاق  هک  سک  ره  : » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ( 12 - ) 47083 - 1834
مییوجیم ». يرازیب  ترخآ ، ایند و  رد  وا  زا  ام  تسا  كرشم 

لها هک  یثیدح  ةرابرد  امش  متفگ : مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هب  : » دیوگ يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  ( 13 - ) 47084 - 1835
سک ره  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  ات  دییوگیم ؟ هچ  دننیبیم ، ار  ادـخ  دوخ  یتشهب  ياههاگلزنم  زا  نانمؤم  هک  دـناهدرک  تیاور  ثیدـح 

ياهتجح نالوسر و  ناربمایپ ، نامه  لاعتم  دنوادخ  ةرهچ  یلو  تسا  هدش  رفاک  وا  دنک ، فصو  اههرهچ  رگید  نوچ  ياهرهچ  هب  ار  ادخ 
میوشیم ». هجوتم  وا  تفرعم  نید و  دنوادخ ، هب  نانآ  ۀطساو  هب  هک  یناسک  نامه  دنیوا ؛

كرش وا  دراد ، اههرهچ  نوچ  ياهرهچ  دنوادخ  دیوگب  هک  سک  ره  : » دومرف یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 47085 - 1836
تسا ». رفاک  وا  دشاب ، لئاق  تاقولخم  ياضعا  نوچ  ییاضعا  دنوادخ  يارب  هک  سک  ره  هدیزرو و 
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ماما تمدخ  هب  نیعا  نب  کلملادبع  بهو و  نب  ۀیواعم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  : » دـیوگ ماشه  ( 15 - ) 47086 - 1837
يادخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنکیم  لقن  هک  یتیاور  ةرابرد  امش  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : ماما  هب  بهو  نب  ۀیواعم  دندمآ .

ار ناشيادخ  تشهب  رد  نانمؤم  هک  دـنکیم  لقن  هک  یتیاور  ةرابرد  زین  و  دـید ؟ ار  ادـخ  یلکـش  هچ  رب  دـییوگیم ؟ هچ  دـید ، ار  شیوخ 
؟ دننیبیم ار  ادخ  یتروص  هچ  هب  نانآ  دییوگیم ؟ هچ  دننیبیم ،
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دنک یگدنز  ادخ  کلم  تموکح و  رد  لاس  داتشه  ای  لاس  داتفه  هک  ار  يدرم  تسا  تشز  هچ  نالف ، يا  دومرف : درک و  یمسبت  ترـضح 
یلص دمحم  ترضح  هیواعم ، يا  دومرف : ماما  هاگنآ  دسانـشن ! تسوا ، تفرعم  ۀتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  دروخب و  وا  ياهتمعن  زا  و 

، تسا لد  ندید  شروظنم  هک  سک  ره  مشچ و  ندید  لد و  ندید  تسا : هنوگ  ود  رب  ندید  دیدن و  راکشآ  ار  دوخ  يادخ  هلآ  هیلع و  هللا 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  تسا ؛ هدیزرو  رفک  وا  تایآ  ادخ و  هب  وا  دشاب ، وا  روظنم  مشچ  ندـید  هک  سک  ره  دـیوگیم و  تسرد  وا 

شقلخ هب  ار  ادـخ  هک  سک  ره  و  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  تسا ؛ هدـیزرو  رفک  دـنک ، هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادـخ  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و 
تسا »...  هتفرگ  یکیرش  ادخ  يارب  دنک ، هیبشت 

دزن مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشاد . روضح  نومأم  سلجم  رد  يزور  : » دیوگ مهج  نب  نسح  ( 16 - ) 47087 - 1838
مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  دـییوگیم ؟ هچ  خـسانت  هب  نیلئاق  ةرابرد  امـش  نسحلاوبا ، يا  تفگ : نومأم  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  دوب ...  نومأم 

تسا ». هدرک  بیذکت  ار  منهج  تشهب و  هدیزرو و  رفک  گرزب  دنوادخ  هب  وا  دشاب ، خسانت  هب  لئاق  هک  سک  ره  دومرف :
: دومرف سپس  تسا . رفاک  وا  دشاب ، خسانت  هب  لئاق  هک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  ( 17 - ) 47088 - 1839

و دندشن ؟ هئجرم  ارچ  دندشن ؟ يردق  ارچ  دندشن ؟ یحیـسم  ارچ  دندشن ؟ سوجم  ارچ  دندشن ؟ دوهی  ارچ  دـنک ! تنعل  ار  نایلاغ  دـنوادخ ،
؟ دندشن يرورح  ارچ 

رازیب نانیا  زا  دـنوادخ  هک  دـییوجب  يرازیب  نانیا  زا  دـینکن و  تقافر  یتسود و  نانیا  اب  دـیوشن و  نیـشنمه  نانیا  اب  دومرف : ماما  هاگنآ  « 1»
تسا ».
______________________________

م. تسا - فرحنم  ياهقرف  ای  ّقح  يوس  زا  ینید  هتفرگ ، رارق  ماما  ةراشا  دروم  هک  اههتسد  نیا  زا  مادک  ره  (. 1)
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سک ره  هن ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدش  رفاک  دنک ، كرت  ار  جـح  هک  سک  ره  ادـخ ، لوسر  يا  : » تفگ يدرم  ( 18 - ) 47089 - 1840
تسا ». هدش  رفاک  دنک ، راکنا  ار  ّقح  هک 

لاعتم دـنوادخ  دـیوگب  هک  سک  ره  تسا و  لعف  تافـص  زا  هدارا  تیـشم و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ( 19 - ) 47090 - 1841
تسین ». تسرپاتکی ) ، ) تسا هتشاد  تیشم  هدارا و  هشیمه 

هب مدیـسر . مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  ورم  رد  : » دیوگ یماش  ۀیواعم  نب  ریمع  نب  دیرب  ( 20 - ) 47091 - 1842
نیا نیب  يزیچ  هکلب  ضیوفت  هن  ربج و  هن  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ : ماما 

باذع نآ  رب  ار  ام  سپـس  دهدیم و  ماجنا  دـنوادخ  ار  ام  ياهراک  دـیوگب  هک  سک  ره  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تیاور  نیا  يانعم  ود ؛
هدرک راذـگاو  مالـسلا  هیلع  شیوخ  ياـهتجح  هب  ار  شنیرفآ  راـک  لـج  زع و  دـنوادخ  دـیوگب  هک  سک  ره  تسا و  يربج  وا  دـنکیم ،

. تسا كرشم  ضیوفت ، هب  لئاق  رفاک و  ربج ، هب  لئاق  تسا و  هدش  لئاق  ضیوفت  وا  تسا ،
يوس هب  دشاب  یهار  هک  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ ود  نیا  نیب  يزیچ  سپ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ : ماما  هب  دیوگ ) ریمع  نب  دیرب  )

ترضح تسه ؟ ياهدارا  تیـشم و  هراب  نیا  رد  ادخ  يارب  ایآ  متفگ : ماما  هب  دناهدش . یهن  نآ  زا  هچنآ  كرت  هدش و  رما  نادب  هچنآ  ماجنا 
هدارا و تسا و  نآ  رب  يراک  کمک  نادـب و  تیاضر  نآ و  هب  رما  نامه  اـهنآ  رد  دـنوادخ  ةدارا  تیـشم و  سپ  اـهتعاط ، رد  اـما  دومرف :

. تسا هانگ  رب  ندرک  اهر  ندرکن و  کمک  اهنآ و  زا  يدونشخان  اهنآ و  زا  یهن  نامه  ناهانگ ، رد  ادخ  تیشم 
يارب نآ  رد  دب - ای  بوخ  دنهدیم - ماجنا  ناگدـنب  هک  یلعف  ره  يرآ . دومرف : ترـضح  تسا ؟ ءاضق  اهنیا  رد  دـنوادخ  يارب  ایآ  متفگ :

ایند و رد  باقع  باوث و  زا  ار  شقاقحتسا  هچنآ  هب  ناگدنب  رب  مکح  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ءاضق  نیا  يانعم  مدیسرپ : تسا . ءاضق  ادخ 
دنراد ». ترخآ 
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رب ار  مدرم  دنوادخ  دیوگیم  هک  يدرف  دـناهنوگ : هس  رب  رَدَـق  عوضوم  رد  مدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 21 - ) 47092 - 1843
مدرم دوـخ  هب  راـک  دـیوگیم  هک  يدرف  تسا ؛ رفاـک  وا  هدرک و  متـس  شمکح  رد  دـنوادخ  هب  صخـش  نیا  تسا . هدرک  روـبجم  ناـهانگ 

ناگدنب هب  لج  زع و  دنوادخ  دـیوگیم  هک  يدرف  تسا ؛ رفاک  وا  هدرک و  تسـس  شتردـق  رد  ار  ادـخ  صخـش  نیا  تسا . هدـش  راذـگاو 
يدب نوچ  دیاتـسیم و  ار  ادخ  دنکیم ، یکین  نوچ  تسا و  هدرکن  فیلکت  دنرادن ، تقاط  هچنآ  هدرک و  فیلکت  دنراد ، ار  شتقاط  هچنآ 

تسا ». لماک  ناملسم  نیا  دنکیم ؛ رافغتسا  دنوادخ  زا  دنکیم ،
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: متفگ دناهنوگچ ؟ نانآ  دیسرپ : نم  زا  هرصب  مدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ قورسم  وبا  ( 22 - ) 47093 - 1844
دنتسرپیمن »! ار  ادخ  اًلصا  هک  ار  كرش  رفک و  ياهنییآ  نیا  دنک  تنعل  دنوادخ  دومرف : ترضح  دنتسه . يرورح  يرَدَق و  هئجرم و 

يرَدَق ». یئجرم و  دنرادن : مالسا  رد  یمهس  نم  تما  زا  هتسد  ود  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 23 - ) 47094 - 1845
ار شردارب  وا و  دـنتفگ : هک  دنتـسه  یناسک  نید  رب  هئجرم  هک  مهدیم  یهاوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 24 - ) 47095 - 1846

. نک مازعا  اهرهش  مامت  هب  جیسب  يارب  ار  نارومام  هد و  تلهم 
هیرَدَق ». هئجرم و  دنرادن : مالسا  رد  یمهس  نم  تما  زا  هتسد  ود  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 25 - ) 47096 - 1847 «« 1»

لقن نمـض  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دنتـشاد نایب  یلع  نب  دـیز  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ( 26 - ) 47097 - 1848
شتآ رد  ار  نانآ  هک  دندوب  ینادرم  مدرک ، یهجوت  سپس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  دناهدروآ ...  جارعم  نایرج 

: دومرف ترضح  دنتسیک ؟ نانیا  لیئربج ، يا  مدیسرپ : دومرف : ترضح  دندرکیم . ترپ  منهج 
رد یمهس  هتسد  جنپ  نیا  دنتسه ؛ هدرک ، وت  ۀیرذ  يارب  ینمـشد  بصن  هک  یـسک  هیما و  ینب  هیرورح ، هیرَدَق ، هئجرم ، نانیا  تفگ : لیئربج 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک : تسا  هدمآ  تیاور  نایاپ  رد  دنرادن و  مالسا 
هیما ینب  هیرَدَق ، هیرورح ، هئجرم ، نانآ  یلع ، يا  دومرف : ترضح  دنتـسیک ؟ دننکیم ، ترپ  منهج  شتآ  رد  هک  ار  یناسک  ادخ ، لوسر  يا 

دنرادن ». مالسا  رد  ياهرهب  هتسد ، جنپ  نیا  دراد . وت  يارب  توادع  بصن  هک  یسک  و 
______________________________

111 / 7 فارعا ، (- 1)
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نوریب تساخرب و  وا  متـسشن ، نوچ  دوب . ترـضح  دزن  يدرم  متفر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  : » دیوگ لیـضف  ( 27 - ) 47098 - 1849
؟ تسیک نیا  مدیسرپ : تسا ؟ هنوگچ  نیا  وت  دزن  رد  لیضف ، يا  دومرف : نم  هب  ترضح  تفر .

تسا ». كرشم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ رفاک  متفگ : تسا . يرورح  دومرف : ترضح 
رَدَـق هب  لـئاق  هک  دـنا  یناـسک  تما ، نیا  سوجم  دراد و  سوجم  یتما  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 28 - ) 47099 - 1850

دنتسه ».
ادخ لوسر  دنلطاب . ناهاوگ  ادـخ و  نانمـشد  تما ، نیا  سوجم  هیرَدَـق  ۀـقرف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 29 - ) 47100 - 1851

زا ياهتـسد  نآ  زا  سپ  دییاجک ؟ هیرَدَق  ۀقرف  سیلبا ، ناهاوگ  ادخ و  نانمـشد  دهد : ادن  تمایق  زور  رد  يدانم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دیآیم ». نوریب  هایس  دود  ناشناهد  زا  هک  دنزیخیم  اپب  متما 

تسا ». هتفر  نوریب  نامیا  زا  هک  نیا  رگم  هداتفین  ولغ  هب  رَدَق  ةرابرد  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 30 - ) 47101 - 1852
.« دیتسه كرشم  رفاک و  قساف  امش  هک  ارچ  دیدرگرب ؛ ادخ  يوس  هب  : » دومرف یلاغ  ۀقرف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 31 - ) 47102 - 1853

تراگدرورپ هب  هک : درک  توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلهاک  ( 32 - ) 47103 - 1854
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دوخ لد  رد  وت ، تواـضق  زا  سپـس  دـنبلط و  تواـضق  هب  ار  وت  دوخ ، تاـفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دوـب  دـنهاوخن  نمؤـم  اـهنآ  هک  دـنگوس 
. دنشاب میلست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا 

: دومرف نآ  زا  سپ  « 1»
! شاک يا  دنیوگب : هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتیاور  ةرابرد  سپـس  دـننادب ، اتکی  ار  وا  دـننک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  یهورگ  رگا 
هب دومرف : ماـما  سپـس  دوـب . دـنهاوخ  كرـشم  نیمه ، ۀطـساو  هب  ناـنیا  دـنبایب ، شیوـخ  نورد  رد  ار  تلاـح  نیا  درکیم و  ناـنچ  نینچ و 
رد وت ، تواضق  زا  سپـس ، دنبلط و  تواضق  هب  ار  وت  دوخ ، تافالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دوب  دنهاوخن  نمؤم  نانآ  هک  دنگوس ! تراگدرورپ 

تساهراک ». رد  ندوب  میلست  نامه  نیا  دومرف : ترضح  « 2 . » دنشاب میلست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ  لد 
______________________________
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تکرح زا  رتناهنپ  كرـش ، هک  دـنیوگیم  ماوع  نیا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ دـیزی  نب  سابع  ( 33 - ) 47104 - 1855

ای درازگ  زامن  ادخ  ریغ  يارب  هک  نیا  ات  دوب  دـهاوخن  كرـشم  هدـنب  دومرف : ترـضح  تسا . هایـس  گنـس  يوررب  کیرات  بش  رد  هچروم 
دناوخب ». ار  لج  زع و  دنوادخ  ریغ  ای  دنک  ینابرق  ادخ  ریغ  يارب 

؟ تسا قتشم  هچ  زا  هّللا  هک : دیسرپ  اهنآ  قاقتشا  ادخ و  ءامسا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکحلا  نب  ماشه  ( 34 - ) 47105 - 1856
مـسا و  تسوا ) مان  هلا  نیا  هک  ار  یـسک  ینعی   ) ار یهولأم  دبلطیم  هلا  هدش و  هتفرگ  هلا  زا  هللا  ماشه ، يا  دومرف : نم  هب  ماما  دـیوگ : ماشه 

هدش و رفاک  ار ، یعقاو  هن  دتسرپ  ار  مسا  هک  سک  ره  تسا .) هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  هک  تسا  یعقاو  نآ  زا  ریغ  ینعی   ) تسا یمسم  زا  ریغ 
عقاو هک  یسک  یلو  تسا . هدیتسرپ  ار  زیچ  ود  تسا و  هدش  رفاک  زاب  دتـسرپب ، ار  عقاو  مه  مسا و  مه  هک  سک  ره  تسا و  هدیـسرپن  يزیچ 

: متفگ دیوگ : ماشه  يدیمهف ؟ ایآ  ماشه ، يا  یتسرپاتکی .]  ] تسا دیحوت  نامه  نیا  ار ، مسا  هن  دتسرپب  ار 
بوسحم ییادخ  اهمسا  زا  مادک  ره  هنیآ  ره  دوب ، یمـسم  نامه  مسا ، رگا  دراد . مسا  هن  دون و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  دـییامرفب . رتشیب 

. تسوا دوخ  زا  ریغ  اهمسا  نیا  ۀمه  دنکیم و  ییامنهار  نادب  ار  ام  اهمسا  نیا  هک  تسا  یعقاو  دنوادخ  یلو  دشیم 
هب ایآ  ماشه ، يا  تسا . یندنازوس  مسا  شتآ ، یندیـشوپ و  مسا  سابل ، تسا و  یندیـشون  مسا  بآ ، یندروخ و  نامه  مسا  نان  ماشه ، يا 

؟ دـناهتفرگ ییادـخ  هب  ار  وا  ریغ  لج  زع و  دـنوادخ  اب  هک  نانآ  ام و  نانمـشد  اب  یگنجب  ینک و  عافد  نآ  اـب  یناوتب  هک  يدـیمهف  ياهنوگ 
: دومرف ماما  نآ  زا  سپ  دیوگ : ماشه  يرآ . متفگ :

اجنیا هک  نامز  نیا  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگ : ماشه  درادـب . تباـث  نادـب  ار  وت  دـهد و  رارق  دـنمدوس  تیارب  ار  نیا  دـنوادخ  ماـشه ، يا 
تسا ». هدماین  زوریپ  بلاغ و  نم  رب  دیحوت  رد  یسک  ماهداتسیا ،

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دومرف : هک  نآ  ات  میدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هارمه  : » دیوگ ملسم  نب  زیزعلادبع  ( 35 - ) 47106 - 1857
هیلع یلع  تخاس و  اهر  ّقح  ۀـنایم  هار  رب  ار  نانآ  نشور و  ار  ناـشهار  درک و  ناـیب  ار  ناـشنید  ملاـعم  شتما  يارب  هک  نآ  اـت  تفرن  هلآ  و 

؛ درک نایب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درکن  اـهر  دـشاب ، هتـشاد  زاـین  نادـب  تما  نیا  هک  ار  يزیچ  داد و  رارق  ناـنآ  يارب  ماـما  هناـشن و  ار  مالـسلا 
ار ادخ  باتک  هک  سک  ره  هدرک و  در  ار  ادخ  باتک  وا  تسا ، هدرکن  لماک  ار  شنید  لج  زع و  دـنوادخ  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  نیاربانب 

تسا »...  هدیزرو  رفک  ادخ  هب  وا  دنک ، در 
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ناشیا زا  مداتـسرف و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ياهمان  نیعا  نب  کلملادبع  طسوت  : » دیوگ ریـصق  میحرلادبع  ( 36 - ) 47107 - 1858
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ةرابرد دنک ! تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک : داتسرف  میارب  ياهمان  نیعا  نب  کلملادبع  هارمه  ترضح  مدیـسرپ . تسیچ ، نامیا  هک  نیا  ةرابرد 
رگید ضعب  زا  نآ  زا  یـضعب  نامیا  تسا و  حراوج  اضعا و  اب  لمع  ناج و  لد و  اب  نتفریذـپ  نابز ، هب  فارتعا  ناـمیا ، ياهدیـسرپ . ناـمیا 
هدـنب تسا . ياهناخ  رفک  ياهناخ و  مالـسا  هنوگ ، نیمه  تسا و  هناخ  کـی  ناـمیا  تسا .) ياهتـسویپ  مه  هب  طـبترم و  يازجا  ینعی   ) تسا

کیرـش و تسا و  نامیا  زا  شیپ  مالـسا  نیاربانب  دشاب ؛ ناملـسم  هک  نآ  ات  دوشیمن  نمؤم  تسا و  ناملـسم  دشاب ، نمؤم  هک  نآ  زا  شیپ 
هدرک یهن  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ار  رئاغـص  ناهانگ  زا  ياهریغـص  ای  رئابک  ناهانگ  زا  ياهریبک  هدـنب ، هک  نامز  نآ  سپ  تسا . ناـمیا  هارمه 

درک رافغتسا  هبوت و  رگا  سپ  تسا . تباث  وا  رب  مالسا  مسا  یلو  تسا  هدش  طقاس  وا  زا  نامیا  مان  هتفر و  نوریب  نامیا  زا  دهد ، ماجنا  تسا 
مارح نیا  دیوگب  ار  لالح  هک  لکش  نیا  هب  ندرمش  لالح  ندرک و  راکنا  زج  دربیمن  رفک  هب  نامیا  زا  ار  وا  ددرگیم و  زاب  نامیا  ۀناخ  هب 

رد رفک  هب  دوریم و  نوریب  نامیا  مالـسا و  زا  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  ددـنب . هدـیقع  نادـب  تسا و  لالح  نیا  هک  دـیوگب  ار  مارح  تسا و 
هبعک و زا  ار  وا  تسا . هداد  ماجنا  دب ]  ] يراک هبعک  رد  هدیدرگ و  هبعک  لخاد  سپس  هدش و  مرح  لخاد  هک  تسا  یـسک  ناس  هب  دیآیم و 

دوریم ». منهج  هب  دننزیم و  ندرگ  دننکیم و  نوریب  مرح  زا 
لاعتم دنوادخ  تسا . هدش  رفاک  وا  دنز ، امش  نید  هب  هنعط  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ رامع  ( 37 - ) 47108 - 1859
تـسد لمع ) تدش  اب   ) دیاش دنرادن  ینامیپ  نانآ  هک  ارچ  دـینک ؛ راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  دـنهد ، رارق  نعط  دروم  ار  امـش  نییآ  و  دـیامرف :

. دنرادرب
، دنک لخاد  تسین  ام  نید  زا  هک  ار  يزیچ  ام  نید  رد  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 38 - ) 47109 - 1860 «« 1»

تسا ». دترم  وا 
دندوب ناشیا  دزن  هک  یناسک  ۀمه  نوچ  مدوب . مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دزن  زور  کی  : » دـیوگ یلامث  هزمحوبا  ( 39 - ) 47110 - 1861

رد هک  سک  ره  تسام و  مئاق  ترـضح  مایق  تسا ، ریذپان  رییغت  دـنوادخ  دزن  هک  یتاموتحم  زا  هزمحوبا ، يا  دومرف : نم  هب  دـندش ، قرفتم 
تسوا »...  رکنم  وا و  هب  رفاک  هک  دنکیم  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  دنک ، کش  نم  راتفگ  نیا 

______________________________

.12 / 9 هبوت ، (. 1)
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هک تسا  یسک  ناس  هب  دنک  تموادم  رمخ  برش  رب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 40 - ) 47111 - 1862
تسرپ تب  زا  رتدب  یسک  هچ  موش ! تیادف  مدیسرپ : تسا . رتدب  وا  زا  دنکیم ، دمحم  لآ  يارب  توادع  بصن  هک  یسک  دتـسرپیم و  تب 
یبصان یلو  دباییم  رد  زور  کی  ار  وا  تعافش ، راوخبارش ؛ دومرف : ترضح  دشاب ] تب  رگتدابع  زا  رتدب  دناوتیم  یسک  هچ  ینعی  [ ؟ تسا

دوشیمن ». هتفریذپ  ناشتعافش  دننک ، تعافش  وا  ةرابرد  نیمز  اهنامسآ و  لها  رگا 
، دـنیوجیم برقت  ادـخ  يوـس  هب  نادـب  ناگدـنب  هک  يزیچ  نیرترب  ةراـبرد  ماـما  زا  : » دـیوگ لیـضفلا  نب  دـمحم  ( 41 - ) 47112 - 1863
وا و لوسر  تعاط  ادخ و  تعاط  دنیوجیم ، برقت  لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  نادب  ناگدنب  هک  يزیچ  نیرتهب  دومرف : ترضح  مدیـسرپ .

تسا ». رفک  ام ، ضغب  نامیا و  ام ، ّبح  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسارمالاولوا . تعاط 
هک يزیچ  نیرترب  تسا ، ناگدـنب  رب  هک  یتاـبجاو  ناـیم  رد  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نسحلاوـبا  زا  : » دـیوگ لیـضف  ( 42 - ) 47113 - 1864

، دنیوجیم برقت  ادخ  يوس  هب  نادب  ناگدنب  هک  يزیچ  نیرترب  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دنیوجیم ، برقت  ادخ  يوس  هب  نادـب  ناگدـنب 
ّبح دومرفیم : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا و  رمالاولوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ّبح  ادخ و  ّبح  وا و  ربمایپ  تعاط  ادخ و  تعاط 

تسا ». رفک  ام ، ضغب  نامیا و  ام ،
تسا ». رفک ، ام  ضغب  نامیا و  ام ، ّبح  دیز ، يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ماّحش  دیز  ( 43 - ) 47114 - 1865
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تـسد تیاور  نیا  هب  هدـش  پاـچ  نساـحم  باـتک  رد  اـم  تسا  هتفگ  یلو  تسا  هدروآ  یقرب  نساـحم  زا  ار  تـیاور  نـیا  لـئاسو  باـتک  )
(. میتفاین

نم دوب . هتسشن  شبارحم  رد  ترضح  مدیسر . مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تمدخ  : » دیوگ یلباک  دلاخ  وبا  ( 44 - ) 47115 - 1866
، مرورس يا  متفگ : درک . نم  هب  ور  دیشکیم ، شیوخ  نساحم  رب  تسد  هک  یلاح  رد  تشگرب و  مامتا ، زا  سپ  ترضح  هک  نآ  ات  متسشن 

؟ دنتسه دادعت  هچ  امش  زا  سپ  ماما  هک  دییامرفب  نم  هب 
هب رفن  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ناماما  نوچ  دومرف : ترـضح  ات ؟ تشه  روطچ  متفگ : ات . تشه  دومرف : ترـضح 

تـسود ار  ام  هک  سک  ره  كاپ . ناماما  نم ، نادنزرف  زا  رفن  تشه  متـسه و  یمراهچ  نم  ناگتـشذگ و  زا  رفن  هس  دنتـسه ؛ طابـسا  ددـع 
ار ام  زا  یکی  ای  دریذـپن  ار  ام  درادـب و  نمـشد  ار  ام  هک  سک  ره  تسام و  هارمه  اههاگیاج  نیرترب  رد  دـنک ، راـتفر  اـم  روتـسد  هب  دراد و 

تسا ». رفاک  وا  تایآ  ادخ و  هب  وا  دریذپن ،
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ندرک تنعل  رب  امـش  هک  هاگآ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  : » دیوگ هرمـض  نب  کلام  ( 45 - ) 47116 - 1867
- تسا هدش  روبجم  وا  دنادب  دنوادخ  هک  ياهنوگ  هب  رابجا - هب  يدنیاشوخان و  اب  هک  سک  ره  دیوشیم ! هضرع  نم  ندناوخ  باّذک  نم و 

دنکن نعل  ارم  دراد و  هاگن  ار  شنابز  هک  سک  ره  میوشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  مه  اب  وا  نم و  دـنک ، نعل  ارم 
هب شاهنیس  هک  یلاح  رد  دنک - نعل  ارم  هک  سک  ره  دریگ و  تقبس  نم  زا  ندز  مه  هب  مشچ  تعرـس  نوچ  ای  ریت  باترپ  نوچ  باتـش ] اب  ]

! هک هاـگآ  درادـن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دزن  یلیلد  دـنامیمن و  ادـخ  نیب  وا و  نیب  ياهدرپ  چـیه  دوـش - هداـشگ  نم  نعل 
هک یلاح  رد  دریمب - سپس  دنک  تعیب  رفن  جنپ  نیا  اب  هک  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  متسد  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

تیلهاـج گرم  هب  درادیم - نمـشد  ار  وت  هک  یلاـح  رد  دریمب - هک  سک  ره  تسا و  هتفر  ار  شیوـخ  گرم  هار  درادیم - تسود  ار  وـت 
دنوادخ درادیم - تسود  ار  وت  هک  یلاح  رد  دنامب - هدنز  وت  زا  سپ  رگا  دوشیم و  هبساحم  زین  هدرک  لمع  مالسا  رد  هچنآ  هب  دریمیم و 

دنک ». بورغ  عولط و  دیشروخ ، ات  دربیم  نایاپ  هب  ار  وا  یگدنز  نامیا  تینما و  اب 
ره یلع ، يا  دومرف : درک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دیوگ کلام  نب  سنا  ( 46 - ) 47117 - 1868

دنکیم ». هبساحم  شرادرک  ربارب  رد  ار  وا  تمایق  زور  دناریمیم و  تیلهاج  گرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دراد ، نمشد  ار  وت  سک 
- دوب هداتفا  شنامـشچ  يوررب  شناوربا  هک  یلاح  رد  يراصنا - هللادـبع  نب  رباـج  زا  : » دـیوگ دـعج  یبا  نب  ملاـس  ( 47 - ) 47118 - 1869

تـسد اب  ار  شناکلپ  رباج  دیوگ : دعج  یبا  نب  ملاس  دییوگب . ناميارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ةرابرد  دـش : هتفگ  وا  هب  دـش . لاؤس 
دنکیمن ». کش  وا  رد  رفاک  زج  درادیمن و  نمشد  ار  وا  قفانم  زج  تسادخ ؛ قلخ  نیرتهب  وا  تفگ : تفرگ و  الاب 
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ار مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : رقاب  ماما  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 48 - ) 47119 - 1870
ره تسا و  نمؤم  دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  سک  ره  تسین . وا  زج  ادخ  قلخ و  نیب  يرگید  ۀـناشن  هداد و  رارق  شقلخ  شیوخ و  نیب  ياهناشن 

تسا ». كرشم  دنک ، کش  وا  رد  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا  هک  سک 
ار ياهدیقع  ام  ةرابرد  وگب  ریدس ، يا  دومرف : دوب - ام  اب  مرسپ  هک  یلاح  رد  مالـسلا - هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ ریدس  ( 49 - ) 47120 - 1871
ار وت  دشاب ،] دیاب  هچنآ  زا  رتمک   ] تسا هاتوک  رگا  میراد و  زاب  نآ  زا  ار  وت  دـشاب ، قارغا  يور و  هدایز  نآ  رد  رگا  ات  يدـقتعم ؛ نادـب  هک 
. میوگب تیارب  مدوخ  هک  نآ  ات  راد  هگن  تسد  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  میوگب  نخـس  متـساوخ  نم  دیوگ : ریدس  مینک . ییامنهار 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هک  سک  ره  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  رد  تشاذگ ، ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یمچرپ 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  سپ  هاگنآ  تسا . رفاک  دـنک ، راـکنا  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دسانـشب ، ار 
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هیواعم هب  ار  تفالخ  دز و  رـس  ناشیا  زا  راک  نآ  هک  نیا  اب  دـشاب  ماقم  تلزنم و  نیا  ياراد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هنوگچ  متفگ : تسا .
: دومرف ترضح  داد !

قاـفتا یگرزب  ۀـثداح  دوبن ، هداد  ماـجنا  وا  هچنآ  رگا  تسا . هدرک  هچ  هک  دـنادیم  رتهب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  ارچ  شاـب ؛ شوماـخ 
داتفایم ».

ار ام  تعاط  دـنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  دومرفیم : هک  میدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هملـسوبا  ( 50 - ) 47121 - 1872
نمؤم تخانش ، ار  ام  هک  سک  ره  دنتـسین . روذعم  ام  نتخانـشن  اب  دنـسانشب و  ار  ام  هک  نیا  رگم  دنرادن  ياهراچ  مدرم  تسا . هدرک  بجاو 

ام تعاط  تیاده و  هب  ات  تسا  هارمگ  وا  دـنکن ، مه  راکنا  دسانـشن و  ار  ام  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  درک ، نامراکنا  هک  سک  ره  تسا و 
دنکیم ». وا  اب  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  دریمب ، شایهارمگ  رب  رگا  ددرگرب و  تسا ، هتخاس  بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک 

شقلخ دوخ و  نیب  ياهناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لج  زع و  دـنوادخ  : » هک دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 51 - ) 47122 - 1873
هارمگ دسانـشن ، ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دسانـشب ، ار  وا  هک  سک  ره  تسا . هداد  رارق 

هب هک  سک  ره  دیآرد و  تشهب  هب  دشاب ، هتشاد  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  تسا و  كرـشم  دهد ، رارق  ار  يزیچ  وا  اب  هک  سک  ره  تسا و 
دوش ». دراو  خزود  هب  دیآرد ، وا  اب  ینمشد 
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مدینـش  : » دیوگ ّهبر  دبع  نب  یـسوم  ( 52 - ) 47123 - 1874

ار يزیچ  نیتسخن  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شردپ  تایح  نامز 
یلع هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تشون : اههدرپ  ناکرا  رب  نآ ، زا  سپ  تسوا . ياههدرپ ]  ] ياهباجح دیرفآ ، لج  زع و  دـنوادخ  هک 

دیرفآ و ار  اهنیمز  نآ ، زا  سپ  هیصو . یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تشون : شرع  ناکرا  رب  دیرفآ و  ار  شرع  نآ  زا  سپ  هیـصو .
ال تشون : حول  ياههرانک  فارطا و  رب  دیرفآ و  ار  حول  نآ ، زا  سپ  هیصو . یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تشون : نآ  ياهيدنلب  رب 

هتفگ غورد  ًاعطق  وا  درادن ، تسود  ار  یـصو  یلو  دراد  تسود  ار  ربمایپ  هک  دیوگب  هک  ره  سپ  هیـصو . یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا 
تسا ». هدیزرو  رفک  ًاعطق  دسانشیمن ، ار  یصو  یلو  دسانشیم  ار  ربمایپ  هک  دیوگب  سک  ره  تسا و 

هک تسا  يرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مدینـش  : » دـیوگ هزمحوبا  ( 53 - ) 47124 - 1875
تسا ». رفاک  دورب ، نوریب  رد  نیا  زا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دیآرد ، رد  نیا  هب  سک  ره  تسا . هدوشگ  ار  وا  دنوادخ 

يرد مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  مدینـش  : » دیوگ رکب  یبا  نب  میهاربا  ( 54 - ) 47125 - 1876
هک سک  ره  تسا و  رفاک  دور ، نوریب  نآ  زا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دـیآرد ، یلع  ِرد  زا  هک  سک  ره  سپ  تسا . تیادـه  ياـهرد  زا 

، دهاوخب دنکیم و  ناشباذع  دهاوخب ،  ] دراد رایتخا  نانآ  ةرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یهورگ  زا  وا  دـیاین ، نوریب  نآ  زا  دـیاین و  رد  نادـب 
دزرمآیم ».]

نیا هب  هک  سک  ره  تسا . تشهب  ياهرد  زا  يرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 55 - ) 47126 - 1877
رد لخاد  دیآ ، نوریب  نآ  زا  هن  دیآرد و  نادب  هن  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  دیآ ، نوریب  رد  نیا  زا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  دـیآرد ، رد 

دزرمآیم ».] دهاوخب ، دنکیم و  ناشباذع  دهاوخب ،  ] دراد رایتخا  نانآ  ةرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یهورگ 
شدنزرف ود  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دیزی  نب  رباج  ( 56 - ) 47127 - 1878

سک ره  تسا و  نمؤم  دوش ، لخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ِرد  زا  هک  سک  ره  سپ  دنتـسه . نما  ياهرد  زا  يرد  مالـسلا  اـمهیلع 
رایتخا نانآ  ةرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یهورگ  رد  وا  دیآرب ، نآ  زا  هن  دیآرد و  نآ  رد  هن  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  دیآ ، نوریب  نآ  زا  هک 

دزرمآیم ».] دهاوخب ، رگا  دنکیم و  ناشباذع  دهاوخب ، رگا   ] دراد
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تفلاخم وا  اـب  هک  سک  ره  تسا . تیادـه  ِرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 57 - ) 47128 - 1879

دیآرد ». شتآ  هب  دنک  راکنا  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  رفاک  دزرو ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاد : نایب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : هزمحوبا  : » تسا هدمآ  نساحم  باتک  رد  و 

نیا رب  هک  نانآ  زا  مادک  ره  دـننک ، ینابیتشپ  وا  نانمـشد  زا  راکنا و  ار  وا  يرترب  اهر و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  هک  نانآ 
تسا ». نوریب  مالسا  زا  دریمب ، تلاح 

یلع نینمؤملاریما  تیالو  هک  یناسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 58 - ) 47129 - 1880
دنریمب ». تلاح  نیا  رب  هک  نانآ  زا  یناسک  هتبلا  دناهتفر ؛ نوریب  مالسا  زا  هدرک ، اهر  ار  مالسلا  هیلع 

يو تلیضف  اهر و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  هک  یناسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 59 - ) 47130 - 1881
دناهتفر ». نوریب  مالسا  زا  هدش ، هیبش  وا  نانمشد  هب  هدرک و  راکنا  ار 

تلیضف اهر و  ار  وا  تیالو  دنرادیم و  نمشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  نانآ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : هملـس  ّما  : » دیوگ يوار 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ماهتفای . مالـسلا  هیلع  یلع  میلـست  رد  ار  مبلق  نم  دنتکاله و  رد  همه  دناهدش ، هیبش  شنانمـشد  هب  هدرک و  راکنا  ار  وا 

كاپ ار  نانآ  دنکیمن و  هاگن  نانآ  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک ! هاگآ  ياهدرک . ظفح  ار  شیوخ  ییوگیم و  تسار  دومرف : هلآ  هیلع و 
تسا »! یکاندرد  باذع  ار  نانآ  دیوگیمن و  نخس  تمایق  زور  رد  نانآ  اب  دزاسیمن و 

، ادخ لوسر  يا  متفگ : مدیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  : » دـیوگ يراصنا  مارخ  نب  هللادـبع  نب  رباج  ( 60 - ) 47131 - 1882
ایآ رباج ، يا  دومرف : سپـس  دادن . یخـساپ  نم  هب  زور  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : هللادـبع  نب  رباج  تسیک ؟ امـش  یـصو 

ات يدرک  توکـس  نم  هب  خساپ  رد  امـش  دنگوس ! ادـخ  هب  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  متفگ : میوگن ؟ تیارب  يدیـسرپ ، نم  زا  هچنآ  ةرابرد 
راظتنا رد  یلو  متـسین  تحاران  وت  زا  نم  رباج ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسه . تحاران  نم  زا  امـش  مدرک  ناـمگ  هک  اـجنآ 

: هک دیوگیم  وت  هب  دناسریم و  تمالـس  تیادخ  دمحم ، يا  تفگ : دـمآ و  مدزن  لیئربج  هاگنآ  دـیآیم . هچ  میارب  نامـسآ  زا  هک  مدوب 
تسوت ياول  بحاص  دزاسیم و  رود  وت  ضوح  زا  هک  تسا  یسک  وا  تسا و  وت  تما  لها و  رب  وت  نیـشناج  وت و  یـصو  بلاطیبا  نب  یلع 

ار وا  دـشاب ، هتـشادن  ناـمیا  نیا  هب  هک  ار  یـسک  اـیآ  تسیچ ؟ امـش  رظن  ادـخ ، ربماـیپ  يا  متفگ : نم  دـیآیم . رد  تشهب  هب  شیپاـشیپ  هک 
؛ دـننک يوریپ  وا  زا  مدرم  هک  نیا  يارب  رگم  تسا  هتفرگن  رارق  هاـگیاج  نـیا  رد  نینمؤـملاریما  رباـج ، يا  يرآ . دوـمرف : ترـضح  مـشکب ؟

دیاین ». زگره  نم  دزن  ضوح  رانک  رد  دزرو ، تفلاخم  وا  اب  سک  ره  دوب و  دهاوخ  نم  اب  ادرف  دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  سک  ره  نیاربانب 
 1077 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا ». رفاک  دریذپن ، هک  ره  تسا و  رشب  نیرتهب  بلاطیبا  نب  یلع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 61 - ) 47132 - 1883
تسا ». رفاک  دهد ، يرترب  یلع  رب  ار  منارای  زا  يدحا  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 62 - ) 47133 - 1884

رترب یلع  رب  ار  یسک  دیوشیم و  رفاک  هک  دینادن  یلع  دننامه  ار  يدحا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 63 - ) 47134 - 1885
دیوشیم ». دترم  هک  دینادن 
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هیلع رقاب  ترـضح  دـنتفر ...  جـح  يارب  هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 64 - ) 47135 - 1886

نالوسر ناربمایپ و  دنگوس ! ادخ  هب  مدرم ، يا  دومرف : هک  اجنآ  ات  دروآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ۀـبطخ  مخ و  ریدـغ  نایرج  مالـسلا 
ره سپ  میاهنیمز . اهنامـسآ و  لها  زا  ناقولخم  ۀـمه  رب  تجح  نالوسر و  ناربمایپ و  متاخ  نم  دـناهداد و  تراـشب  ارم  ندـمآ  نیتسخن ،

ۀمه رد  وا  دـنک ، کش  مراتفگ  نیا  زا  يزیچ  رد  هک  سک  ره  دراد و  نیتسخن  تیلهاج  رفک  نوچ  يرفک  وا  دـنک ، کش  نیا  رد  هک  سک 
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تسوا »...  يارب  منهج  شتآ  دنک ، کش  مراتفگ  رد  هک  یسک  تسا و  هدرک  کش  مراتفگ 
رفاـک وا  دوـش ، ریگرد  نم  زا  سپ  ینیـشناج  رد  یلع  اـب  هک  سک  ره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 65 - ) 47136 - 1887

تسا ».
هیلع نینمؤملاریما  تیالو  نوچ  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لاّمج  نارهم  نب  ناوفـص  ( 66 - ) 47137 - 1888

زج وا  زا  سپ  هک  دنک  مکحم  ار  تیالو  ياهنوگ  هب  درم ، نیا  يارب  ربمایپ ، نیا  تفگ : تساخرب و  مدرم  نایم  زا  يدرم  دـش ، لزان  مالـسلا 
یلـص ادخ  لوسر  دزن  یمود  دش و  تکاس  درم  نآ  یتسیک ؟ وت  ادخ ، ةدنب  يا  تفگ : دمآ و  درم  نآ  دزن  یمود  دـیاشگیمن . ار  نآ  رفاک 

ياهنوگ هب  درم ، نیا  يارب  ربمایپ  نیا  اقح  تفگیم : هک  یلاح  رد  مدید  مدرم  نایم  ار  يدرم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
یـشاب یناسک  زا  هک  نیا  زا  سرتب  سپ  دوب . لیئربج  وا  ینالف ، دومرف : ادخ  ربمایپ  دـیاشگیمن . ار  نآ  رفاک  زج  هک  دـنک  مکحم  ار  تیالو 

ددرگرب ». دیاشگب و  ار  هدش  مکحم  تیالو  نیا  هک 
 1081 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا ». رفاک  دنک ، کش  ام  هب  نارگمتس  نانمشد و  رفک  رد  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 67 - ) 47138 - 1889
يدوهی دنک ، راکنا  ار  وا  سک  ره  تسا . بجاو  يو  تعاطا  هک  یماما  تسام  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 68 - ) 47139 - 1890

نیا زج  هدشن  اهر  تسا ، هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناج  لج  زع و  دنوادخ  هک  نامز  نآ  زا  نیمز  دـنگوس ! ادـخ  هب  دریمیم . یحیـسم  ای 
ره دوشیم و  كاله  دـنک ، اـهر  ار  وا  سک  ره  تسا . ناگدـنب  رب  تجح  وا  دنـسریم و  ادـخ  هب  وا  ۀطـساو  هب  هک  تسا  یماـما  وا  رد  هک 

تسا ». یمتح  ادخ  رب  نیا  دباییم و  تاجن  دشاب ، هارمه  وا  اب  سک 
ةراـبرد ناـشیا  زا  دنتـشون و  يرکـسع  نسح  ماـما  يارب  ناـمنارای  زا  یخرب  : » دـیوگ رهطم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( 69 - ) 47140 - 1891

نکم و تیومع  يارب  تمحر  بلط  دومرف : موقرم  ترضح  دندیسرپ . هیفقاو ]  ] دندرک فقوت  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  رب  هک  یناسک 
ناشياههزانج رب  نکم و  تدایع  ناشناضیرم  زا  نکم و  یتسود  هیفقاو  اب  میوجیم ! يرازیب  ادخ  هاگرد  هب  وا  زا  نم  يوجب . يرازیب  وا  زا 

يوس زا  هک  ار  یماما  ای  دنک  راکنا  ار  ادخ  يوس  زا  یماما  هک  سک  ره  رازگم ؛ زامن  زگره  دریمب ، هک  نانآ  زا  مادـک  ره  رب  وشم و  رـضاح 
راکنا ار  ام  نیرخآ  تیالو  هک  یـسک  تسادخ . هس  زا  یکی  دنوادخ ، دـیوگ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  وا  دـنادب ، ماما  درادـن  تماما  ادـخ 

تسا »...  هدرک  راکنا  ار  ام  نیتسخن  تیالو  دنک ،
شملع رب  نانیما  قلخ و  رب  شیوخ  ياهتجح  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 70 - ) 47141 - 1892

مدآ رب  هدجـس  هب  رومام  ار  وا  هک  نامز  نآ  ادـخ  ربارب  رد  هک  تسا  ناطیـش  ناـس  هب  دـنک ، راـکنا  ار  اـم  هک  سکره  سپ  تسا . هداد  رارق 
مدآ رب  هدجـس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  ناگتـشرف  ناس  هب  دنک ، يوریپ  ام  زا  دسانـشب و  ار  ام  هک  سک  ره  داتفا و  هانگ  جـنر  هب  درک ،

دندرک ». تعاطا  نانآ  داد و  روتسد 
، نینمؤملاریما يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  يدرم  هرـصب ، رد  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 71 - ) 47142 - 1893

ترـضح میمانب ؟ هچ  ار  نانآ  دـنراد . جـح  کی  زامن و  کی  ربماـیپ و  کـی  ماـیپ و  کـی  اـم ] اـب  ، ] میگنجیم ناـنآ  اـب  اـم  هک  یمدرم  نیا 
رد هچنآ  ۀمه  تفگ : درم  نآ  مانب . تسا ، هدیمان  نادب  ار  نانآ  شباتک  رد  دـنوادخ  هچ  نامه  هب  ار  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ایآ  دومرف : ترضح  منادیمن ! نم  تسادخ ، باتک 
 1083 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نخـس اهنآ  زا  یخرب  اب  ادـخ  میداد . يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  نـالوسر  زا  یـضعب  دـیوگیم : شباـتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ياهدـینش 
تلیضف یلو  ( ؛ میدومن دییات  سدقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  نشور  ياههناشن  میرم  نب  یسیع  هب  داد و  رترب  یتاجرد  ار  یضعب  و  تفگیم ؛

نـشور ياههناشن  همه  نآ  زا  سپ  دندوب ، اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دـشن ) اهتما  فالتخا  عنام  ناربمایپ  نآ  ماقم  و 
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؛) تسا هدراذگ  دازآ  تداعـس  هار  ندومیپ  رد  ار  اهنآ  هتخاسن و  روبجم  ار  مدرم  ادـخ  اما   ) دـندرکیمن زیتس  گنج و  دـمآ ، اهنآ  يارب  هک 
. دندش رفاک  یضعب  دندروآ و  نامیا  یضعب  دندرک . فالتخا  مه  اب  هک  دندوب  اهتما  نیا  یلو 

نامیا هک  مییاهنامه  ام  نیاربانب  میرتراوازـس ؛ ّقح  باتک و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شنید ، ادـخ ، هب  ام  داـتفا ، فـالتخا  نوچ  و  «« 1»
نانآ اب  شاهدارا  روتـسد و  وا و  تساوخ  قبط  رب  ام  میگنجب و  نانآ  اب  ات  هتـساوخ  ام  زا  دنوادخ  دندش و  رفاک  هک  اهنامه  نانآ  دندروآ و 

میاهدیگنج ».
یسک تعاطا  هک  یسک  درادن  نید  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یفقث  ملـسم  نب  دمحم  ( 72 - ) 47143 - 1894
راکنا هب  هک  یسک  درادن  نید  تسا و  هتفریذپ  ادخ  رب  ار  یلطاب  يارتفا  هک  یسک  درادن  نید  تسا و  هتفریذپ  دنکیم ، ادخ  نایـصع  هک  ار 

تسا ». هداد  نت  ادخ  ياههناشن  زا  يزیچ 
ییاهدوبعم مدرم ، زا  یـضعب  هک : لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ تباث  نب  ورمع  ( 73 - ) 47144 - 1895

ترـضح دیوگ : تباث  نب  ورمع  مدیـسرپ . «، 2  » دـنرادیم تسود  ادـخ  نوچمه  ار  اـهنآ  دـننکیم و  باـختنا  دوـخ  يارب  دـنوادخ  زا  ریغ 
يارب ار  وا  دنوادخ  هک  ار  یماما  هن  دناهتفرگ ؛ شیوخ  ماما  ار  نانیا  هک  دنتسه  نالف  نالف و  نالف و  ناتـسود  نانیا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف :

هک یماگنه  دندیزگرب ) ادـخ  ریغ  يدوبعم  و  ، ) دـندرک متـس  هک  اهنآو  هک : تسا  دـنوادخ  ةدومرف  نامه  نیا  تسا و  هداد  رارق  ماما  مدرم 
ياهدوبعم هن  ( ؛ تسا دیدش  تازاجم  ياراد  ادـخ  و  تسادـخ ؛ ِنآ  زا  تردـق ، مامت  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـننک ، هدـهاشم  ار  یهلا  باذـع 

ار ادـخ  رفیک  و  دـنیوجیم ، يرازیب  دوـخ ، ناوریپ  زا  هدـننک ) هارمگ  هارمگ و   ) ناربـهر ماـگنه  نآ  رد  دنــسارهیم .) اـهنآ  زا  هـک  یلاـیخ 
ات میتشگیم ، رب  ایند  هب  رگید  راب  شاک  دنیوگیم : ناوریپ  ماگنه ) نیا  رد  و  . ) دوشیم هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  و  دـننکیم ، هدـهاشم 
هب ار  اهنآ  لامعا  نینچ  نیا  دـنوادخ  يرآ ،)  ) دنتـسج يرازیب  ام  زا  زورما )  ) نانآ هک  نانچ  نآ  مییوج ، يرازیب  هارمگ ] نایاوشیپ  اهنآ /[  زا 

نانیا دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نآ  زا  سپ  « 3 . » دش دنهاوخن  جراخ  خزود )  ) شتآ زا  زگره  و  دهدیم ؛ ناشن  نانآ  هب  ترسح  تروص 
دنیاهنآ ». ناوریپ  نارگمتس و  ناماما  دنگوس ! ادخ  هب 

______________________________

253 / 2 هرقب ، (- 1)
.165 / 2 هرقب ، (. 2)

.167 - 165 / 2 هرقب ، (. 3)
 1085 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد : » تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناـکیدزن )  ) ناـیلاوم زا  یکی  زا  یناـسارخ  یلعوبا  ( 74 - ) 47145 - 1896
ینالف ینالف و  زا  هیانک  درم  ود  ( ؟ دـییوگیمن میارب  درم  ود  نیا  ةرابرد  ایآ  تسا ؛ یّقح  امـش  رب  ارم  متفگ : مدوب . ترـضح  هارمه  یتولخ 

تسا ». رفاک  درادب ، تسود  ار  ود  نیا  هک  سک  ره  دنرفاک و  ود  نیا  دومرف : ترضح  تسا )
ره دنرفاک و  ود  نیا  دومرف : ترضح  دش . لاؤس  ود  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  : » دیوگ یلامث  هزمحوبا  ( 75 - ) 47146 - 1897

تسا ». رفاک  دریگ ، تیالو  هب  ار  ود  نیا  هک  سک 
ار رفن  هس  : » دناهدومرف نانیا  هک  دنکیم  دییات  ار  رگیدکی  نوگانوگ  دانـسا  اب  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  تایاور 
اب تسا  ماما  دیوگیم : هک  یـسک  تسا ؛ یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دزاسیمن و  كاپ  ار  نانآ  دـنکیمن و  هاگن  تمایق  زور  رد  دـنوادخ 

قیرط زا  دنراد و  ياهرهب  مالسا  رد  ود ، نیا  دیوگب  هک  یـسک  دنک و  راکنا  ار  ادخ  يوس  زا  یماما  تماما  هک  یـسک  تسین و  ماما  هک  نیا 
: هدمآ ود ) نیا  ياج  هب   ) رگید

: دیوگ نآ  زا  سپ  دشاب . ياهرهب  مالسا  رد  نیشن ) هیداب   ) یبارعا رفن  ود  يارب  هدمآ : ود ) نیا  ياج  هب   ) يرگید قیرط  زا  لوا . رفن  ود  يارب 
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تسا مولعم  ناماما  زا  هک  ینید  اب  تایاور  نیا  تسه و  مالـسلا  مهیلع  ناشنادنزرف  زا  میدرب و  مان  هک  ماما  هس  نیا  زا  مه  يرگید  تایاور 
هیلع نینمؤملاریما  رب  هک  یناسک  ةرابرد  ناشرظن  نانیا  هک  ارچ  دوشیم ؛ دییات  دباییم ، رد  ار  نآ  دنک  لمات  ناماما  لاح  رد  هک  سک  ره  و 

دنرفاک ». نانیا  هک  تسا  نیا  دریذپب ، ار  نانیا  نید  هک  سک  ره  زین  دنتشاد و  مدقم  ار  شیوخ  مالسلا 
زا نادـب  درف  هک  يزیچ  نیرتمک  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نمحرلادـبع  نب  نابا  ( 76 - ) 47147 - 1898

، دزرو رفک  نامیا  هب  هک  سک  ره  دومرف : ترـضح  دـنامب . نآ  رب  دـشاب و  هتـشاد  ّقح  فالخ  رب  يرظن  هک  تسا  نیا  دوش ، جراـخ  مالـسا 
لمع هداد  روتسد  نادب  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  تسا  یسک  نامه  دزرویم ، رفک  نامیا  هب  هک  سک  نآ  دومرف : ترـضح  دوش و  هابت  شلمع 

تسین ». دونشخ  نآ  هب  دنکیمن و 
دنوادخ زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم ، زا  یضعب  هک : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رباج  ( 77 - ) 47148 - 1899

ینالف و ناتـسود  نانیا  دومرف : ترـضح  دیوگ : رباج  مدیـسرپ . « 1 ، » دـنرادیم تسود  ادـخ  نوچ  ار  نانآ  دـننکیم و  باـختنا  دوخ  يارب 
هک تسا  هیاپ  نیمه  رب  داد و  رارق  ماـما  مدرم  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماـما  نآ  هن  دـنتفرگ ؛ شیوخ  ماـما  ار  ناـنآ  دـنا ، ینـالف  ینـالف و 

، دننک هدهاشم  ار  یهلا  باذع  هک  یماگنه  دـندیزگرب ) ادـخ  ریغ  يدوبعم  و  ، ) دـندرک متـس  هک  اهنآ  و  دـیامرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
(. دنسرتیم اهنآ  زا  هک  یلایخ  ياهدوبعم  هن  ( ؛ تسا دیدش  تازاجم  ياراد  ادخ  تسادخ و  ِنآ  زا  تردق ، مامت  هک  تسناد  دنهاوخ 

شتآ زا  زگره  و  هک : لاـعتم  دـنوادخ  ةدومرف  اـت  دـنیوجیم ...  يرازیب  دوخ ، ناوریپ  زا  هدـننک ) هارمگ  هارمگ و   ) ناربـهر ماـگنه  نآ  رد 
نانآ ناوریپ  متـس و  ناماما  زا  نانیا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپـس  دـیوگ : رباج  « 2 . » دش دـنهاوخن  جراخ  خزود ) )

دنتسه ».
______________________________

165 / 2 هرقب ، (- 1)
167 - 165 / 2 هرقب ، (- 2)
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متفگش رد  رایـسب  مراد . دمآ  تفر و  مدرم  اب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روفعی  یبا  نب  هللادبع  ( 78 - ) 47149 - 1900

ییاههورگ اما  دنتـسه  افو  اب  وگتـسار و  راد ، تناما  یلو  دننکیم  يوریپ  نالف  نالف و  زا  دنرادن و  لوبق  ار  امـش  تیالو  هک  ییاههورگ  زا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دـیوگ : روفعی  یبانبهللادـبع  دـنرادن ! ار  ییوگتـسار  افو و  يرادتناما ، نآ  دـنراد ، ار  امـش  تیالو  هک 

ادخ يوس  زا  هک  ار  يرگمتس  ماما  تیالو  هک  یسک  درادن  نید  دومرف : سپـس  درک و  ور  نیگمـشخ  يدرف  نوچ  نم  هب  تسـشن و  تسار 
: متفگ دیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادبع  دریذپب . ادخ  يوس  زا  ار  یلداع  ماما  تیالو  هک  یسک  رب  تسین  یتمالم  دریذپب و  تسین ،

سپـس تسین . نانآ  رب  یخیبوت  دـنرادن و  نید  نانآ  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسین ؟ نانآ  رب  مه  یخیبوت  چـیه  دـنرادن و  نید  چـیه  ناـنیا 
هب اهتملظ  زا  ار  اهنآ  دناهدروآ ؛ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  ّیلو و  دنوادخ ، هک : ياهدادـن  شوگ  دـنوادخ  ةدومرف  هب  ایآ  دومرف :

؟ دربیم نوریب  رون  يوس 
يوس زا  هک  تسا  یلداع  ماما  ره  اب  نانیا  یتسود  لیلد  هب  نآ ] و  [ ؛ دربیم نوریب  شزرمآ  هبوت و  رون  هب  ناهانگ  ياهتملظ  زا  ار  نانآ  « 1»

«2 . » دنربیم نوریب  اهتملظ  يوس  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک  دنتسه  اهتوغاط  اهنآ  يایلوا  دندش ، رفاک  هک  یناسک  دیامرف : دنوادخ  تسادخ .
هللادبع دندش ؟ رفاک  هک  یناسک  دیوگیم : هک  نامز  نآ  تسین  راّفک  هیآ ، نیا  زا  دنوادخ  روظنم  ایآ  مدیـسرپ : دیوگ : روفعی  یبانبهللادبع 

يوـس هب  دـنروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  وا  اـت  دراد  رفک  هک  یناـمز  رد  تسا  رفاـک  يارب  يروـن  هـچ  دوـمرف : ترـضح  دـیوگ : روـفعی  یبا  نـب 
دوبن ادخ  يوس  زا  هک  ار  يرگمتـس  ماما  ره  تیالو  نوچ  یلو  دـنورب  مالـسا  رون  رب  نانیا  هک  تسا  نیا  ادـخ  روظنم  اهنت  دـنربب ؟ اهتملظ 
ررقم ناشيارب  ار  شتآ  راّفک ، هارمه  هب  دنوادخ  هجیتن  رد  دندمآ و  رد  رفک  ياهیکیرات  هب  مالـسا  رون  زا  نانآ  تیالو  لیلد  هب  دـنتفریذپ 
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«« 3 . » دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنشتآ و  لها  نانآ  دومرف : تخاس و 
ره دومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تشاد : ناـیب  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مدینـش  : » دـیوگ يدـسا  مزهم  ( 79 - ) 47150 - 1901

دنـشاب راگزیهرپ  راکوکین و  ناشياهراک  رد  مدرم  نآ  هچرگ  درک ؛ مهاوخ  باذع  دریذپب ، تسین  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یماما  یمدرم 
درذگیم نانیا  زا  مدیـسرپ : دنـشاب . راکدب  ناشراتفر  رد  مدرم  نآ  هچرگ  مشخبیم ؛ دریذپب ، تسادخ  يوس  زا  هک  ار  یماما  یمدرم  ره  و 

نانآ دناهدروآ ؛ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  ّیلو و  دنوادخ ، دیامرفیم : دنوادخ  يرآ ، دومرف : ترـضح  دنکیم ! باذع  ار  نانآ  و 
نآ رد  هدرک و  رکذ  ار  روفعی  یبا  نبا  ثیدـح  ینعی  ار  یلوا  ثیدـح  ناـمه  نآ ، زا  سپ  «« 4 . » دربیم نوریب  رون  يوس  هب  اـهتملظ  زا  ار 

ار تدابع  دهز و  عرو و  تیاهن  ناشنید  رد  هچرگ  دنتسه ؛ شتآ  رد  هشیمه  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  : » تسا هدوزفا 
ّدض رب  راتفردب و  ناشراتفر  رد  هچرگ  دنتـسه ؛ هشیمه  يارب  تشهب  رد  دناهتفریذپ ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانآ  دنـشاب و  هتـشاد 

دنشاب ». نانآ 
______________________________

257 / 2 هرقب ، (- 1)
257 / 2 هرقب ، (- 2)
257 / 2 هرقب ، (- 3)
257 / 2 هرقب ، (- 4)

 1089 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زور رد  دـنوادخ  هک  دـنرفن  هس  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ روفعی  یبا  نب  هللادـبع  ( 80 - ) 47151 - 1902

دنکب ادخ  يوس  زا  یتماما  ياعّدا  هک  یسک  تسا : یکاندرد  باذع  ناشيارب  دزاسیمن و  هزیکاپ  ار  نانآ  دنکیمن و  هاگن  نانآ  هب  تمایق 
دنراد ». ياهرهب  مالسا  رد  نالف  نالف و  دیوگب  هک  یسک  دنک و  راکنا  تسادخ ، يوس  زا  هک  ار  یماما  هک  یسک  درادن و  هک 

درادن و رظن  نانآ  هب  دیوگیمن و  نخس  تمایق  رد  نانآ  اب  دنوادخ  هک  دنرفن  هس  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 81 - ) 47152 - 1903
ریغ يوس  زا  یتماما  ياعّدا  ای  دـنک  راکنا  ار  ادـخ  يوس  زا  یماما  هک  یـسک  تسا : یکاندرد  باذـع  نانآ  يارب  دـنکیمن و  كاپ  ار  نانآ 

دنراد ». مالسا  رد  ياهرهب  نالف  نالف و  دیوگب  ای  دنک  ادخ 
نانآ اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دنرفن  هس  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دیوگ ینهج  کلاموبا  ( 82 - ) 47153 - 1904
اعّدا ار  یتماما  هک  یـسک  تسا : یکاندرد  باذـع  نانآ  يارب  دزاسیمن و  هزیکاپ  ار  نانآ  دـنکیمن و  یهاگن  ناـنآ  هب  دـیوگیمن و  نخس 

نآ دیوگب  هک  یسک  تسا و  لج  زع و  دنوادخ  دزن  زا  شتماما  هک  دنک  راکنا  ار  یماما  هک  یسک  تسین و  ادخ  يوس  زا  شتماما  هک  دنک 
دنراد ». ياهرهب  مالسا  رد  ود ،

تسا ». رفاک  وا  دشابن ، نآ  لها  یلو  دنک  تماما  ياعّدا  هک  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 83 - ) 47154 - 1905
تـسا هدش  میهفت  نانآ  هب  دنبیجن و  همه  دـنرفن . هدزاود  ام  ربمایپ  زا  سپ  ناماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 84 - ) 47155 - 1906

درادن ». ار  ام  تیالو  چیه  تسا و  هدش  جراخ  ادخ  نید  زا  دیازفیب ، نانآ  هب  ار  یکی  ای  دنک  مک  ار  نانآ  زا  یکی  هک  سک  ره 
هزیکاـپ ار  ناـنآ  درادـن و  رظن  اـهنآ  هب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  هک  دـنرفن  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 85 - ) 47156 - 1907

، دیوگب یّقح  ماما  ةرابرد  هک  یـسک  تسین و  ماما  هک  نیا  اب  تسا ، ماما  دیوگب  هک  یـسک  تسا : یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دزاسیمن و 
دنراد ». ياهرهب  مالسا  رد  ود ، نیا  دیوگب  هک  یسک  تسا و  ماما  هک  نیا  اب  تسین  ماما  وا 

 1091 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دنرفن  هس  : » دومرفیم هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ روفعی  یبا  نبا  ( 86 - ) 47157 - 1908
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نآ هک  دـنک  ادـخ  يوس  زا  یتماما  ياعّدا  هک  یـسک  تسا : یکاندرد  باذـع  نانآ  يارب  دزاسیمن و  كاپ  ار  ناـنآ  دـنکیمن و  رظن  اـهنآ 
دنراد ». ياهرهب  مالسا  رد  ود ، نیا  دیوگب  هک  سک  ره  دنک و  راکنا  تسادخ ، يوس  زا  هک  ار  یماما  هک  سک  ره  درادن و  ار  تماما 

: دومرف هک  نآ  ای  تسا  رفاک  وا  دنک ، اعّدا  ار  تماما  ینعی  ام  ماقم  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 87 - ) 47158 - 1909
تسا ». كرشم 

توعد ار  مدرم  دـنک و  جورخ  هک  سک  ره  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دـیوگ راسی  نب  لیـضف  ( 88 - ) 47159 - 1910
يوس زا  یتماما  ياعّدا  هک  سک  ره  تسا و  نییآ ] ون  رازگتعدب /[  هارمگ و  وا  دـشاب - وا  زا  رترب  یـسک  مدرم  نایم  هک  یلاح  رد  دـنک -

تسا ». رفاک  وا  دشابن ، ماما  دنک و  ادخ 
ره دمحم ، يا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 89 - ) 47160 - 1911

هدرم قاـفن  رفک و  گرم  هب  دریمب ، تلاـح  نیا  رب  رگا  تسا و  نادرگرـس  هارمگ و  درادـن ، لداـع  راکـشآ و  یماـما  هک  تما  نیا  زا  سک 
تسا »... 

 1093 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هریغم  نب  ثراح  ( 90 - ) 47161 - 1912

ار دوخ  ماما  هک  یتیلهاج  ای  تیلهاج  ِتیلهاج  متفگ : يرآ . دومرف : ترـضح  تسا . هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  شماـما  دریمب و 
یهارمگ ». قافن و  رفک و  تیلهاج  دومرف : ترضح  دسانشیمن ؟

دریمب و هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد نایب  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 91 - ) 47162 - 1913
تسا ». تیلهاج  گرم  شگرم  دشابن ، یماما  شیارب 

وا يارب  دریمب و  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 92 - ) 47163 - 1914
دوشیم ». هذخاؤم  تسا ، هداد  ماجنا  مالسا  تیلهاج و  رد  هچنآ  هب  تسا و  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشابن ، نم  نادنزرف  زا  یماما 

ماـما دریمب - ماـما  نودـب  هک  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  : » دـیوگ دـیزی  نب  رمع  ( 93 - ) 47164 - 1915
ماما تسا . هدـنز  ماما  شروظنم  دـیوگب ! نینچ  هک  مدینـشن  ناتردـپ  زا  متفگ : تسا . هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشب - ار  وا  هک  ياهدـنز 

. تسا هدومرف  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب  نیقی و  هب  دومرف :
، دشاب هتشادن  دنک  تعاطا  دونشب و  وا  زا  هک  یماما  دریمب و  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تشاد : نایب  ترـضح 

تسا ». هدرم  یلهاج  گرم  هب 
رهاظ هدـنز و  ماما  وا  يارب  دریمب و  هک  سک  ره  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  : » دـیوگ دوراـجلاوبا  ( 94 - ) 47165 - 1916

: دومرف ترضح  هدنز ؟ ماما  موش ! تیادف  متفگ : دیوگ : دوراجلاوبا  تسا . هدرم  یلهاج  گرم  هب  دشابن 
هدنز ». ماما 

«، 1  » میناوخیم ناشماما  هب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 95 - ) 47166 - 1917
نآ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز  دنوشیم ، هدـناوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـننکیم ؛ ادـتقا  ایند  رد  وا  هب  هک  تسا  یـسک  روظنم  : » دومرف

تسا و نآ  رد  نیـسح  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تسا  نآ  رد  نسح  هک  ینامز  دنوشیم ، هدـناوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  و  تسا ؛
ماما دریمب و  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاد : نایب  سپـس  درمـش . کی  هب  کی  ار  مالـسلا  هیلع  ناماما  ترـضح ،

تسا ». هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز 
______________________________

71 / 17 ءارسا ، (- 1)
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 1095 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تفگیم : هک  مدینـش  مردـپ  زا  : » دـیوگ تاّیز  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  ( 96 - ) 47167 - 1918

رب ادخ  يارب  یتجح  زا  تمایق  زور  ات  نیمز  هک : نیا  نآ  دش و  لاؤس  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردـپ  زا  هک  یتیاور  ةرابرد 
، تسا ّقح  نیا  دومرف : ترضح  تسا . هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  هک  ارچ  دنامیمن ؛ یلاخ  شقلخ 

تسا »...  ّقح  زور  هک  هنوگ  نآ 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  ناشدـنزرف  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  تمدـخ  : » دـیوگ رمع  نب  لّـضفم  ( 97 - ) 47168 - 1919

ردـپ و دومرفیم : دنابـسچیم و  دوخ  هب  تفرگیم و  شود  رب  ار  وا  دـیکمیم و  ار  شناـبز  دیـسوبیم و  ار  وا  ترـضح  دوـب و  ناـشنماد 
ملد رد  موش ! تیادف  متفگ : تسا ! راکـشآ  تلـضف  زا  هزادنا  هچ  ياهدش و  هدیرفآ  كاپ  ردـقچ  ییوب و  شوخ  ردـقچ  تیادـف ! هب  مردام 

هب تبسن  نم  نوچ  نم  هب  تبسن  وا  لّضفم ، يا  دومرف : نم  هب  ترضح  متـسین . نانچ  وت  زج  یـسک  هب  تبـسن  هک  هداتفا  رـسپ  نیا  زا  یتبحم 
. تسا مردپ 

اونـش و دـنوادخ ، دـندوب و  هدـش  هتفرگ  رگید  ضعب  زا  یـضعب  تلیـضف ] اوقت و  یکاـپ و  رظن  زا   ] هک دـندوب  یناـمدود ] و   ] نادـنزرف اـهنآ 
. تساناد

تیاده دنک ، تعاطا  وا  زا  سک  ره  يرآ ؛ دومرف : ترضح  تسامش ؟ زا  سپ  تماما  نیا  بحاص  وا  مدیـسرپ : دیوگ : رمع  نب  لّضفم  « 1»
دوش ». رفاک  دنک ، يو  نایصع  سک  ره  دبای و 

هک یلئاسم  زا  نآ  رد  هک  ار  ماهمان  ات  متـساوخ  هللا - همحر  يرمعنامثعنبدمحم - زا  : » دیوگ بوقعی  نب  قاحـسا  ( 98 - ) 47169 - 1920
یسک ۀتفگ  اما  و  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دمآ »...  ناميالوم  طخ  هب  عیقوت  دناسرب . جع ])  ) نامز ماما  هب   ] ماهتشون دوب ، هدش  لکـشم  میارب 

تسا »...  یهارمگ  بیذکت و  رفک و  تسا ، هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگ  هک 
زا شیپ  هک  نیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  کیچیه  هک : دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 99 - ) 47170 - 1921

هیلع میرم  نب  یـسیع  هچنآ  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  «، 2  ... » دروآیم نامیا  حیـسم ] ترـضح  وا /[  هب  شگرم 
ّدر تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  يدـحا  تسین و  رفاک  زج  دریذـپن  هدروآ  مالـسلا 

دوشیم ». رفاک  هک  نیا  رگم  دنکیمن 
______________________________

34 / 3 نارمع ، لآ  (- 1)
159 / 4 ءاسن ، (- 2)

 1097 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
امش نایلاوم  زا  يدرف  مدیسرپ . مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  : » دیوگ شیوخ  باتک ]  ] لصا رد  یـسرن  دیز  ( 100 - ) 47171 - 1922

ترـضح مییوجن ؟ يرازیب  وا  زا  ایآ  دهدیم . ماجنا  تسا ، تکاله  بجوم  هک  یهانگ  دروخیم و  بارـش  تسامـش ، تماما  هب  فراع  هک 
مییوگب میناوتیم  ایآ  مدیـسرپ : دیرادب . نمـشد  ار  شراک  یلو  دیرادب  تسود  ار  وا  هن . شدوخ  زا  یلو  دـییوجب  يرازیب  شراک  زا  دومرف :
دنکیم »...  ینمشد  ام  ناتسود  اب  دنکیم و  راکنا  ار  ام  هک  تسا  یسک  رفاک  رجاف و  قساف و  هن ، دومرف : ترضح  تسا ؟ رجاف  قساف و 

: دیوگیم يرگید  هب  يدرم  هک  دینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ شیوخ  باتک ]  ] لصا رد  داّرز  دیز  ( 101 - ) 47172 - 1923
تهج نآ  هب  نیا  تسا و  هدـش  رفاک  وا  هک  هاگآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دوب . ناـنچ  نینچ و  هک  تزیزع  ناـج  هب  دـنگوس 

تسین ». کلام  چیه  وا  ناج  زا  هک  تسا 
دنتـسه ادـخ  هب  نامیا  یعّدـم  هک  نانآ  رتشیب  هک : لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ( 102 - ) 47173 - 1924

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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دوشیم ». بوسحم  كرش  دنگوس ، وت  ناج  هب  هک : درف  ۀتفگ  نیمه  : » دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  «، 1  » دنکرشم
ةرابرد امش  تفگ : ام  هب  باطخلاوبا  میدوب . مه  اب  باطخلاوبا  ملسم و  نب  دمحم  نم و  : » دیوگ ناسر  همان  مشاه  ( 103 - ) 47174 - 1925

. تسا رفاک  وا  دسانـشن ، ار  تیـالو  نیا  هک  سک  ره  متفگ : نم  دـیراد ؟ يرظن  هچ  دسانـشن ، ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  تیـالو  هک  یـسک 
رفاک تفریذـپن ] ، ] تخانـشن دـش و  مامت  وا  رب  تجح  هک  نامز  نآ  دوش و  مامت  وا  رب  تجح  هک  نآ  ات  دوشیمن  رفاـک  تفگ : باـطخلاوبا 

: تفگ باطخلاوبا  هب  ملسم  نب  دمحم  تسا .
. تسین رفاک  هدرکن ، راکنا  رگا  دوش ؟ رفاک  هدرکن ، مه  راکنا  و  هتفریذپن ]  ] هتخانشن هک  ارچ  هللا ! ناحبس 

. متفگ زاب  ناشیا  يارب  ار  وگتفگ  نیا  مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متفر ، هک  جح  هب  دیوگ : مشاه 
. یطسو ةرمج  رانک  ینم  رد  بشما  امش  ام و  ةدعو  دنتسه . بیاغ  ود  نآ  يرضاح و  وت  دومرف : ترضح 

ام هب  سپس  تشاذگ  شاهنیس  رد  ار  نآ  تشادرب و  یتشلاب  ماما  میدمآ . درگ  ماما  دزن  ملـسم  نب  دمحم  باطخلاوبا و  ام و  دش ، بش  نوچ 
تداهـش يرآ ، متفگ  دنهدیمن ؟ هللا  الا  هلا  هب ال  تداهـش  نانآ  ایآ  دییوگیم ؟ هچ  دوخ  لها  نانز و  ناراکتمدـخ ، دروم  رد  امـش  دومرف :

زامن ایآ  دومرف : ترضح  يرآ . متفگ : تسادخ ؟ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنهدیمن  تداهش  ایآ  دومرف : ترـضح  دنهدیم .
؟ دنتـسه دیراد ، امـش  هک  ياهدیقع  هب  فراع  نانآ  ایآ  دومرف : ترـضح  يرآ . متفگ : دنوریمن ؟ جح  هب  دنریگیمن و  هزور  دـنناوخیمن ،

. هن متفگ :
. تسا رفاک  دریذپن ] ، ] دسانشن ار  تیالو  نیا  هک  سک  ره  متفگ : دناهنوگچ ؟ امش  دزن  رد  نانآ  دومرف : ترضح 

ای  اههار  ۀنایم  رد  هک  یمدرم  ( ؟ ار اهبآ  مدرم  اههار و  مدرم  ياهدیدن  ایآ  هللا ! ناحبس  دومرف : ترضح 
______________________________

106 / 12 فسوی ، (- 1)
 1099 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنناوخیم زامن  هک  تسین  نینچ  ایآ  دومرف : ترضح  ماهدید . يرآ ، متفگ : نیشن .) هیداب  ینابایب و  مدرم  دننکیم / یگدنز  اهبآ  رانک  رد 
؟ دـنهدیمن تسادـخ ، لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیا  هب  هللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  ایآ  دـنوریم ؟ جـح  دـنرادیم و  هزور  و 
؟ دـناهنوگچ امـش  رظن  زا  نانآ  دومرف : ترـضح  هن . متفگ : دنتـسه ؟ امـش  ةدـیقع  هب  فراع  نانآ  دومرف : ترـضح  دـنهدیم . يرآ ، متفگ :
هب ار  نانآ  ندـیبسچ  نمی و  لـها  هبعک و  اـیآ  هللا ! ناحبـس  دومرف : ترـضح  تسا . رفاـک  وا  دسانـشن ، ار  امـش  تیـالو  نیا  سک  ره  متفگ :

لوسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیا  هللا و  الا  هلا  هب ال  ناـنآ  اـیآ  دومرف : ترـضح  ماهدـید ؟ ارچ  متفگ : ياهدـیدن ؟ هبعک  ياـههدرپ 
: دومرف ترـضح  دنتـسه . هنوگ  نیا  يرآ ، متفگ : دنوریمن ؟ جح  دنریگیمن و  هزور  دنناوخیمن و  زامن  دنهدیمن و  تداهـش  تسادـخ ،

: دومرف ترضح  هن . متفگ : دیتسه ؟ نآ  رب  امش  هک  ياهدیقع  هب  دنفراع  نانآ  ایآ 
: دومرف ترضح  تسا . رفاک  وا  دشاب ، هتشادن  تفرعم  هک  سک  ره  متفگ : دییوگیم ؟ هچ  نانآ  ةرابرد  امش 

! هک هاگآ  دومرف : ترـضح  مهاوخیمن . نم  متفگ : میوگب . ناتيارب  دیهاوخب  رگا  دومرف : نآ  زا  سپ  تسا . جراوخ  ۀتفگ  نیا  هللا ! ناحبس 
. دیاهدینشن ام  زا  ار  نآ  هک  دییوگب  يزیچ  هک  تسا  دب  امش  يارب  نیا 

.« دنادرگیم رب  ملسم  دمحم  ۀتفگ  هب  ار  ام  ترضح  هک  متشاد  نامگ  نم  دیوگ : مشاه 

تاعاجرا

: تشذگ

 .. زامن تلیضف  باوبا  زا  مشش  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  ماقم و  نیا  بسانم  یتایاور  تامدقم ، باوبا  زا  کی  تسیب و  باب  تایاور  رد 
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جح بوجو  باوبا  زا  مود  باب  تلیضف و  باوبا  زا  ناضمر  هام  رد  هزور  بوجو  مود  باب  و  تاکز و ...  تلیضف  باوبا  زا  مراهچ  باب  و 
زا مایـس  باب  مرحم و  حاکن  باوبا  زا  مهدزاود  باب  ابر و  باوبا  زا  مکی  باب  نمـشد و  اب  داـهج  باوبا  زا  مکی  تسیب و  باـب  هرمع و  و 
زا متـسیب  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  دـینک و  هعجارم  تسا ؛ بساـنم  باـب  نیا  اـب  هک  یتیاور  رگید ، نوگاـنوگ  باوبا  اهیندیـشون و  باوبا 
رفک دنوادخ  هب  دیوج ، يرازیب  کچوک - درُخ و  هچرگ  یبسن - زا  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دالوا ، ماکحا  باوبا 

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و  تسا ». هدیزرو 
دوشیم ». بوسحم  گرزب  يادخ  هب  رفک  دشاب - درُخ  کچوک و  هچرگ  بسح - یفن  »

 1101 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دیآیم

، دـنک بیذـکت  ار  وا  راـکنا و  ار  یلـسرم  ربماـیپ  توبن  سک  ره  : » هک هتفگ  نیا  وضع ، صاـصق  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
سک ره  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ راکنا  ار  امـش  زا  یماما  یـسک  رگا  تسیچ ، امـش  رظن  متفگ : ماـما  هب  دـیوگ : يوار  تسا . حاـبم  شنوخ 
ماما هک  ارچ  تسا ؛ مالسا  زا  دترم  رفاک و  وا  تسا . هتـسج  يرازیب  شنید  وا و  زا  دنوادخ  هتـسج و  يرازیب  ادخ  زا  وا  دنک ، راکنا  ار  یماما 

زاب هک  نیا  رگم  تسا ، حاـبم  لاـح  نآ  رد  شنوخ  رفاـک و  وا  دـیوج ، يرازیب  ادـخ  نید  زا  هک  سک  ره  تسادـخ و  نید  ادـخ و  يوس  زا 
.« دنک هبوت  لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  ددرگ و 

یبصان قفانم و  قیدنز ، مکح  باب 8 -

هراشا

دز ار  شندرگ  يالاب  ترضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یقیدنز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47175 - 1926
ناثراو نادنزرف ، يارب  دومرف : ترضح  تسا ؟ یسک  هچ  يارب  شلام  نیا  دراد ؛ یناوارف  لام  قیدنز ، نیا  دش : لاؤس  ماما  زا  تشک .] ار  وا  ]

شرسمه ». و 
یهورگ ناناملسم و  زا  اهقیدنز  زا  یهورگ  هب  نم  : » هک تشون  همان  ترضح  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لماع  ( 2 - ) 47176 - 1927

قیدنز سپـس  دـلوتم و  مالـسا  ترطف  رب  هک  ناناملـسم  زا  کی  ره  اما  دومرف : موقرم  وا  يارب  ترـضح  ماهتفای . تسد  قیدـنز  نایحیـسم  زا 
هک درک  هبوت  رگا  هدب . هبوت  ار  وا  هدشن ، دـلوتم  مالـسا  ترطف  رب  ناناملـسم  زا  هک  سک  نآ  یلو  هدـم  هبوت  ار  وا  نزب و  ار  شندرگ  هدـش ،

تسا ». هقدنز  زا  رتگرزب  دوخ  دنتسه ، نآ  رب  نانآ  هک  یتیحیسم  سپ  نایحیسم ؛ اما  نزب و  ار  شندرگ  هنرگو  چیه ؛
یناوارف لام  دـش و  هتـشک  وا  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، رکنم  ار  داعم  هک  ار  قیدـنز  يدرم  ( 3 - ) 47177 - 1928

. درک میسقت  لج  زع و  دنوادخ  باتک  ۀیاپ  رب  ار  نآ  داد و  رارق  يو  نادنزرف  ردام و  ردپ و  رسمه ، يارب  ار  شاهکرت  ترضح  هک  تشاد 
نانآ تشاد و  هضرع  نانآ  رب  ار  مالسا  ترضح ، دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هرصب  زا  ار  قیدنز  يدادعت  ( 4 - ) 47178 - 1929

نآ زا  سپ  مزاسیم . ریـس  تشوگ  هیپ و  زا  ار  وت  زورما  دومرف : هلاچ ] هب  باطخ   ] دـنک و ناـنآ  يارب  ياهلاـچ  دـنتفریذپن . یلو  داد  هبوت  ار 
تخادنا و  هلاچ  رد  ار  اهنآ  هاگنآ  دش . هدز  ناشياهندرگ  داد  روتسد 

 1103 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
روتسد ترـضح  درکیم . لمع  دهد ، رییغت  ار  شنید  هک  سک  ره  دترم و  اب  نینچ  نیا  دنازوس و  ار  نانآ  تخورفا و  نانآ  رب  شتآ  سپس 

یلو دنداد  مهرد  رازه  دص  درف ، نآ  دسج  نتفرگ  يارب  یحیـسم  نآ  يایلوا  درک . رداص  دوب ، هدش  دـترم  هک  ار  یحیـسم  کی  ندـنازوس 
هک دوب  مهاوخن  یناسک  زا  زین  مشاب و  نانیا  لباقم  رد  ناطیـش  روای  مهاوخن  نم  دومرف : دندنازوس و  ار  وا  داد  روتـسد  تفریذـپن . ترـضح 
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، داد ار  نانآ  ندنازوس  روتـسد  ربنق  هب  دز و  شتآ  دـش ، وگزاب  هک  ار  ياهقدانز  نیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنـشورفیم و  ار  يرفاک  دـسج 
مداد ».] روتسد   ] متساوخ ار  ربنق  متخورفا و  شتآ  مدید ، ار  يرکنم  زیچ  زورما  نوچ  دومرف : سپس 

. دنازوس شتآ  اب  تشک و  ار  نانآ  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ییاهقیدنز  ( 5 - ) 47179 - 1930
دندادیم تداهش  وا  هیلع  رفن  ود  رگا  قیدنز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47 - 47180 - 1931

رفن ود  نآ  تداهـش  هک  درکیم  مکح  نینچ  دندادیم ، تداهـش  شایکاپ  ياتـسار  رد  وا  عفن  هب  رفن  رازه  دـندوب و  هدیدنـسپ  لداع و  هک 
تسا ». هدش  هتشاد  هگن  یفخم  هک  تسا  ینید  هقدنز  هک  ارچ  درکیم ؛ لطاب  ار  رفن  رازه  تداهش  تسا و  ذفان 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرف  رگا  تسیچ ، امش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هریغم  نب  ثراح  ( 7 - ) 47181 - 1932
؟ درکیم لوبق  وا  زا  ربمایپ  ایآ  هن ؟ ای  یتسه  ربمایپ  وت  هک  منادیمن  دنگوس ! ادخ  هب  تفگیم : دمآیم و  هلآ 

.« درکیمن رایتخا  مالسا  یقفانم ، چیه  تفریذپیم ، ار  نیا  ربمایپ  رگا  تشکیم . ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکلب  هن ، دومرف : ترضح 
کمک یهورگ  زا  دمحم  دوش ، هتفگ  هک  مرادن  شوخ  تسا  نیا  هن  رگم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 8 - ) 47182 - 1933

مدزیم ». ار  اهنآ  زا  يدایز  هورگ  ندرگ  هنیآره  ّالاو  تشک  ار  نانآ  سپس  دش ، زوریپ  شنمشد  رب  هک  نامز  نآ  ات  تفرگ 
نارفاک و زا  يدحا  نتشک  : » تسا تیاور  دنکیم ، نایب  ار  بان  مالسا  هک  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ( 9 - ) 47183 - 1934

یـسرت تنارای  دوخرب و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنک و  شالت  داسف  هار  رد  ای  دشاب  لتاق  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  هیقتراد  رد  اهیبصان 
یشاب ». هتشادن 

1105 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

تسا و هدـیرفاین  گس  زا  رتدـب  ار  یقلخ  ادـخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اهبآ ، باوبا  زا  هدزناـپ  باـب  زا  هدزاـی  تیاور  رد 
یقولخم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزاود ، تیاور  رد  و  تسا ». رتتسپ  ادـخ  دزن  گس  زا  یبصان 

تسا ». گس  زا  رتسجن  هدرک ، مالسلا  هیلع  تیب  لها  ام  يارب  ینمشد  بصن  هک  یسک  تسا و  هدیرفاین  گس  زا  رتسجن 
سکره كرشم و  یحیسم ، يدوهی ، هدازانز ، ةدروخ  مین  ترـضح  : » هک هتفگ  نیا  «، 1  » رائـسأ باوبا  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

باب زا  تشه  داتشه و  تیاور  رد  و  دوب ». یبصان  ةدروخ  مین  ترضح  دزن  رتتخس  همه  زا  تشادن و  شوخ  تسا ، مالـسا  فلاخم  هک  ار 
اذغ و ار  وا  دنکن و  تقر  وا  رب  تلد  سپ  یبصان ؛ اما  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ّبحتسم ، یلام  قوقح  باوبا  زا  راهچ  لهچ و 
نک و بآ  ریز  ار  وا  تساوخ . کمک  هتخوس و  ای  هدـش  قرغ  رگا  سرم ، شدایرف  هب  دریمب و  یگنـشت  اـی  یگنـسرگ  زا  هچرگ  هدـم ؛ بآ 
ار یبصان  سک  ره  دومرفیم : دوب ، هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نیتسار  وریپ   ] یبوخ ِيدمحم  هک  مردپ  هک  ارچ  هدـم ؛ شايرای 

ماما ةدومرف  هن ، داتـشه و  تیاور  رد  و  هدـیزرمآ ». ای  دـشاب  بّذـعم  هچ  دـنک - رپ  شتآ  زا  ار  شنورد  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، ریس 
هاگن ار  وا  تسا ؛ تیب  لها  ام  نمشد  هک  تسا  یصخش  دنک ، يراد  هگن  ار  یگس  یسک  رگا  هک  نیا  زا  مروظنم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم 

هیلع موصعم  ماـما  ةدومرف  دون ، تیاور  رد  و  تسا ». هتفر  نوریب  مالـسا  زا  دـنک ، نینچ  هک  سک  ره  دـنک . باریـس  دـناروخب و  وا  هب  دراد ،
نانمشد زا  دیراد و  ار  تیالو  امش  دنادیم  هک  یلاح  رد  دنکب - هعیش ]  ] امش يارب  ینمشد  بصن  هک  تسا  یسک  بصان  یلو  : » هک مالسلا 

باوبا زا  موس  باب  هب  رگنب  و  تسا ». هتـشک  ار  ام  تسود  دـنک ، ریـس  ار  ام  نمـشد  هک  سک  ره  دومرف : ترـضح  دـییوجیم و  يرازیب  اـم 
، تاداهش باوبا  زا  مهن  یس و  باب  رد  تسا و  باب  نیا  بسانم  باب ، ود  نیا  هک  ارچ  راّفک ؛ حاکن  باوبا  زا  مشـش  باب  سمخ و  بوجو 

. دراد تلالد  باب  نیا  ناونع  ینایاپ  شخب  رب  هک  یتیاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  تایاور  رد  باب و  نیا  بسانم 
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: دیآیم

يارب تسا ، يرگیبصان  هب  فورعم  هک  ار  یبصان  يدرم  ینمؤم ، : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، باوبا  زا  موس  لهچ و  باب  زا  هدزای  تیاور  رد 
یلو دنـشکیم  شلتق  ربارب  رد  ار  وا  نانیا  اما  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هتـشک  نتـشک ، نیا  ربارب  رد  ایآ  دشکیم . ییادخ  مشخ  اب  شنید 

دشکیمن »...  لتق  نیا  يارب  ار  وا  دنربب ، تسا  راکشآ  هک  یلداع  ماما  دزن  ار  وا  رگا 
______________________________

م هدز - نهد  هدروخ ، مین  ینعی  روئس  عمج  (- 1)
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هیرَدَق ۀقرف  نایلاغ و  مکح  باب 9 -

هراشا

راگدرورپ يا  وت  رب  مالس  دنتفگ : دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47184 - 1935
نآ رانک  رد  تخورفا و  نآ  رد  یـشتآ  دنَک و  نانآ  يارب  ياهلاچ  ترـضح  دندرکن . هبوت  یلو  دننک  هبوت  ات  تساوخ  نانآ  زا  ترـضح  ام !

یـشتآ رگید  ۀـلاچ  رد  تخادـنا و  ياهلاچ  رد  ار  نانآ  دـندرکن ، هبوت  نوچ  داد و  هار  مه  هب  ار  ود  نیا  درک و  هدامآ  رگید  ياهلاچ  هلاـچ ،
دندرم ». همه  ات  تخاس  نشور 

زا درم  داتفه  دش ، غراف  نایرـصب  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  ( 2 - ) 47185 - 1936
. دنداد ار  ناشباوج  ناشیا  نابز  اب  مه  ماما  دنتفگ و  نخس  ماما  اب  ناشدوخ  نابز  اب  دنداد و  مالس  ماما  هب  دندیـسر . ماما  تمدخ  « 1  » ّطز

وت دنتفگ : دـنتفریذپن و  نانآ  یلو  متـسه  قولخم  ادـخ و  ةدـنب  نم  متـسین . دـیتفگ ، امـش  هک  هنوگ  نآ  نم  دومرف : نانآ  هب  ماما  نآ  زا  سپ 
، دـینکن هبوت  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  دـیدرگنرب و  دـیتفگ  نم  ةرابرد  هچنآ  زا  دیـشکن و  تسد  رگا  دومرف : نانآ  هب  ترـضح  ینامه .

. دوش هدنَک  اهنآ  يارب  ییاههاچ  ات  داد  روتسد  ترضح  دندیزرو . عانتما  دننک ، هبوت  دندرگ و  رب  هک  نیا  زا  نانآ  مشکیم . ار  امش  اعطق 
اههاچ نآ  زا  یکی  رد  دناشوپ و  ار  اههاچ  رـس  دنکفا و  اههاچ  نآ  رد  ار  نانآ  ترـضح  نآ  زا  سپ  دش . هداد  هار  مه  هب  دش و  هدنک  اههاچ 

دندرم ». دیسر و  نانآ  هب  اههاچ  نآ  رد  شتآ  دود  دش . هتخورفا  شتآ  ۀلعش  دوبن ، نآ  رد  یسک  هک 
دزن یّطز  درم  داتفه  دـش ، غراف  هرـصب  لها  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 3 - ) 47186 - 1937

: دومرف اهنآ  هب  ماما  نآ  زا  سپ  دنتفگ . نخس  ماما  اب  دوخ  نابز  هب  دنداد و  مالس  ماما  هب  دندمآ و  ناشیا 
دنتفریذپن و مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میادخ . قولخم  هدنب و  نم  متـسین . دیتفگ ، امـش  هک  هنوگ  نآ  نم 
زع و دنوادخ  يوس  هب  دیدرگنرب و  شیوخ  ۀتفگ  زا  رگا  دومرف : نانآ  هب  ترـضح  ینامه . وت ، هن ، دـنک ) تنعل  ار  نانآ  دـنوادخ  : ) دـنتفگ
. دندرگرب دننک و  هبوت  هک  دنتفریذپن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مشکیم . ار  امـش  اعطق  دینکن ، هبوت  لج 

یخرب هدنَک ، اههاچ  دوش . هدنَک  نانآ  يارب  ییاههاچ  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد یسک  هک  ییاههاچ  زا  هاچ  کی  رد  دناشوپ و  ار  اههاچ  رس  دنکفا و  اههاچ  نآ  رد  ار  نانیا  ترضح  نآ ، زا  سپ  دش . هداد  هار  یخرب  هب 

دندرم ». همه  دیسر و  نانآ  هب  اههاچ  نآ  رد  شتآ  دود  تخورفا . یشتآ  دوبن ، نآ 
______________________________

. دنتسه اهيدنه  اهینادوس و  زا  سنج  کی  ّطز : (. 1)
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راگدرورپ يا  وت  رب  دورد  دنتفگ : دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47187 - 1938

ياهلاچ تخورفا و  یـشتآ  نآ  رد  دـنک و  ناشيارب  ياهلاچ  ترـضح  دـندرکن . هبوت  نانآ  دـننک . هبوت  هک  تساوخ  نانآ  زا  ترـضح  اـم !
شتآ رگید ، ۀـلاچ  رد  دـنکفا و  هلاچ  نآ  رد  ار  نانآ  دـندرکن ، هبوت  نوچ  داد و  هار  مه  هب  ار  ود  نیا  درک و  رفح  هلاچ  نآ  راـنک  رد  رگید 

دندرم ». همه  ات  تخورفا 
هب دندیـسر . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  نایرـصب ، اب  گنج  زا  سپ  یّطز  درم  داتفه  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 5 - ) 47188 - 1939

! میامش دننام  ياهدیرفآ  اهنت  نم  دینکن ؛ امش ، رب  ياو  دومرف : نانآ  هب  ترضح  دنداتفا . هدجـس  هب  وا  يارب  دندناوخ و  ادخ  ار  وا  دوخ  نابز 
مهاوخ اعطق  ار  امـش  دـینکن ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  دـیدرگنرب و  دـیاهتفگ  نم  ةرابرد  هچنآ  زا  رگا  دومرف : ترـضح  دـنتفریذپن . ماما  زا  نانآ 

: دیوگ يوار  تشک .
ار اهدرم  يرگید  زا  سپ  یکی  ربنق  تخورفا . یـشتآ  دـنَک و  ناشيارب  یلیطتـسم  ياـههلاچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنتفریذپن . ناـنآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، زا  سپ  دنکفایم . شتآ  رد  ار  نانآ  تفرگیم و  دوخ  شودرب 
مناوخیم  ارف  ار  ربنق  مزورفایم و  یشتآ  منیبب  ار  يرکنم  راک  هک  نامز  نآ  نم 

دنکیم ». ناشدوبان  هناردتقم  تدش و  هب  ربنق  منکیم و  یپ  رد  یپ  ییاههلاچ  نآ ، زا  سپ 
تیادف مرورـس ، دنتـشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  نام  نارای  زا  یـضعب  : » دـیوگ یمدآ  دایز  نب  لهـس  ( 6 - ) 47189 - 1940

وا امش  تسامش . ربمایپ  امش و  باب  وا  یتسه و  میدق  لوا و  نامه  امش  هک  نیا  تسامش و  ناتسود  زا  هک  دراد  اعّدا  هکسح  نب  یلع  موش !
وت و تفرعم  تهج  هب  اهنیا  ۀمه  هزور  جح و  تاکز ، زامن ، هک  دـیوگیم  وا  دـنک . توعد  ار  مدرم  تقیقح  نیا  هب  هک  ياهدرک  رومام  ار 
اب یگدنب  هک  تسا  لماک  ینمؤم  هکسح  نبا  نیاربانب  دشاب ؛ هتشاد  ار  امش  توبن  تیباب و  يوعد  هکسح  نبا  دننام  هک  تسا  یسک  تفرعم 
هک تسا  نامه  اهنیا  ۀـمه  يانعم  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  تسا و  هدرب  ماـن  ار  نید  عیارـش  ۀـمه  تسا و  طـقاس  وا  زا  جـح  هزور و  زاـمن ،

ار نانآ  هک  هنیمز  نیا  رد  یباوج  اب  شیوخ  نایلاوم  رب  دینادب ، حالص  رگا  دناهدیورگ . وا  هب  يرایـسب  مه  مدرم  تسا و  هدش  تبث  ناتيارب 
هک هکسح  نبا  دومرف : موقرم  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیوگ : دایز  نب  لهـس  دیهن . تنم  دشخب ، تاجن  تکاله  زا 

؛ دوـشیم هچ  ار  وا  مسانـشیمن . مناتـسود  ناـیم  رد  ار  وا  الـصا  نم  هک  تسا  یفاـک  ار  وـت  نیا  تسا و  هتفگ  غورد  داـب ! وا  رب  ادـخ  تنعل 
، زامن كاپ ،] یعیارـش  یکاـپ /  ] تیفینح هب  زج  هب  ار  وا  زا  شیپ  ناربماـیپ  دـمحم و  دـنوادخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنک ! تنعل  ار  وا  دـنوادخ 

يادخ  هب  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هتخیگنینرب و  تیالو  جح و  هزور ، تاکز ،
 1111 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وا کیرـش  ار  يزیچ  چیه  مییادخ و  ناگدـنب  میتسه ، وا  لسن  زا  هک  ایـصوا  ام ، نینچمه  تسا و  هدرکن  توعد  درادـن ، کیرـش  هک  هناگی 
یتجح ام  درک . دهاوخ  باذـع  ار  ام  مینکن ، تعاطا  رگا  دـهدیم و  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  ام  مینک ، تعاطا  وا  زا  رگا  میریگیمن .

زا میوجیم  يرازیب  مربیم و  هانپ  ادـخ  هب  نم  تسا . تباث  شقلخ  ۀـمه  رب  ام و  رب  لـج  زع و  دـنوادخ  يارب  تجح  هکلب  میرادـن  ادـخ  رب 
گنت هب  ار  نانآ  دنک ! تنعل  ار  نانآ  دنوادخ  دینک . يرود  نانآ  زا  موشیم . کیدزن  ادخ  هب  رود و  هتفگ  نیا  زا  دیوگ و  نینچ  هک  یـسک 

دینکشب ». گنس  اب  ار  شرس  دیتفای ، تسد  نانآ  زا  یسک  هب  تولخ  رد  رگا  و  دیریگب ] تخس  نانآ  رب  دیزاس /[  روبجم  هار 
ریجم نب  فلد  دندرک و  لزنم  يرـسک  ناویا  رد  دندمآ . نئادم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ یطاباس  رامع  ( 7 - ) 47190 - 1941

ترضح نآ ، زا  سپ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  زیخرب ؛ نم  هارمه  دومرف : فلد  هب  ترـضح  دش ، رهظ  نوچ  دوب . ترـضح  هارمه  يرـسک - مّجنم 
و دوب ] هدـش  شخپ  همجمج  و   ] ریگب ار  همجمج  نیا  دومرف : شنارای  زا  یـضعب  هب  درک و  ياهدـش  یـشالتم  هدیـسوپ و  همجمج  هب  یهاگن 
. راذگب تشط  رد  ار  همجمج  نیا  دومرف : صخش  نآ  هب  تخیر و  نآ  رد  یبآ  دروآ و  یتشط  تسشن و  اجنآ  رد  دمآ و  ناویا  هب  ترضح 
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هب حیصف  نابز  هب  همجمج  یتسیک ؟ وت  مایک و  نم  هک  ییوگب  نم  هب  هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  همجمج ، يا  دومرف : ترـضح  نآ  زا  سپ 
نیا زا  سپ  متـسه . ناوریـشونا  يرـسک  ادخ ، زینک  دنزرف  ادخ و  ةدـنب  نم  یتسه و  ایـصوا  رورـس  نینمؤملاریما و  وت  تفگ : دـمآ و  نخس 

همجمج زا  هچنآ  دوب و  هدـش  هچنآ  زا  ار  نانآ  دـنتفر و  شیوخ  یلاها  نایم  هب  دـندوب  ترـضح  هارمه  طاباس  لها  زا  هک  یناـسک  ناـیرج ،
. دندرک ربخاب  دندوب ، هدینش 

. دندش رـضاح  ترـضح  دزن  دندرک و  ادیپ  فالتخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیهام ] تقیقح و  و   ] فصو رد  دـندش و  برطـضم  مدرم 
ماما هب  ترـضح  نارای  دنتـشاد . راهظا  دنتفگ ، شنارای  ابـس و  نب  هللادبع  هچنآ  لثم  حیـسم و  ةرابرد  نایحیـسم  هچنآ  دننام  مدرم  زا  یخرب 

هک دیراد  تسود  دومرف : نانآ  هب  دینش ، نانآ  زا  ار  نخـس  نیا  ماما  نوچ  دنوش . رفاک  مدرم  يزاس ، اهر  هدیقع  نیا  رب  ار  نانیا  رگا  دنتفگ :
؟ منکب هچ  نانآ  اب 

هچ دومرف : تخاس و  رـضاح  ار  نانآ  ترـضح  نازوسب . يدـنازوس ، ار  شنارای  ابـس و  نب  هللادـبع  هک  هنوگ  ناـمه  ار  ناـنآ  دـنتفگ : مدرم 
دنوادخ يارب  زج  راک  نیا  میدینـش و  امـش  رب  ار  شباطخ  هدیـسوپ و  ۀمجمج  نخـس  ام  دنتفگ : تشاداو . دـنتفگ ، هچنآ  رب  ار  امـش  يزیچ 

، میتفگ هک  دوب  تهج  نیا  زا  تسین و  زیاج  لاعتم 
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رب شیوخ  ۀـتفگ  زا  ام  دـنتفگ : نانآ  دـینک . هبوت  ادـخ  يوس  هب  دـیدرگرب و  شیوخ  نخـس  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  میتفگ . هچنآ 
ار ناـنآ  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دوش . هتخورفا  ناـشيارب  شتآ  اـت  داد  روتـسد  ترـضح  نکب . اـم  اـب  یهاوـخیم  هک  راـک  ره  میدرگیمن ؛

موس زور  دـنداد . داب  هب  دـندییاس و  ار  نانآ  دـیهد . داـب  هب  و  دـینک ] درآ  و   ] دـییاسب ار  ناـنآ  دومرف : ترـضح  دـنتخوس ، نوچ  دـنازوس و 
یتفگش هلمج ، نیا  اب  و   ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  رد  هللا ! هللا ! دنتفگ : دندمآ و  ترـضح  دزن  طاباس  مدرم  دش ، هک  نانآ  ندنازوس 

[. دندرک زاربا  ار  شیوخ 
ار نانآ  امش  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دومرف : ترضح  دنتشگرب . لاح  نیرتهب  رد  ناشياهلزنم  هب  دیدنازوس  شتآ  اب  ار  نانآ  امـش  هک  یناسک 

نانآ دنوادخ  مدنازوس و  ار  نانآ  نم  دومرف : ترـضح  میدرک . نینچ  يرآ ، دنتفگ : دیداد ؟ داب  هب  دیدرک و  ناشمرن  دیدنازوس و  شتآ  اب 
دنتشگزاب »! تریح  اب  نایطاباس  نآ ، زا  سپ  درک . هدنز  ار 

هدروآ هتشذگ  تیاور  هب  کیدزن  یتیاور  صوحالاوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  لئاضف  باتک  رد  یمق  لیئربج  نب  ناذاش  ( 8 - ) 47191 - 1942
يا دومرف : درک و  رضاح  ار  نانآ  دش . گنت  شاهنیس  دینش و  ار  نایرج  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدمآ  تیاور  نآ  نایاپ  رد  و 

[ سپ [ ؛ هداهن تمعن  نم  رب  شلوسر  تیاصو  تیالو و  تماما و  اب  هک  ادخ  ةدنب  زج  متسین  نم  تسا . هدش  هریچ  امـش  رب  ناطیـش  تعامج ،
زج همه  ام  تسادخ و  ةدنب  زین  وا  تسا و  نم  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  میادخ و  ةدنب  رـسپ  ادخ و  ةدـنب  نم  دـیدرگزاب . رفک  زا 

. دنتشگنزاب دندنام و  رفک  رب  نانچمه  یضعب  یلو  دندیشک  تسد  رفک  زا  نانآ  زا  یخرب  نآ ، زا  سپ  میتسین . امش  نوچ  يرشب 
نانآ زا  ياهتسد  یلو  دنازوس  شتآ  هب  ار  نانآ  ترضح  دنتشگنزاب . یلو  دندرگ  زاب  هک  درکیم  رارصا  نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دنازوسیمن ». شتآ  اب  ار  ام  دوبن ، ییادخ  مالسلا  هیلع  یلع  رد  رگا  دنتفگ : دندش و  هدنکارپ  اهرهش  رد 
نانآ ناطیش  هک  میتفگ  میدرک و  ناشفصو  البق  دندوب و  هدرک  ّولغ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةرابرد  هک  یهورگ  ( 9 - ) 47192 - 1943

ام زاغآ  وت  زا  ییام . ةدنهد  يزور  ام و  راگدیرفآ  ام ، يادخ  وت  : » دنتفگ دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتـشاداو  شزغل  هب  ار 
تمظع و میظعت  ساپـس  هب  امرخ  تخرد  ۀخاش  نوچ  دش و  يراج  شقرع  درک ، رییغت  شاهرهچ  ترـضح  تسام . تشگزاب  وت  يوس  هب  و 

روتـسد نانآ  هب  درک و  ادص  ار  دوخ  نایفارطا  تساخرب و  اج  زا  كانبـضغ  هتفـشآرب و  دیزرل ؛ دوخ  هب  ادخ  زا  سرت  يور  زا  ادخ و  لالج 
دندـیمهف هک  یماگنه  نایلاغ  نآ  مزاسیم . ریـس  تشوگ  هیپ و  زا  ار  وت  زورما  دومرف : ترـضح  دـش . هدامآ  هلاـچ  دـننَکب . ياهلاـچ  اـت  داد 

. ینکیم هدنز  ار  ام  اددجم  تدوخ  یشکب ، ار  ام  وت  رگا  دنتفگ : تشک  دهاوخ  ار  نانآ  ترضح 
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دننز و ندرگ  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  ترضح  دندیزرو . رارصا  دنتشاد ، هک  ياهدیقع  رب  نانآ  یلو  دننک  هبوت  ات  تساوخ  نانآ  زا  ترـضح 
: دومرف هراب  نیا  رد  ترضح  دوش و  هتخورفا  یشتآ  هلاچ  نآ  رد 

مناوخیم  ار  ربنق  مزورفایم و  ار  مشتآ  منیبب  رکنم  تشز و  يراک  نامز  ره  نم 
تسا ». هتفای  ترهش  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  هک  تسا  ییاهربخ  زا  نیا  و 

 1115 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ دییوگیم هچ  هیرَدَق  نخس  ةرابرد  امش  : » تفگ دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رضحم  رد  دهاجم  ( 10 - ) 47193 - 1944

: تفگ دهاجم  تسه ؟ یسک  نانآ  زا  لزنم  رد  ای  تسوت  هارمه  نانآ  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار نانآ  هنرگو  چیه ؛] هک   ] دندرک هبوت  دنتفریذپ و  رگا  مهدیم ؛ هبوت  ار  نانآ  دومرف : ترـضح  دـیراد ؟ راک  هچ  نانآ  اب  نینمؤملاریما ، يا 

مشکیم ».
ةرابرد امش  نینمؤملاریما ، يا  : » تفگ دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  سابع ) نب  هللادبع  مالغ   ) دهاجم ( 11 - ) 47194 - 1945

: تفگ دهاجم  تسوت ؟ هارمه  نانآ  زا  یسک  ایآ  دومرف : ترـضح  دندوب . دهاجم  هارمه  مه  مدرم  زا  یهورگ  دییوگیم ؟ هچ  هیرَدَق  نخس 
ندرگ ار  نانآ  هنرگو  چیه ؛] هک   ] دندرک هبوت  رگا  مهدیم ؛ هبوت  ار  نانآ  دومرف : ترضح  ینکب ؟ نانآ  اب  یهاوخیم  هچ  نینمؤملاریما ، يا 

منزیم ».
تسادخ نامه  نینمؤملاریما  هک : تفگیم  تشاد و  يربمایپ  يوعد  ابس  نب  هللادبع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 47195 - 1946
فارتعا هتفگ  نیا  هب  وا  دیـسرپ و  وا  زا  تساوخ و  ار  وا  ترـضح  دیـسر . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربـخ  نیا  تسا !) نیا  زا  رترب  ادـخ  )

! وت رب  ياو  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  متـسه . ربمایپ  نم  ادـخ و  وت  هک  تسا  هداتفا  ملد  رد  ییادـخ و  وت  يرآ ، تفگ : درک و 
تخادنا نادنز  هب  ار  وا  ترضح  تفریذپن . وا  یلو  نک ، هبوت  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  درگرب . هتفگ  نیا  زا  هدرک ؛ هرخـسم  ار  وت  ناطیش 

هدوبر ار  وا  لقع  ناطیش  دومرف : دنازوس و  شتآ  اب  دروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  نآ ، زا  سپ  درکن . هبوت  وا  یلو  داد  هبوت  ار  وا  زور  هس  و 
دنکیم ». اقلا  نینچ  شبلق  رد  دیآیم و  وا  دزن  تسا و 

ادـخ رب  ینبم  وا  ياعّدا  ابـس و  نب  هللادـبع  نایرج  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ ملاـس  نب  ماـشه  ( 13 - ) 47196 - 1947
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ةرابرد  ابـس  نب  هللادـبع  ار  ییاـعّدا  نینچ  نوچ  دومرفیم : درکیم ، وگزاـب  شناراـی  يارب  ار  نینمؤملاریما  ندوب 

دنازوس ». شتآ  رد  ار  وا  ترضح  نآ ، زا  سپ  تفریذپن . وا  یلو  داد  هبوت  ار  وا  ترضح  درک ،
 1117 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دش و مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  زا  دروآ و  مالسا  دوب و  يدوهی  ابس  نب  هللادبع  : » هک دناهتفگ  نادنمشناد  زا  یضعب  ( 14 - ) 47197 - 1948
زا سپ  شایناملسم  ةرود  رد  زین  وا  درکیم . ّولغ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  یـصو  نون  نب  عشوی  ةرابرد  دوب ، يدوهی  هک  ینامز  رد  وا 

درک ». ّولغ  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تلحر 
ناشناتسود و نانیا و  زا  نتسج  يرازیب  نانیا و  تلالض  رفک و  ةرابرد  زین  ضیوفت و  لها  نایلاغ و  تّمذم  ةرابرد  ( 15 - ) 47198 - 1949
هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتایاور  دـننک ، ادـیپ  ار  یلطاب  دـساف و  داقتعا  نینچ  نانآ  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  هک  نیا  نایب 

اهنیا و نعل  هب  رما  ةرابرد  نانیا و  ّقح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نادـنزرف  ناردـپ و  زا  زین  تشذـگ و  باـتک  نیا  رد  اـهنآ  زا  یخرب 
ار نانیا  ۀتفگ  لوگ  فیعض ، نایعیش  ات  تسا  هدش  تیاور  ناشتشز  داقتعا  لاح و  زا  يردهدرپ  يزاس و  راکشآ  نانیا و  زا  نتسج  يرازیب 

. دناهدیقع نیا  رب  همه  هیماما  ۀعیش  هک  دنرادنپن  زین  هعیش  نافلاخم  دنروخن و 
هیلع اضر  ترـضح  ياههدومرف  زا  یکی  میربیم . هانپ  دـنوادخ  هب  دـناهدیورگ ، نادـب  دـندقتعم و  نآ  هب  هک  یناسک  زا  هدـیقع و  نیا  زا  ام 

زا میدش ، روآدای  البق  هک  يدنس  اب  هک  تسا  یتیاور  راوتـسا  نید  ریـسم  زا  ناشندش  هارمگ  نانیا و  نداتفا  هابتـشا  هب  تلع  ةرابرد  مالـسلا 
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ناشینادان لهج و  يوس  زا  زج  رفاک  هارمگ و  هورگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  : » هک میراد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
رـس ناشدوخ  زا  ار  هچ  ره  دـندش و  هدزتفگـش  تدـش  هب  شیوخ  هب  تبـسن  هک  اـجنآ  اـت  دـنتفرگن ؛ رارق  موجه  دروم  شیوخ ، شزرا  هب 
ریغ ياههار  رد  ار  نآ  هک  شیوخ  لوقع  هب  دـندرک و  هدنـسب  شیوخ  دـساف  ياهرظن  هب  اـهنت  هجیتن  رد  دنتـسنادیم ! گرزب  رایـسب  دزیم ،

کبـس ار  وا  تلزنم  ناش و  دنتفرگ و  کچوک  ار  وا  راک  دندرک و  مک  ار  ادخ  ردق  شزرا و  هک  ییاج  ات  دندرک ؛ افتکا  دـندربیم ، بجاو 
يرگید ياج  زا  شیانغ  هدشن و  هتفرگ  هیراع  يرگید  زا  شتردق  هک  وا  مه  تسا . ینغ  شدوخ  رداق و  شدوخ  وا  دنتسنادن  اریز  دنتسناد ؛

هک ره  زجاع و  تردق - زا  سپ  دهاوخب - ار  هک  ره  و  ینغ ، دهاوخب  ار  هک  ره  ریقف و  دهاوخب ، ار  هک  ره  هک  وا  مه  تسا . هدماین  تسد  هب 
دوش نشور  ادخ  دزن  وا  يرترب  ات  هدرک  اطع  وا  ةژیو  یتردق  دنوادخ  هک  دنتسیرگن  ياهدنب  هب  نانیا  دنکیم . ریقف  انغ - زا  سپ  دهاوخب - ار 
هدنب نیا  يریذپ  تعاط  رب  یـشاداپ  ناونع  هب  هداد  وا  هب  هچنآ  ات  دزاس و  تباث  شقلخ  رب  ار  هدنب  نیا  تجح ، نادب  ات  هداد  وا  هب  یتمارک  و 

امنهار تجح و  ناونع  هب  ار  وا  بصن  دنروآ و  نامیا  وا  هب  دنتـسه  تخـسرس  هک  ادخ  ناگدنب  ات  دشاب  یتلع  وا و  زا  يوریپ  رب  ياهزیگنا  و 
. دنریذپب

اهنآ هب  وا  زا  هک  دنتسه  يزیچ  دیما  رد  وا و  شـشخب  لابند  هب  دنیایند . ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  بلط  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  مدرم  نیا 
ات دندرگزاب ؛ شیوخ  لها  يوس  هب  وا  گرزب  ياهشهد  اب  دننک و  یگدنز  وا  ریخ  اب  دنریگ و  ياج  وا  ۀـیاس  رد  هک  دـنهاوخیم  دـسرب و 

ایوج هاشداپ  هار  زا  هک  یلاح  رد  دـهد و  تاـجن  شزرایب  ياـهيریگیپ  تسپ و  ياـهراک  ماـجنا  زا  دـهد و  يراـی  اـیند  بلط  رد  ار  ناـنآ 
نانآ هب  هاگان  هدش ، وا  رادید  ۀتسباو  ناشياهلد  هتـشاد و  فوطعم  وا  يوس  هب  ار  شیوخ  یبلق  لیامت  دننیـشنب و  وا  راظتنا  رد  ات  دنوشیم 

ّقح هک  هنوگ  نآ  دیدید ، ار  وا  نوچ  دوشیم . ادیپ  اههدایپ  اههراوس و  اهبکوم ، نایرکـشل ، نایم  رد  هاشداپ  يدوز  هب  هک ، دوشیم  هتفگ 
ار وا  ریغ  ای  دـیمانب  وا  مان  هب  ار  يرگید  هک  اداـبم  دـینک و  فارتعا  تسا ، بجاو  هک  هنوگنآ  شایهاـشداپ  هب  دـینک و  میظعت  ار  وا  تسوا 

وا  هتشاذگ و  مک  ار  هاشداپ  ّقح  تروص ، نیا  رد  هک  دینک ؛ میظعت  وا  نوچ 
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راک هب  ار  شیوخ  تردق  شالت و  تیاهن  ام  هک  دنیوگب  مه  اهنآ  دـییوا . گرزب  رفیک  ّقحتـسم  ناترادرک  نیا  ربارب  رد  دـیاهتفرگ و  مک  ار 
هارمه ار  رکشل  نیا  هاشداپ  نامه  هک  ياهراوس  رکشل  اب  هارمه  هاشداپ  نآ  ناگدنب  زا  یـضعب  هک  درذگن  يزیچ  نخـس  نیا  زا  میریگیم و 

، هدیـشخب هدـنب  نآ  هب  وا  ار  اهنآ  هک  یلاوما  هداد و  رارق  رکـشل  نآ  نایم  رد  ار  اهنآ  هاـشداپ  نآ  هک  ياهداـیپ  رکـشل  اـب  هارمه  هتخاـس و  وا 
هدنب نیا  رد  هک  ار  هاشداپ  ياهتمعن  زا  هچنآ  دـننکیم و  یهاگن  هدـنب  نآ  هب  دنتـسه  هاشداپ  راظتنا  رد  هک  یلاح  رد  مدرم  دوش . راکـشآ 

وا هب  اذل  دشاب ؛ هدرک  ماعنا  وا  هب  هاشداپ  هک  دننادیم  نآ  زا  رترب  ار  وا  دـننیبیم ، وا  رد  هک  ییاهزیچ  رطاخ  هب  دنرمـشیم و  دایز  دـننیبیم ،
ار وا  تسا و  یهاشداپ  وا  زا  رترب  هک  دـنریذپیمن  دـنهنیم و  وا  رب  ار  هاشداپ  مان  دـنهدیم و  مالـس  هاـشداپ  نوچ  وا  هب  دـنوشیم و  هجوتم 

. دشاب یکلام 
زا دننکیم و  یهن  دنرادیم و  زاب  راک  نیا  زا  ار  مدرم  ۀـمه  شنایرکـشل ، رگید  هتخیر و  ورف  ار  اهتمعن  نیا  وا  رب  هاشداپ  هک  ياهدـنب  نآ 

نیا رب  ار  اهتمعن  نیا  هک  تسا  یـسک  نامه  هاشداپ  هک  دننکیم  وگزاب  مدرم  هب  دـنیوجیم و  يرازیب  دـناهداهن ، وا  رب  مدرم  هک  یمان  نیا 
رد تسوا و  باذع  هاشداپ و  يدونـشخان  بجوم  دییوگیم ، امـش  هچنآ  هک  نیا  تسا و  هداد  صاصتخا  اهتمعن  نیا  هب  ار  وا  هداد و  هدنب 
لد هاشداپ  ةدنب  نیا  هب  هابتـشا  هب  نونکا  مه  هک   ] رظتنم هورگ  نیا  یلو  تفر . دهاوخ  ناتتسد  زا  دیتشاد ، وا  هب  هک  ییاهدـیما  ۀـمه  هجیتن 
هک یتقو  هاشداپ  هک  نآ  ات  دننکیم  نینچ  هتـسویپ  دنریذپیمن و  ار  ناشنخـس  دـننکیم و  بیذـکت  ار  شنایرکـشل  هدـنب و  نآ  دـناهداد ،]
هب ار  اهنآ  ۀمه  دناهدرک ، مک  هدوب  وا  میظعت  ۀتـسیاش  هچنآ  هتفرگ و  مک  ار  وا  شایهاشداپ  رد  هتفرگ و  ربارب  وا  اب  ار  شاهدنب  نانیا  دنیبیم 

. دنک هجنکش  دب  یلکش  هب  ار  نانآ  هک  درامگیم  ار  یسک  دربیم و  شنادنز 
گرزب ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ياهدنب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دننیبیم  نوچ  هک  دنتسه  یهورگ  میدز ، هک  یلاثم  هورگ و  نیا  دننام 
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ةدنب ار  یلع  هک  دننیبیم  نآ  زا  رتکچوک  شیوخ  دزن  رد  ار  شیوخ  يادخ  دراد ، اپب  ار  وا  تجح  دزاس و  راکـشآ  ار  وا  يرترب  ات  هتـشاد 
شدوخ ماـن  زا  ریغ  يرگید  ماـن  هب  ار  یلع  اذـل  دـشاب ؛ وا  راـگدرورپ  دـنوادخ  هک  دـننادیم  نآ  زا  رترب  ار  یلع  دـشاب و  هداد  رارق  شیوخ 

هب دنرادیم و  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دنتـسه ، وا  ۀعیـش  وا و  نییآ  رب  هک  یناسک  ینعی  شناوریپ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دـنناوخیم و 
يزیچ رب  و  دنوشیم ؛ ریبدت  دنوادخ  يوس  زا  هک  دنتسه  ییاههدیرفآ  دنراوگرزب ؛ ناگدنب  شنادنزرف ، یلع و  هورگ ، نیا  دنیوگیم : نانآ 

هن و  دنتـسین ؛ کلام  هداد ، اهنآ  هب  وا  هچنآ  زج  ار  يزیچ  دنرادن و  تردق  دشاب ، هداد  تردق  نآ  يارب  ار  نانآ  نایملاع  دـنوادخ  هچنآ  زج 
دنوادخ هک  نآ  رگم  دنتـسین ؛ کلام  ار  نوکـس  هن  تکرح و  هن  ندرک و  داشگ  هن  ندرک و  گنت  ندـش و  هدـنز  هن  یگدـنز و  هن  گرم و 

هک تسا  نآ  زا  رتالاب  اههدـیرفآ و  تافـص  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ناشراگدـیرفآ  ناشيادـخ و  دـشخب و  ناشتردـق  دـهد و  ناشییاناوت 
هدش مگ  میقتـسم  هار  زا  نارفاک و  زا  وا  دریگب ، ادخ  زا  ریغ  ینایادـخ  ار  نانآ  زا  یکی  ای  نانیا  هک  یـسک  دـشاب و  اراد  ار  نایهانتم  فصو 
دورب نیب  زا  ناشياهنامرآ  هجیتن  رد  دنهد و  همادا  هناروکروک  شیوخ  نایغط  رد  دنزرو و  عانتما  یشکرس ، زا  زج  هورگ ، نآ  یلو  تسا .

.« دننامب نانچمه  باذع  رد  دنسرن و  شیوخ  دوصقم  هب  و 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  ترشاعم ، باوبا  زا  مدص  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
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دنک يربمایپ  ياّعدا  ای  دهد  مانشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  یسک  مکح  باب 10 

هراشا

. دـش لاؤس  دـهدیم ، مانـشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یـسک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1 - ) 47199 - 1950
: دومرف ترضح 

دنربب ». ماما  دزن  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  درف  نیرتکیدزن  نآ ، زا  سپ  دشکیم و  ار  وا  وا ، هب  درف  نیرتکیدزن  »
: دومرف ترضح  تسا . ربمایپ  وا  هک  دیوگیم  عیزب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روفعی  یبا  نبا  ( 2 - ) 47200 - 1951

دشن ». نکمم  میارب  شنتشک  یلو  متسشن  شنیمک  هب  اهراب  دیوگ : روفعی  یبا  نبا  شکب . ار  وا  دیوگیم ، نینچ  هک  يدینش  وا  زا  رگا 
: تفگ دمآ و  دورف  لیئربج  دیسر ، ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاحترا  نامز  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 47201 - 1952

غالبا مدرم ] هب   ] ار مراگدرورپ  ياهمایپ  نم  هن ، دومرف : ترـضح  يدرگزاب ؟ ایند  هب  یهاوخیم  اـیآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 
، نآ زا  سپ  مبلاط . ار  ادـخ ]  ] رترب هارمه  هب ] ندیـسر   ] هکلب هن ، دومرف : ترـضح  درک ، ترـضح  زا  ار  لاؤس  نیا  لـیئربج  اددـجم  ماهدرک .

: دومرف دندوب ، هدمآدرگ  وا  نوماریپ  رد  ناناملسم  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
شتآ رد  شتعدب  وا و  يوعد  دنک ، اعّدا  نیا  زا  دعب  هک  سک  ره  تسین و  نم  تنس  زا  سپ  یتنـس  تسین و  نم  زا  سپ  يربمایپ  مدرم ، يا 
هدـنز شبحاص  يارب  ار  ّقح  دـیراد و  هدـنز  ار  صاـصق  مدرم ، يا  تسا . شتآ  رد  دـنک ، يوریپ  وا  زا  هک  سک  ره  دیـشکب و  ار  وا  تسا .

؛ میوشیم زوریپ  منالوسر  نم و  هک  هتشاد  ررقم  نینچ  دنوادخ  دینامب . تمالس  ات  دیشاب  میلست  دیروآ و  مالـسا  دیوشن . هدنکارپ  دیرادب و 
. تسا ریذپان  تسکش  يوق و  دنوادخ  هک  ارچ 
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هک دندش  هدیمان  مزعلاولوا  مزعلاولوا ، ناربمایپ  لیلد  نیا  هب  اهنت  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  ( 4 - ) 47202 - 1953 «« 1»
دوب وا  باتک  وریپ  حون و  شور  تعیرش و  رب  مالسلا  هیلع  حون  زا  سپ  يربمایپ  ره  هک  تسا  نانچ  نآ  و  دندوب ؛ تابجاو  عیارش و  نابحاص 
وریپ وا و  شور  هار  میهاربا و  تعیرـش  رب  زاب  دوب ، يو  زا  سپ  میهاربا و  ةرود  رد  هک  يربمایپ  ره  و  مالـسلا ؛ هیلع  لـیلخ  میهاربا  ناـمز  اـت 

وا و شور  هار و  یسوم و  تعیرش  رب  زین  وا  دوب ، وا  زا  سپ  یسوم و  نامز  رد  هک  يربمایپ  ره  و  مالسلا ؛ هیلع  یسوم  نامز  ات  دوب  وا  باتک 
شور هار و  رب  زین  وا  دوب ، وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ةرود  رد  هک  يربماـیپ  ره  و  مالـسلا ؛ هیلع  یـسیع  ناـمز  اـت  دوب  وا  باـتک  وریپ 
نانیا دنتسه . مزعلاولوا  ربمایپ ، جنپ  نیا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  نامز  ات  وا  باتک  وریپ  وا و  تعیرـش  یـسیع و 

دوشیمن و  خسن  تمایق  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تعیرش  دنتسه و  نالوسر  ناربمایپ و  نیرترب 
______________________________

.21 / 58 هلداجم ، (. 1)
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، نآرق زا  دـعب  ای  دـنک  يربمایپ  ياعّدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  سک  ره  نیاربانب  تسین ؛ تماـیق  زور  اـت  وا  زا  سپ  يربماـیپ 
.« تسا حابم  دونشب ، ار  نیا  وا  زا  هک  سک  ره  يارب  شنوخ  دروایب ، ار  یباتک 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  هس  تسیب و  باب  تایاور  رد 
زا ناناملسم  نایم  رد  هک  یناملسم  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  مود  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
وا زا  ار  نیا  هک  سک  ره  يارب  شنوخ  دـنک ، بیذـکت  ار  وا  راـکنا و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يربماـیپ  ددرگرب و  مالـسا 

.« تسا حابم  دونشب ،

درازگ زامن  تب ، يارب  هک  یسک  مکح   11 باب -

هراشا

دمآ و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  دندوب . هفوک  رد  ناناملـسم  زا  رفن  ود  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47203 - 1954
نآ زا  نیا  دـیاش  وـت ، رب  ياو  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دـنناوخیم . زاـمن  تـب  يارب  ود  نآ  تـسا  هدـید  هـک  داد  تداـهش 

ار رفن  ود  نآ  دنرازگیم . زامن  تب  يارب  ود  نآ  هک  دید  مه  وا  داتسرف ، ار  يدرف  ترضح  اذل  تسا ! هدش  هبتـشم  وت  رب  هک  تسا  ییاهزیچ 
ود نآ  تخورفا و  نآ  رد  یـشتآ  دنَک و  نانآ  يارب  ار  نیمز  دنتفریذپن . ود  نآ  دینک .] هبوت  دـیدرگرب /[  تفگ : ود  نآ  هب  ترـضح  دروآ .

.« دنکفا نآ  رد  ار 

تاعاجرا

: تشذگ

نآ ات  دوشیمن  كرـشم  هدنب ، : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دترم ، براحم و  ّدـح  باوبا  زا  تفه  باب  زا  هس  یـس و  تیاور  رد 
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درازگ ». زامن  ادخ  ریغ  يارب  هک 
1125 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگوداج مکح  باب 12 

هراشا

دوشیم ». هدز  شرس  قرف  رب  هبرض  کی  ریشمش ، اب  رحاس ، : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47204 - 1955
دش و هتشک  نیّفص  رد  ریخلا  بدنج  و  : » دیوگ نیّفص  گنج  يادهش  شرامش  ماگنه  هب  رابخالا  حرـش  باتک  رد  و  ( 2 - ) 47205 - 1956
دـناوخیم و زجر  وا  ماـن  هب  دادیم ، تکرح  ار  شناراـی  هک  یلاـح  رد  بش  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  تـسا  ناـمه  وا 

دای بدنج  زا  هک  میدینـش  امـش  زا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : نارای  دش ، حبـص  نوچ  یبدـنج ! هچ  بدـنج ! دومرفیم :
ادج مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  نیب  هک  دـنزیم  ياهبرـض  دـنیوگیم ، بدـنج  وا  هب  هک  نم  تما  زا  يدرم  يرآ ، دومرف : ترـضح  دـیدرکیم .
هفوک رد  نامثع  رازگراک  هک  هبقع  نب  دیلو  يولج  رد  بدنج  دزیگنایم . رب  تما  کی  ناونع  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دـنوادخ  دزاسیم و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مروآیم  تیارب  هنّیب  نم  تفگ : بدنج  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تفگ : وا  هب  دیلو  تشک . ار  وا  دید . ار  يرحاس  دوب ،
مان هب  دوب  یناملـسم  درم  نابنادنز  یلو  دنرب  نادنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دیلو  دنزب . ریـشمش  اب  ار  وا  دـنیبب ، ار  يرحاس  سک  ره  دومرف : هلآ 

دُرم ». ات  دندز  ار  وا  دننزب . اههنایزات  اب  ار  رانید  ات  داد  روتسد  دیسر . دیلو  هب  ربخ  نیا  تخاس . دازآ  ار  بدنج  وا  رانید .
تشک ». ار  وا  ترضح  درک ، رحس  ار  ربمایپ  مصعا ، نبا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ( 3 - ) 47206 - 1957

دوشیم و ادج  ادخ  زا  رگید  دزومایب ، يزیچ  رحـس  زا  سک  ره  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47207 - 1958
هک ادابم  دوشیمن ؛ ارجا  نمـشد  نیمزرـس  رد  دودح  دومرفیم : ترـضح  هتـسویپ  زاب  دنک و  هبوت  هک  نیا  رگم  تسا ؛ ندش  هتـشک  وا  ّدـح 

دوش ». هدنهانپ  نمشد  نیمزرس  هب  ات  دزاس  راداو  ار  وا  رورغ 
رحس زگره  دوخ  دیاشگب و  ار  نارگید  ياهرحـس   ] ددنبن دیاشگب و  هک  تسا  نیا  رحاس  ۀبوت  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 5 - ) 47208 - 1959

[. دنکن

تاعاجرا

: تشذگ

هتـشک هک  تسا  نیا  رحاس  ّدح  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هب ،» بستکیام   » باوبا زا  متـشه  تسیب و  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و  دنک ». هبوت  هک  نیا  رگم  دوش ؛

 1127 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هتشک رحاس  رفاک  ارچ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  هک : دش  لاؤس  دوشیمن . هتشک  رحاس ، رفاک  دوشیم و  هتشک  رحاس ، ناملـسم  »

دنامه ». هارمه  كرش  رحس و  تسا و  رحس  زا  رتگرزب  رفک  نوچ  دومرف : ترضح  دوشیمن ؟
تداهـش ناناملـسم  زا  يدرم  رب  لداـع  درم  ودرگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  : » هک دراد  هدوزفا  تیاور و  نیا  هباـشم  متـشه ، تیاور  رد  و 

؛ نک هظحالم  ار  باب  نیمه  تایاور  رگید  و  تسا »...  رفک  رحس ، هدیزرو و  رفک  هک  ارچ  دوشیم ؛ هتـشک  تسا ، هدرک  رحـس  وا  هک  دنهد 
باوبا زا  هن  یس و  باب  تایاور  رد  تسا و  شتآ  لها  رفاک و  رحاس ، هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  یتیاور  تایاور ، نآ  رد  هک  ارچ 
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. دراد تلالد  باب  ناونع  ینایاپ  شخب  رب  هک  یتیاور  تاداهش ،

دنک يّدکت  ادخ  مان  هب  هک  یسک  مکح  باب 13 

هراشا

هللا یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47209 - 1960
رگید هنایزات  جنپ  ار  وا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دز . هنایزات  جنپ  ارم  وا  متـساوخ ، يزیچ  ادخ  يور  رطاخ  هب  يدرم  زا  نم  هلآ ! هیلع و 

: دومرف دز و 
[.« راذگم هیام  تدوخ  زا   ] نک تساوخرد  تدوخ  تسپ  يور  هب 

تاعاجرا

: تشذگ

ارم هک  ادـخ  يور  رطاخ  هب  مهاوخیم  وت  زا  تفگ : وا  هب  شرـسمه  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  نامیا ، باوبا  زا  مایـس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« دنکیم وفع  ار  وا  هک  نآ  ای  دروآیم  درد  هب  ندز  اب  ار  وا  دومرف : ترضح  یهد . قالط 

دنوشیم دبا  سبح  ای  ینادنز  هک  یناسک  مکح  باب 14 

هراشا

- دشاب رادلام  هک  یلاح  رد  دنک - عانتما  نارگید  ّقح  تخادرپ  زا  هک  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 47210 - 1961
هداد وا  هب  شّقح  هک  نیا  زج  زین  وا  یکاش  فرط  دـنک و  ابا  نآ  تخادرپ  زا  یلو  دـشاب  شدزن  رد  تسا  بجاو  وا  رب  نآ  تخادرپ  هچنآ  و 
رگم تسین - رـضاح  شدزن  تسوا ، ةدهعرب  هچنآ  رگا  دنک و  تخادرپ  ار  ّقح  ات  دننزیم  ار  وا  تروص  نیا  رد  دریذپیمن ، ار  يزیچ  دوش 

شایهدب دشورفب و  ار  شعاتم  هک  يرادـقم  هب  تفاین  لیفک  رگا  هک  نآ  ای  دـهدیم  وا  يارب  یلیفک  تروص  نیا  رد  دراد - هک  یعاتم  رد 
دوریم ». نادنز  هب  دنک ، تخادرپ  ار 
 1129 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: درکیمن تشادزاب  ار  رفن  هس  زج  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47211 - 1962
رگا تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  تناما  وا  دناهتسناد و  نیما  یتناما  رب  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هدروخ  متـس  هب  ار  یمیتی  لام  هک  یـسک  بصاغ ،

تخورفیم ». ار  نآ  رهش - نامه  رد  هچ  يرگید و  رهش  رد  هچ  تفاییم - يزیچ  صخش  نیا  يارب  ترضح 
ای هدروخ  ار  میتی  لام  هک  يدرم  دیدیمن : رفن  هس  رد  زج  ار  ندرک  ینادـنز  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47212 - 1963

. تسا هدرب  نیب  زا  ار  تناما  نآ  وا  دناهتسناد و  نیما  یتناما  رب  ار  وا  هک  يدرم  ای  هدرک  بصغ  ار  نآ 
ناگدـننک هیارک  لهاج و  ناکـشزپ  قساف ، ناملاع  هک  تسا  بجاو  ماما  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47213 - 1964

تسا ». متس  دزادنا ، نادنز  هب  ّدح  يارجا  زا  سپ  ار  یسک  ماما  رگا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزادنا و  نادنز  هب  ار  رادن 
تسا ». متس  ّدح ، يارجا  زا  سپ  ماما  طسوت  یسک  ندرک  ینادنز  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47214 - 1965
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هعاـفر هب  ترـضح  دوب . زاوها  رازاـب  لوؤسم  همره  نبا  دـش . فقاو  همره  نبا  تناـیخ  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 47215 - 1966
نک و شاینادنز  راد و  هاگن  اپرـس  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  نک و  رانکرب  شتیلوؤسم  زا  ار  همره  نبا  يدـناوخ ، ار  ماهمان  نوچ  : » دومرف موقرم 

نبا ةرابرد  نک و  غالبا  ناـنآ  هب  همره  نبا  ةراـبرد  ار  نم  رظن  سیونب و  یتسه ، ناـنآ  رازگراـک  هک  یمدرم  ۀـمه  هب  نزب و  راـج  وا  رـس  رب 
نیا زا  ار  وت  مزاسیم و  رانک  رب  راک  زا  لکش  نیرتدب  هب  ار  وت  نم  دش و  یهاوخ  كاله  ادخ  دزن  هک  دریگن ؛ ار  وت  یطیرفت  یتلفغ و  همره 

اهرازاب رد  ار  وا  نزب و  وا  رب  هنایزات  جـنپ  یـس و  رآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  دوش ، هعمج  زور  نوچ  مهدیم و  رارق  دـنوادخ  هانپ  رد  راـک 
، تسا هداد  تداهـش  وا  هیلع  هچنآ  همره  نبا  دـمآرد  زا  هد و  دـنگوس  شدـهاش  اـب  ار  وا  دروآ ، يدـهاش  يو  هیلع  هک  سک  ره  نادرگب و 

زامن ماگنه  هب  دـنبب و  يدـنب  اب  ار  شیاـپ  ود  دـنزادنیب و  شنادـنز  هب  ار  وا  شنزرـس  یتشز و  يراوخ و  اـب  هک  هد  روتـسد  نک و  تخادرپ 
هک دوش  دراو  وا  رب  یـسک  هک  راذـگم  وشم و  عنام  دروآیم ، شرف  سابل و  یندیـشون ، اذـغ ، وا  يارب  هک  یـسک  وا و  نیب  روایب و  شنوریب 
هب هک  هدرک  نیقلت  ار  يزیچ  وا  هب  یسک  هک  دش  تباث  وت  دزن  رگا  دنک و  نیقلت  وا  هب  ار  یصالخ  دیما  دزومایب و  وا  هب  ار  لدج  تموصخ و 

نحص هب  بش  رد  ار  ناینادنز  هک  هد  روتسد  زاس و  ینادنز  دنک ، هبوت  ات  نزب و  قالش ]  ] هّرد اب  ار  وا  دناسر ، بیسآ  یناملسم  هب  نآ  ۀلیسو 
نادـنز نحـص  هب  ناینادـنز  اـب  ار  وا  تروص ، نیا  رد  هک  دریمب ؛ هک  یـسرتب  هک  نیارگم  همره ؛ نبا  زج  دـنروایب  نوریب  جرفت  يارب  نادـنز 

ره سیونب  میارب  نزب و  یلوا  هنایزات  جنپ  یـس و  زا  دعب  هنایزات  جـنپ  یـس و  زور ، یـس  زا  سپ  دراد ، یناوت  بات و  هک  يدـید  رگا  روایب و 
هداد نئاخ  نیا  هب  هک  يرمتسم ] قوقح و   ] یقزر ینیزگیم و  رب  رازاب  يارب  نئاخ ، نیا  زا  سپ  هک  ار  یـسک  ینکیم و  رازاب  رد  ار  يراک 

نک ». عطق  وا  زا  هدشیم ،
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هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  رازگراک  هریبه - نب  ۀلقـصم  نایرج  رانک  رد  تاراغ  باتک  رد  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  ( 7 - ) 47216 - 1967
زا فیسلا  یبا  نبا  : » دیوگ نانآ - يزاسدازآ  هیجان و  ینب  یحیسم  ناریسا  دیرخ  رد  ار  جارخ  يو  ندرک  هنیزه  ریشدرا و  رهـش  رد  مالـسلا 

دروآ ار  شماش  درک . بلط  شیوخ  هاگیاج  هب  ارم  هلقـصم  دیوگ : ثراح  نب  لهذ  هک : درک  تیاور  میارب  ثراح  نب  لهذ  زا  تلـصلا  یبا 
یناوت ترضح  ربارب  رد  نم  دسرپیم و  نم  زا  لام  نیا  ةرابرد  نینمؤملاریما  هک  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نآ  زا  سپ  دناروخ . ام  هب  نآ  زا  و 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نیا  تسویپ . هیواعم  هب  هک  درکن  گنرد  بش  کی  نخس ، نیا  زا  سپ  هلقـصم  دیوگ : هک  اجنآ  ات  مرادن .

ناگدرب و رارف  نوچ  يرارف  یلو  نارورس  راک  نوچ  يراک  دزاس ! نیگمغ  ار  وا  دنوادخ  دوشیم ؟ هچ  ار  هلقصم  دومرف : ترـضح  دیـسر .
میدرکیمن وا  اب  يراک  نادنز ، زا  شیب  ام  دنک ] تخادرپ   ] تسناوتیمن دـنامیم و  وا  رگا  هک  هاگآ ! درک . ناراکدـب  تنایخ  نوچ  یتنایخ 
. میتخاسیم اهر  ار  وا  میدرکیمن ، ادیپ  تسد  وا  زا  یلام  هب  رگا  میتفرگیم و  ار  نآ  میتفاییم ، وا  يارب  يزیچ  رگا  نآ  زا  سپ  و 

تخاس ». ناریو  ار  نآ  تفر و  هلقصم  ۀناخ  يوس  هب  ماما  سپس 
ار وا  ات  دریگیم  ار  يرگید  هک  یـسک  دـننامیم : هشیمه  يارب  نادـنز  رد  رفن  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47217 - 1968

دنک ». تقرس  زاب  اپ ، تسد و  عطق  زا  سپ  هک  یقراس  ددرگیم و  رب  مالسا  زا  هک  ینز  دنشکب ،
هداد لاـملا  تیب  زا  وا  قزر  دـتفیب ، نادـنز  هب  هشیمه  يارب  هـک  سک  ره  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 47218 - 1969
هبوت هک  نیا  رگم  دوشیم ؛ دترم  هک  ینز  دریگیم ، گرم  رب  ار  يرگید  هک  سک  نآ  دنتفایم : نادـنز  رد  هشیمه  يارب  رفن  هس  دوشیم و 

. درک تقرس  موس  ۀلحرم  رد  اپ  تسد و  عطق  زا  سپ  رگا  هک  تسا  نآ  ترضح  روظنم  اپ ». تسد و  عطق  زا  سپ  قراس  دنک و 
 1133 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رب ّدح  هک  ار  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 10 - ) 47219 - 1970
شیاپ تسد و  هک  نآ  زا  سپ  موس  ۀلحرم  رد  ار  وا  هک  ارچ  ار ؛ قراس  رگم  هن ، دومرف : ترضح  تخادنایم ؟ نادنز  تسا ، هدش  بجاو  وا 

.« درکیم ینادنز  هدرک ، عطق  ار 
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تاعاجرا

: تشذگ

زا مراهچ  تیاور  رد  درکیم و  ینادـنز  هانگ ، تمهت و  ضرق و  رد  ماـما  تشاد  تلـالد  هک  یتیاور  هعمج ، زاـمن  باوبا  زا  متفه  باـب  رد 
نیا زین  و  دوش ». ینادنز  راکهدـب  هک  داد  نامرف  یهدـب  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  رجح ، باوبا  زا  لوا  باب 

ینادـنز هک  داد  ناـمرف  دـنکیم ، یچیپرـس  شیاـهراکبلط  هب  یهدـب  تخادرپ  زا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » هک هتفگ 
ندادن هقفن  دروم  رد  دتفایم و  نادنز  هب  شایهدب  دروم  رد  راکهدـب  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  مجنپ ، باب  تایاور  رد  و  دوش ».

بلط ار  نز  ندش  ینادنز  هدـش ، ینادـنز  رهوش  هک  یتروص  رد  دـتفایم ، نادـنز  هب  رـسمه  دـشاب و  رگناوت  رهوش  هک  یتروص  رد  نز ، هب 
ار سک  نآ  هک  نامز  نآ  ات  دوشیم  ینادنز  لیفک  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتیاور  نامـض ، باوبا  زا  موس  باب  تایاور  رد  دـنک و 
: هک هتفگ  نیا  ءاضق ، باوبا  زا  راهچ  لهچ و  باب  زا  متـسیب  تیاور  رد  دـنک و  تخادرپ  ار  وا  یهدـب  ای  دـهد  لیوحت  هدـش ، وا  لـیفک  هک 

ارتفا ّدح  رـسپ  نیا  رب  دندش ، لیدعت  دوهـش  رگا  سپ  مسرپب . نادـهاش  ةرابرد  ات  دـیربب  نادـنز  هب  ار  وا  دـیریگب و  ار  رـسپ  نیا  تفگ  رمع  »
يرازاب لطاب ، هب  دهاش  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاداهـش ، باوبا  زا  متـشه  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و  مینزب ». ار  هدننز 

متشه تیاور  رد  و  دنزاس ». شدازآ  نآ  زا  سپ  دننک . ینادنز  زور  دنچ  ار  وا  سپس  دننادرگب . رازاب  رد  دنتـسرف و  شرازاب  هب  ار  وا  دشاب ،
وا رب  ریـشمش  اب  هبرـض  کی  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  شزیمآ  شرهاوخ  اب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدـح  باوبا  زا  مهدزناپ  باـب  زا 

دننام مهن  تیاور  رد  و  دریمب ». ات  دوشیم  ینادنز  دبا  يارب  دومرف : ترضح  دربیم . رد  هب  ملاس  ناج  هبرض  نیا  زا  وا  متفگ : دوشیم . هدز 
انز ینعی   ] دـنزیمن رانک  دـنک ، سمل  ار  وا  هک  یـسک  تسد  مردام  : » هک هتفگ  نیا  راهچ ، یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تیاور و  نیمه 

. ماهدرک ار  راک  نیا  تفگ : وا  نک . ینادنز  ار  وا  دومرف : ترضح  دهدیم .]
دنبب ». ار  شیاپ  دومرف : ترضح  ماهدرک . زین  نینچ  تفگ : دیایب . وا  دزن  یسک  راذگم  دومرف : ترضح 

 1135 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدرپـس نادـنز  هب  داد ، ماـجنا  اددـجم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تقرـس ، ّدـح  باوبا  زا  مجنپ  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

نینچ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  دومرف : ترضح  درک . تقرس  موس  راب  يارب  سپـس  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای  تیاور  رد  و  دوشیم ».
وا درک ، تقرس  رگید  راب  يارب  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزیس ، تیاور  رد  و  درکیم ». ینادنز  هشیمه  يارب  ار  یـسک 

تیاور رد  و  دریمب ». نادـنز  رد  اـت  منکیم  ینادـنز  ار  وا  نم  یلو  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  و  تخادـنایم ». نادـنز  هب  ار 
تیاور رد  و  دنکفایم ». نادنز  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  درکیم ، تقرـس  موس  راب  يارب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدراهچ ،

هیلع موصعم  ماـما  ةدومرف  هدزناـش ، تیاور  رد  و  دوشیم ». هتـشک  دـنک ، تقرـس  مه  نادـنز  رد  رگا  هدـش  تیاور  : » هک هتفگ  نیا  هدزناـپ ،
درکیم ». ینادنز  هشیمه  يارب  ار  وا  درکیم ، تقرس  موس  راب  يارب  رگا  : » هک مالسلا 

ینادـنز هشیمه  يارب  نادـنز  رد  درک ، تقرـس  موس  راب  رگا  قراس  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  یتیاور  باب ، نیا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  و 
تایاور رد  دراد و  ندرک  نادنز  ندز و  درادن و  تسد  عطق  نزپاق ، هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  مهد ، باب  تایاور  رد  دوشیم و 

.« دوشیم ینادنز  دترم ، نز  : » هک دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  مجنپ  باب 

: دیآیم

وا دشکب و  ار  يدرم  هک  داد  روتسد  يدازآ  درم  هب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  متشه  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
، هداد لوتقم  نتشک  هب  رما  هک  یسک  دوشیم و  هتشک  هتشاد ، لتق  رد  ترشابم  هک  سک  نآ  نتـشک ، نیا  ربارب  رد  دومرف : ترـضح  تشک .
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هدرپـس نادـنز  هب  هدـنب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مشـش ، تیاور  رد  و  دریمب ». اـت  دوـشیم  ینادـنز  نادـنز  رد  هشیمه  يارب 
دریمب ». ات  دوشیم 

دوشیم ». هدرپس  نادنز  هب  هدرب  هتشک و  الوم  هک : تسا  هدش  تیاور  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، تیاور  رد  و 
هتـشک و لتاق  دومرف : تسا ، هتـشک  يرگیدو  هتـشاد  هگن  یکی  هک  رفن  ود  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

باوبا زا  مهد  باب  رد  نیا و  هب  کیدزن  يزیچ  زین  باب  نیا  تاـیاور  رگید  رد  و  دریمب ». هودـنا  زا  اـت  دوشیم  هتخادـنا  نادـنز  هب  يرگید 
يدرم اب  درک  دـیاب  هچ  : » هک هتفگ  نیا  اضعا ، باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  تسا و  باـب  نیا  بساـنم  هک  یتیاور  لـتق ، يوعد 

نآ ات  دوشیم  ینادنز  ناناملسم  نادنز  رد  دوشیم و  هدز  روآدرد  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدیشارت  ار  شرـس  هدش و  رو  هلمح  ینز  هب  هک 
نآ تسا ، هدیـشارت  ار  شرـس  يدرم  هک  دشاب  ینز  رگا  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و  دـیورب ». نز  يوم  هک 

ددرگیم ». رب  نادنز  هب  هرابود  دننزیم و  دنروآیم و  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  تدم ، نیا  نیب  رد  دیورب و  وم  ات  دوشیم  ینادنز  درم 
1137 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک سجن  ار  يوبن  ای  یهلا  مرح  هک  یسک  مکح   15 باب -

هراشا

.« دوشیم هتشک  دنک ،] طّوغت  دنک /[  یثَدَح  هبعک  رد  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47220 - 1971

تاعاجرا

: تشذگ

هـصق دجـسم  رد  هک  دـید  ار  يدرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » هک هتفگ  نیا  دـجاسم ، باوـبا  زا  موـس  یـس و  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 
، متفه تسیب و  باب  جـح و  رعاشم  زاغآ  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  تاـیاور  رد  و  درک ». شرود  دجـسم  زا  دز و  قالـش  اـب  ار  وا  دـیوگیم .

موصعم ماما  ةدومرف  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مشـش  یـس و  تیاور  رد  دراد و  تلالد  دوصقم  زا  ياهراپ  رب  هک  یتیاور 
مرح زا  هبعک و  زا  تسا . هدرک  یثَدَـح  هبعک  رد  هدـش و  هبعک  لخاد  سپـس  مرح و  لـخاد  هک  تسا  یـسک  ۀـلزنم  هب  وا  : » هک مالـسلا  هیلع 

.« دوریم منهج  هب  دننزیم و  ار  وا  ندرگ  دوشیم و  هدیشک  نوریب 

درامشیم لالح  ار  ابر  دروخیم و  ابر  ای  نوخ  ای  رادرم  ای  كوخ  تشوگ  هک  یسک  مکح  باب 16 

هراشا

هدرک و نایرب  ار  نآ  هک  یکوخ  هارمه  هب  دوب  هدش  ناملسم  هک  ار  یحیـسم  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47221 - 1972
درم نآ  تشاداو ؟ راک  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هداد  اج  ناحیر  ياههخاش  رد 

: دومرف ترضح  مدرک . ادیپ  تشوگ  هب  ياهتشا  مدوب ، هدش  ضیرم  نم  تفگ :
وت رب  ار  ّدـح  يدوب ، هدروخ  ار  كوخ  تشوگ  رگا  دومرف : سپـس  دریگیم ؟ ار  كوـخ  تشوـگ  ياـج  هک  یتـفرن  زب  تشوـگ  غارـس  ارچ 

درک ». راردا  دوخ  هب  هک  نآ  ات  دز  ار  وا  ترضح  نآ ، زا  سپ  نکم . رارکت  رگید  منزیم ؛ ار  وت  نونکا  مه  یلو  مدرکیم  يراج 
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. دوش بدا  دیاب  دروخیم ، كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47222 - 1973

تسین ». وا  رب  ّدح  یلو  دوشیم  بدا  دومرف : ترضح  دروخ ، اددجم  رگا  متفگ : دوشیم . بدا  زاب  دروخ ، اددجم  رگا 
اددـجم رگا  دوـشیم ؛ بدا  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟] شمکح   ] هنّیب زا  سپ  راوـخ  اـبر  متفگ : : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 3 - ) 47223 - 1974

دوشیم ». هتشک  دروخ ، اددجم  رگا  دوشیم و  بدا  دروخ ،
. درک هبوت  وا  داد . هبوت  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يراوخابر  ( 4 - ) 47224 - 1975

.« دنهدیم هبوت  كرش  زا  هک  هنوگ  نآ  دوشیم ؛ هداد  هبوت  يراوخابر  زا  راوخابر  : » دومرف ترضح  سپس  تخاس . دازآ  ار  وا  سپس 

تاعاجرا

: تشذگ

وا رب  ندـش  هتـشک  دریگب ، ابر  هک  سک  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  ابر ، باوبا  زا  کـی  باـب  زا  هدزیـس  تیاور  رد 
: هک هتفگ  نیا  هـن ، لـهچ و  تـیاور  رد  و  تـسا ». تباـث  وا  رب  ندـش  هتـشک  دریگب ، هداد  هـچنآ  زا  رتـشیب  هـک  سک  ره  دوـشیم و  بـجاو 

ارم دنوادخ  رگا  دومرف : ترضح  دیـسر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دراذگیم ، زوغآ  ار  شمان  دنکیم و  يراوخابر  هک  يدرم  شرازگ  »
؛ دودح یمومع  ماکحا  باوبا  زا  متشه  باب  هب  رگنب  باب و  نیا  بسانم  یتیاور  هدفه ، باب  رد  و  منزیم ». ار  شندرگ  دزاس ، طلـسم  وا  رب 

. تسه ماقم  اب  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ 
1141 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مّلعتم هچب و  ندرک  بدا  مکح   17 باب -

هراشا

. درادن تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  تسادخ ؛ اب  وا  شاداپ  دنک ، حالصا  وفع و  سک  ره  نآ و  دننامه  تسا  یتازاجم  يدب ، رفیک 
. تسین وا  رب  يداریا  دبلط ، يرای  ندش  مولظم  زا  دعب  هک  یسک  و 

ای جـنپ  دومرف : ترـضح  متفگ . هدرب  هچب و  بدا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ نامثع  نب  داّـمح  ( 1 - ) 47225 - 1976 « 1»
نک ». یمرن  و  هبرض ]  ] شش

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  يولج  ار  دوخ  ۀتـشون  ياهحول  هناخبتکم  ياههچب  : » دـیامرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 47226 - 1977
يرواد رد  متـس  دـننام  هب  نآ  رد  متـس  تسا و  يرواد  باختنا  نیا  هک  هاگآ ! دومرف : ترـضح  دـنک . رایتخا  ار  نانآ  زا  یکی  اـت  دنتـشاذگ 

دوشیم ». صاصق  وا  زا  دنزب ، ناتبدا  يارب  هبرض  هس  زا  شیب  رگا  هک  دیناسرب  ناتملعم  هب  تسا !
: دنتفگ دندش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دوب  حول  ود  ناشتسد  رد  هک  هچب  ود  هک  هدش  تیاور  ( 3 - ) 47227 - 1978

مکح يرواد و  رد  متس  ناس  هب  دروم  نیا  رد  متس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نک . باختنا  ار  رفن  ود  ام  زا  یکی  نینمؤملاریما ! يا  »
صاـصق تماـیق  زور  رد  دـیاب  وا  دـنزب ، هبرـض  هس  زا  شیب  ار  رفن  ود  امـش  رگا  هک  دـییوگب  نم  يوس  زا  دوخ  ملعم  هب  رفن  ود  امـش  تسا .

دوش ».
، تسا راتخم  نآ  هب  تبسن  شبحاص  هک  يزاوج  تصخر و  اما  و  : » دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47228 - 1979
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. دنیبب رفیک  دنکیم ، هک  یملظ  رب  هدنب  هک  تسا  هداد  تصخر  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا 
نیا و  « 2 . » تسادـخ اب  وا  شاداپ  دـنک ، حالـصا  وفع و  سک  ره  نآ و  دـننامه  تسا  یتازاجم  يدـب ، رفیک  تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ 

«« 3 . » دنکیم رفیک  دهاوخب ، رگا  دنکیم و  وفع  دهاوخب ، رگا  تسا ؛ راتخم  نآ  رد  هدنب  هک  تسا  يدروم 
هدرب ندز  ةرابرد  ناترظن  دـنک ! ظفح  ار  امـش  دـنوادخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ نیعا  نب  ةرارز  ( 5 - ) 47229 - 1980

[ شهیبـنت  ] دـنکیم وـت  زا  یچیپرـس  نآ  رد  هچنآ  یلو  تسین  وا  رب  يزیچ  دـتفایم ، قاـفتا  وا  تسد  هـب  هـچنآ  دوـمرف : ترـضح  تـسیچ ؟
ات ». جنپ  اتراهچ ، ات ، هس  دومرف : ترضح  منزب ؟ هزادنا  هچ  ار  وا  مدیسرپ : درادن . یلاکشا 

______________________________

40 و 41 / 42 يروش ، (- 1)
.40 / 42 يروش ، (. 2)

رگا دـیوگیم  تیاور  نیا  هکلب  تسین  باب  نیا  هب  طوبرم  هجیتن  رد  دوشیمن و  هدرب  رفیک  هب  طوبرم  تیاور  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  (. 3)
دنوادخ تسا : نینچ  شیانعم  هملظ ، یلع  دبعلا  بقاعی  نا  ّصخر  هلمج  نیاربانب  دنک ؛ وفع  دناوتیم  رفیک و  دـناوتیم  دـش  ملظ  یـسک  هب 

. دنک رفیک  دوشیم ، وا  هب  هک  یملظ  رب  هدنب  هک  تسا  هداد  تصخر 
 1143 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دوب هدش  ماجنا  هک  يراک  دروم  رد  دوخ  نامالغ  زا  یـضعب  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ يدـبع  نوراهوبا  ( 6 - ) 47230 - 1981
. منزیم ار  وت  دننزیم ، ار  رخ  هک  هنوگ  نآ  هنرگو  بوخ ؛] هک   ] ینکن یشک و  تسد  رگا  دومرف :

یتشک رد  ات  ود  یتفج  ره  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ غالا  ندز  موش ! تیادف  دیوگ : يدـبع  نوراهوبا 
نآ اب  تشادرب و  ار  ییامرخ  تخرد  ۀـکرت  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  درک . عانتما  یتشک  هب  دورو  زا  غالا  یلو  غـالا . غارـس  دـمآ  دروآ ،

وش ». دراو  ناطیش ! يا  ینعی  اناطاش ؛ اسبع  تفگ : وا  هب  دز و  غالا  هب  راب  کی 
زا دنکیم ، ادخ  دای  وا  دنزیم و  ار  دوخ  راکتمدخ  امش  زا  یـسک  هاگ  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 7 - ) 47231 - 1982

.« دیشکب تسد  وا 

تاعاجرا

: تشذگ

نامه هانگ ، نودب  راکتمدخ  ندز  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ّجح ، رعاشم  زاغآ  باوبا  زا  جنپ  تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
يور زا  ار  تراکتمدـخ  رگا  یتح  تسا ؛ داحلا  نآ  رد  یملظ  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و  تسا ». داـحلا 

، مراهچ تیاور  رد  و  دنتـشادن ». شوخ  ار  هکم  رد  ندیزگ  ینکـس  ناهیقف  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  داحلا  مه  نیا  هک  مسرتیم  ینزب . ملظ 
تسیب باب  زا  مکی  تیاور  رد  و  راکتمدخ ». هب  نداد  مانشد  یتح  تسا ؛ داحلا  هکم  رد  یملظ  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف 

هک ياهنوگ  هب  درکیم ؛ اـپ  رب  مرح  زرم  رد  ار  شاهمیخ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هتـسویپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مشـش ، و 
مرح زا  ار  وا  دـنک ، بدا  ار  شناراکتمدـخ  زا  یخرب  هک  تساوـخیم  رگا  دوـب و  ّلـح  رد  یـضعب  مرح و  رد  همیخ  ياـهبانط  زا  یـضعب 

. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  و  درکیم ». بدا  ّلح  رد  دربیم و  نوریب 

دنیبب تراسخ  دتفیب و  وا  دهد و  لُه  ار  يرگید  هک  یسک  مکح   18 باب -
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ار شقالش  تشاذگ و  ار  ششفک  دمآ و  يدرم  ناهگان  هک  متفرگیم  وضو  هفوک  ییوشتسد  رد  نم  : » دیوگ نیرز  ( 1 - ) 47232 - 1983
نوچ تفرگ و  وضو  تساخرب و  داتفا . شتسد  ود  يور  وا  مداد ، لُه  ار  وا  نم  تفرگ . وضو  نم  اب  دش و  کیدزن  سپـس  نآ . يالاب  رب  زین 
نیا مدیـسرپ : یهدـب ! تراسخ  دـیاب  هک  ینکـشب  یهدـب و  لُه  هک  ادابم  دومرف : سپـس  دز . مرـس  رب  قالـش  اب  راب  هس  دـش ، غراـف  وضو  زا 

: دنتفگ تسیک ؟
درکن ». یهجوت  نم  هب  تفر و  ترضح  منک ، یهاوخ  ترذعم  ناشیا  زا  هک  متفر  نم  مالسلا . هیلع  نینمؤملاریما 

1145 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ریزعت ةزادنا   19 باب -

هراشا

هد دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  هک  مدیسرپ  ریزعت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامع  نب  قاحسا  ( 1 - ) 47233 - 1984
تسیب ». ات  هد  نیب  ینعی  هنایزات ؛

: دومرف ترـضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  هک : متفگ  مدیـسرپ ، ریزعت  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و  : » دیوگ قاحـسا  ( 2 - ) 47234 - 1985
تسیب ». ات  هد  نیب 

. تسا هنایزات ]  ] هد ات  هس  نیب  بیدأت  تسا و  هنایزات  هن  یس و  ات  هنایزات  يدنا  هد و  نیب  ریزعت  ( 3 - ) 47235 - 1986
. ّدح زا  رتمک  دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  ریزعت  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثع  نب  داّمح  ( 4 - ) 47236 - 1987

داّمح تسا . هدرب  ّدـح  لهچ ، هک  ارچ  لـهچ ؛ زا  رتمک  یلو  هن  دومرف : ترـضح  دـیوگ : داّـمح  داتـشه ؟ زا  رتمک  مدیـسرپ : دـیوگ : داّـمح 
تردق درم و  هانگ  دهد . صیخـشت  یلاو  هک  ياهزادنا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هزادنا  هچنآ  مدیـسرپ : دیوگ :

دنیبیم ». ار  شایندب 
زا رتشیب  هک  تسین  لالح  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یلاو  يارب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 5 - ) 47237 - 1988
هک دنزب  يّدح  شکولمم  هب  هک  یـسک  تسا و  هدش  هداد  هزاجا  هنایزات  جنپ  ات  هس  زا  هدرب  ندرک  بدا  يارب  ّدح و  رد  زج  دـنزب  هنایزات  هد 

.« درادن هدرب  يزاسدازآ  زج  ياهراّفک  تسا ، هدوبن  بجاو  وا  رب 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مهدزای  باب  رد 
زا شیب  رد  زین  تسا و  ّدـح  زا  رتمک  ریزعت  هک  دراد  تلالد  هک  یتیاور  انز ، ّدـح  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  زا  تیاور  کـی  زا  شیب  رد  و 

. مشش تسیب و  باب  تایاور  زا  تیاور  کی 
1147 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

غورد تداهش  هب  دهاش  مکح   20 باب -
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تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  باب  نیا  رب  هک  یتیاور  تاداهش ، باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  رد 

دنک یسنج  شزیمآ  هزور ، ضیح و  لاح  رد  شنز  اب  هک  یسک  مکح   21 باب -

تاعاجرا

: تشذگ

تباث هنایزات  جـنپ  تسیب و  ینعی ]  ] راکانز ّدـح  مراهچ  کی  وا  رب  : » هک هتفگ  نیا  ضیح ، باوبا  زا  مود  تسیب و  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 
دروخب ». هنایزات  مین  هدزاود و  دهد و  هقدص  رانید  مین  هک  دیاب  دنک ، شزیمآ  شضیح  ینایاپ  ياهزور  رد  نز  اب  رگا  تسا و 

؟ تسا تباث  ّدح  زا  يزیچ  دنک ، شزیمآ  ضئاح  اب  هک  یسک  رب  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، تیاور  رد  و 
تسا ». هدرک  شزیمآ  تنس  باتک و  فالخ  رب  وا  هک  ارچ  راکانز ؛ ّدح  مراهچ  کی  ینعی  هنایزات  جنپ  تسیب و  يرآ ، دومرف : ترضح 

، يرآ دومرف : ترـضح  دراد ؟ بیدأـت  دـنک ، شزیمآ  ضیح  لاـح  رد  شرـسمه  اـب  هک  سک  نآ  اـیآ  : » هک هتفگ  نیا  متـشه ، تیاور  رد  و 
و تسا ». هدرک  شزیمآ  تنـس  باتک و  فالخ  رب  هک  ارچ  تسه ؛ مه  راوخ  هک  یلاح  رد  راکانز - ّدح  مراهچ  کی  هنایزات - جـنپ  تسیب و 

. دوشیم هدافتسا  وا  رب  ّدح  بوجو  مدع  اهنآ  یخرب  زا  هک  ارچ  رگنب  باب  نیا  تایاور  رگید  هب 
اهنآ رب  هزور  هک  یناسک  باوبا  زا  تسیب  باب  دـنک و  زیهرپ  اهنآ  زا  تسا  بجاو  رادهزور  هک  ییاهزیچ  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  باب  ناونع  ینایاپ  شخب  رب  هک  یتیاور  تسا ، بجاو 
1149 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا دازآ  وا  زا  یمین  هک  مرجم  ةدرب  مکح   22 باب -

هراشا

زا یکی  تسا و  کیرـش  ود  نیب  كرتشم  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 47238 - 1989
. مدیـسرپ تسا ، هداد  ماجنا  دوشیم  ثعاب  ار  یهلا  دودـح  زا  يّدـح  هک  يراـک  هدرب  نآ  زا  سپ  تسا  هتخاـس  دازآ  ار  دوخ  مهـس  ود  نآ 

یمین هدرک  دازآ  ار  وا  هک  سک  نآ  و  هدش ] دروآرب   ] هدش يراذگتمیق  هدـش ، دازآ  نآ  زا  یمین  هک  نامز  نآ  هدرب  رگا  دومرف : ترـضح 
دروآرب  ] هدشن يراذگتمیق  رگا  یلو  دوشیم  هدز  وا  رب  هدرب  ّدـح  فصن  نیاربانب  تسا ؛ دازآ  نآ  زا  یمین  دریگب ، هدـهع  هب  ار  شتمیق  زا 

.« دوشیم هدز  وا  رب  هدرب  ّدح  تسا و  هدرب  نیا  سپ  هدشن ]

تاعاجرا

: تشذگ
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. قتع باوبا  زا  هدراهچ  باب  هب  رگنب  انز و  ّدح  باوبا  زا  تشه  تسیب و  باب  رد  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  تیاور  نیمه  لقن 

ریجا ندز  يارب  زاوج  مدع   23 باب -

تاعاجرا

: تشذگ

یچیپرـس شبحاص  زا  هک  يریجا  ةراـبرد  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  دودـح ، یمومع  ماـکحا  باوبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مهدزاود  تیاور  رد 
: هک داد  خساپ  ترضح  هن ؟ ای  دز  ار  وا  ناوتیم  ایآ  مدیسرپ : دنکیم ،

تیاور اب  تیاور  نیا  هک  تسین  دـیعب  و  زاـس ». اـهر  ار  وا  هنرگو  راد  هگن  ار  وا  دـنکیم ، یهارمه  وت  اـب  رگا  ینزب ؛ ار  وا  هک  تسین  لـالح 
. دینک هظحالم  سپ  دوب ؛ دهاوخ  هدرب  نامه  ریجا ، زا  روظنم  هجیتن  رد  دشاب . یکی  مراهچ ، باب  رد  شایلبق 

1151 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک فلت  ار  یسک  لام  ای  دشکب  ار  یناویح  هک  یسک  یندم  تیلوئسم   24 باب -

هراشا

ای هدـیرب  ار  یتخرد  اـی  هتـشک  تهجیب  ار  ییاـپراهچ ]  ] یناویح هک  یـسک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47239 - 1990
هب هدرب  نیب  زا  هدرک و  هابت  هچنآ  تمیق  : » هکداد مکح  هدرک ، بویعم  ار  يرهن  ای  هاچ  ای  هدرک  بارخ  ار  ياهناخ  ای  هدرب  نیب  زا  ار  یتعارز 

یلو دریگ . هدـهع  هب  ار  تراـسخ  دـیاب  هدرک ، نینچ  دـمع - هب  هن  هابتـشا - هب  رگا  دوش و  هدز  هناـیزات  دـنچ  رفیک  ناونع  هب  دریگ و  هدـهع 
هدش مک  ناویح  تمیق  زا  هچ  ره  تسوا  رب  دـناسرب ،] وا  هب  هک  یبیـسآ   ] دـنکب ناویح  اب  هک  يراک  ره  تسین و  وا  رب  ندرک  بدا  نادـنز و 

.« تسا

تاعاجرا

: تشذگ

. دوب باب  نیا  اب  بسانم  شقالطا ، ای  مومع  اب  هک  یتایاور 
. باب نیا  اب  بسانم  باود  ماکحا  باوبا  زا  لهچ  باب  تیاور  رد  و 

تسا هداد  قالط  اهراب  ار  شاهجوز  هک  يدرم  مکح  باب 25 

شرامـش هک  رایـسب  تاـعفد  يارب  ارم  مرهوش  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ینز  ( 1 - ) 47240 - 1991
. دنداد تداهش  درم  نآ  هیلع  اهنآ  سپ  داد ، روتـسد  دوخ  نانیما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا . هداد  قالط  مرادن ، دای  هب  ار  اهنآ 

تخاس ». ادج  وا  زا  هشیمه  يارب  ار  نز  درک و  ریزعت  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
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1153 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

مود نرق 

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  بط  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  اضرلل  ۀیبهذلا . ۀلاسرلا  . 1
)؟-؟( . مالسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  ۀفیحص  . 2

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضرلا  هقف  هب  فورعم  هقفلا ، . 3
141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  نیفّصلا . باتک  . 4

141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  لیاضفلا . . 5
)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . . 6

)؟-؟(  یفعجلا رمع  نب  لضفملا  یلع  لّضفم . دیحوت  . 7

موس نرق 

283 ق) یفوکلا -؟(  یفقثلا  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . . 8
212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  بقانملا . . 9

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  نیفصلا . ۀعقو  . 10
224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  ۀخیشملا . . 11

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  رداونلا . . 12
276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  هقفلا . عماج  . 13

276 ق) - 213  ) هبیتق نبا  رابخالا . نویع  . 14
ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  نساحملا . . 15

 1154 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  تاجردلا . رئاصب  . 16

)؟-؟(  یمقلا نب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  ۀیوبنلا . ثیداحالا  عماج  . 17
290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  رازملا . . 18

مراهچ نرق 

)؟-؟(  ماطسب انبا  نیسح  هللادبع و  همئالا . بط  . 19
)؟- 300 ق  ) يزاوها دیعس  نب  نیسح  تارایزلا . باتک  . 20

)؟- ق  ) يزاوها 300 دیعس  نب  نیسح  بقانملا . . 21
314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  خیراتلا . باتک  . 22
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314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  حوتفلا . . 23
320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا . باتک  . 24

)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  لئالدلا . باتک  . 25
)؟- 320  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  . 26

)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  تارف . ریسفت  . 27
)؟-؟(  ینامعنلا بتاکلا  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 

�
ه ینامعنلا . ریسفت  . 28

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . . 29
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تاعناملا . . 30

)؟- 307  ) یمقلا میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  . 31
329 ق) ینیلک -؟(  خیش  یفاکلا . . 32

)؟-؟(  هبعش نبا  لوقعلا . فحت  . 33
)؟-؟(  هبعش نبا  صیحمتلا . . 34

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  صیحمتلا . باتک  . 35
)؟- 364  ) يوسوملا یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  رهاوجلا . نداعم  بهذلا و  جورم  . 36

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءادتبالا . . 37
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءایبنالا . . 38

)؟- 352  ) یفوکلا مساقلا  نبا  قالخالا . باتک  . 39
 1155 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  حاضیالا . . 40
363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  . 41
367 ق) هیولوق -؟(  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا . لماک  . 42

381 ق) - 305  ) قودص خیش  عیارشلا . للع  . 43
381 ق) - 305  ) قودص خیش  مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 44

381 ق) - 305  ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامتو  نیدلا  لامک  . 45
381 ق) - 305  ) قودص خیش  ۀیادهلا . . 46
381 ق) - 305  ) قودص خیش  یلامالا . . 47

381 ق) - 305  ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  . 48
381 ق) - 305  ) قودص خیش  دیحوتلا . . 49
381 ق) - 305  ) قودص خیش  لاصخلا . . 50

381 ق) - 305  ) قودص خیش  لامعالا . باوث  . 51
381 ق) - 305  ) قودص خیش  عنقملا . . 52

381 ق) - 305  ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحی  نم ال  . 53
)؟- 385  ) يربطلا متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ۀمامالا . لئالد  . 54
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مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  هغالبلا . جهن  . 55
410 ق) يزار -؟(  زازخ  رثالا . هیافک  . 56

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  داشرالا . . 57
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  یلامالا . . 58

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  صاصتخالا . . 59
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀعیرشلا . ضئارفلا  . 60

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  هعنقملا . . 61
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  ءایبنالا . هیزنت  . 62
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  دئاوفلا . ررد  . 63

 1156 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  رصتخملا . . 64

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  باسنا . . 65
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  لاجر . . 66

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  راصبتسالا . . 67
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  نایبتلا . . 68

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 69
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  . 70

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یلامالا . . 71
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  فالخلا . . 72

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀبیغلا . . 73
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  طوسبملا . . 74

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . . 75
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

1156 ص : ج30 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  دئاوفلا . زنک  . 76

مشش نرق 

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  . 77
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548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا . مالعاب  يرولا  مالعا  . 78
548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلآللا . رثن  . 79

548 ق) رشع 480 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  طیسولا . . 80
548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  . 81

550 ق) - 510  ) یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  . 82
553 ق) يربط -؟(  نیدلا  دامع  یفطصملا . ةراشب  . 83

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  تاوعدلا . . 84
570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  رداونلا . . 85

570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  ءایبنالا . صصق  . 86
570 ق) يدنوار -؟(  هللا  لضف  دیسلا  بابّللا . ّبل  . 87

 1157 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  حئارجلا . جئارخلا و  . 88

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  لوزنلا . بابسا  . 89
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  هفسالفلا . تفاهت  . 90

584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  بقانملا . . 91
585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلعوبا  نینمؤملا . قوقح  ءاضق  . 92

)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  . 93
هب 554 ق) کیدزن  ح 470 -  ) يزارلا حوتفلاوبا  نانجلا . حور  ریسفت  . 94

)؟- 620 ق  ) یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . . 95
588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  مالسلا . مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 96

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . . 97

متفه نرق 

605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  . 98
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  هباغلادسا . . 99
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  لماکلا . . 100
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  بابللا . . 101

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  رصتخملا . . 102
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  فوهللا . . 103

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  لئاسلا . حالف  . 104
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  تاوعدلا . جهم  . 105
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  مومهملا . جرف  . 106

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  نامزالاو . رافسالا  راطخا  نم  ناما  . 107
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672 ق) - 602  ) یلح ققحم  مالسالا . عئارش  . 108
672 ق) - 602  ) یلح ققحم  ربتعملا . . 109

( متفه نرق  لیاوا   ) یسربطلا یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  . 110
693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  همغلا . فشک  . 111

 1158 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
699 ق) ینارحبلا -؟(  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک  ۀغالبلا . جهن  حرش  . 112

متشه نرق 

)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  قئارلا . عومجملا  . 113
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  هرهابلا . هردلا  . 114

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  رازملا . . 115

مهن نرق 

841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  نیصحتلا . . 116
841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجنو  یعادلا  ةدع  . 117

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  هولصلا . رارسا  . 118
)؟- 802  ) یلح نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا . رصتخم  . 119

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  . 120
841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلا . مالعا  . 121

مهد نرق 

(905 - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  رصتخم . . 122
(905 - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  حابصملا . . 123

912 ق) - 840  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلآللا . یلاوع  یلآللا / یلاوغ  . 124
ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  دصاقملا . عماج  . 125

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  نانجلا . ضور  . 126
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  دیرملا . هینم  . 127

993 ق)  ) یلیبدرالا سدقملا  دمحم  نب  دمحا  ۀعیشلا . ۀقیدح  . 128

مهدزای نرق 

1085 ق) - 979  ) یحیرط نیرحبلا . عمجم  . 129
)؟-؟(  يوضر هللا  یلو  دیس  نیطبسلا . لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  . 130
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 1159 ص : ج30 ، هعیش ، هقف  عبانم 
1091 ق) یناشاکلا -؟(  ضیفلا  نسحم  دمحم  یفاولا . باتک  . 131

مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع رح  لمالا . لما  . 132
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  راونالاراحب . . 133
1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  نیقیلا . قح  . 134

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  لوقعلا . تآرم  . 135
1104 ق) - 1033  ) یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  . 136

مهدراهچ نرق 

1254 ق) - 1320  ) يرون ثدحم  لئاسولا . كردتسم  . 137
1292 ق) - 1380  ) يدرجورب نیسحدیس  جاح  هعیشلا . ثیداحا  عماج  . 138

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

مکی یس و  دلج 

هراشا

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق 
.« یْتَیب
�

َلْهأ  یتَْرتِعَو 
�

ّللا 
�

ِه َبا�تِک  ْنیَلَقَّثلا  یف 
�

ُمُک ٌكِرا�ت  ّینإ  »
 294 / 1 یفوتم 329 ق ؛)  ) ینیلک خیش  یفاک ، لوصا 

 367 - 366 / 4 14 ؛ / 3 یفوتم 241 ق ،)  ) لبنح نب  دمحا  دنسم 
 3 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش  هقف  عبانم 
ۀمجرت 

ۀعیشلا  ثیداحأ  عماج 
هللا  همحر  يدرجورب  نیسح  دّیس  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ترضح 

دلج 31 
تاید  صاصق و 

نامجرتم 
یمق  ناینیسح  يدهم  ینیسح و  اضردمحا  دیس  رابتلیعامسا ، دمحا 
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 4 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هعیش  هقف  عبانم  باتک : مان 

يدرجورب  نیسح  دّیس  یمظعلا  هّللاتیآ  ترضح  هدنسیون : مان 
یمق  ناینیسح  يدهم  ینیسح و  اضردمحا  دّیس  رابتلیعامسا ، دمحا  نامجرتم :

ینابرق  یلع  ارآهحفص :
 1387 لوا ، پاچ : تبون 

 2500 ناگرامش :
زبس  گنهرف  تاراشتنا  رشان :

زبس  نیمزرس  رنه  یفاحص : پاچ و 
 978 - 964 - 9906 - 45 - 4 هرود : کباش 

 978 - 964 - 9906 - 55 - 3 کباش :
لایر   100000 تمیق :

تسا  ظوفحم  پاچ  قح 
 15815 یتسپ 3751 - قودنص  یناشن :

 88503981 - 3 راگنرود : نفلت و 
5 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رشان نخس 

، خیرات نایرج  رد  هراومه  ناسنا  مهف  ندوب  لاّیـس  دراد . يریذـپانراکنا  ترورـض  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  يزاسرواب  تهج  گنهرف  رـشن 
ةزوح رد  نآ  نیون  ياهدرواتـسد  یناسنا و  فراعم  زگره  تسا و  يراج  دـیدج  میهافم  نتفرگ  ارف  یمیدـق و  فراـعم  لـیمکت  اـب  هارمه 

یمیهافم ددرگیمرب ، اهدیابن  اهدـیاب و  میهافم  هب  اهناسنا  فراعم  شخب  نیرتمهم  تسین . فقوتم  یناسنا  مولع  یبرجت و  یـضایر ، مولع 
ربمایپ نانخـس  گرزب و  يادخ  مالک  هب  ار  اهدیابنو  اهدیاب  ناناملـسم  دـنراد . یگتـسب  میهافم  نیا  ةدـننک  رابتعا  هب  دنتـسه و  يرابتعا  هک 

نآ مالسلا  مهیلع  موصعم  نادناخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نایعیـش  دننادیم و  طوبرم  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دننادیم یهلا  ةداتسرف 

رـشن تهج  رد  یمدـق  دنتـسه ، یهلا  لوسر  نآ  موصعم  نانیـشناج  هک  هعیـش  ناماما  مالک  ۀـمجرت  اـب  دراد  یعـس  زبس  گـنهرف  تاراـشتنا 
مالـسا ربمایپ  ياههزومآ  رـشن  قیرط  زا  مالـسا  گنهرف  جیورت  غیلبت و  درادرب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههشیدنا  ۀیاپ  رب  مالـسا  گنهرف 

رـشن هک  نآ  دـیما  تسا . تاراشتنا  فیاـظو  زا  مدرم  يرکف  لـیلحت  هشیدـنا و  داوم  روظنم  هب  شموصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رهم و یعاجـش  زمره  جاح  نایاقآ  زبس  گنهرف  رـشن  ناراکردناتسد  زا  نایاپ  رد  دشاب . لوبقم  قفوم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زبس  گنهرف 

ياعد هب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشاب  میراد . ار  نانتما  ساپـس و  تیاهن  رابت  لیعامـسا  يدـهم  دـمحا و  ناردارب  یباراد و  اضردـمحم  جاح 
. دیامرف تیانع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ریخ  يازج  شاهداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زبس  گنهرف  تاراشتنا 
6 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1650 

http://www.ghaemiyeh.com


يراصتخا ياههناشن  دادعا و 

یفاکلااک 
هیقفلا  هرضحیال  نم  هیقف 

بیذهتلا  بی 
راصبتسالا  اص 

هعیشلا  لئاسو  لئ 
لئاسولا  كردتسم  ك 
مالسالا  مئاعد  مئاعدلا 
رابخالا  یناعم  یناعملا 

تاجردلا  رئاصب  رئاصبلا 
مجرتم  م 

یطخ  باتک )  ) هخسن خ 
ًارهاظ  ظ 

نایبلاعمجم  عمجم 
لوقعلا  تآرم  تآ 

لدب  هخسن  لخ 
عبط  ط 
دلج  ج 

. دوشیم هتشاذگ  دراد  حیضوت  هب  زاین  هک  یثیدح  زا  دعب  هک  تسا  یتمالع  دینک - هاگن  ن 
. تسا كرتشم  قباس  ثیدح  اب  هک  قحال  دنس  زا  تمسق  نآ  فذح  انهیلا  قلعم -

دشاب  كرتشم  دنس  ردص  رد  ای  یلک  روطب  قباس  تیاور  اب  هک  یتروص  رد  قحال  تیاور  دنس  رارکت  مدعدانسالا  اذهب 
تسا  حیحصَّحص 

لوا  دلج  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  دادعت  هرامش   47241
باب  ره  تیاور  هب  طوبرم  هرامش  ( 1)

دلج  نیا  رد  تایاور  دادعت  هب  طوبرم  هرامش   1
7 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

همدقم

هراشا

ییابطابط نیسحدیس  اقآ  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  يدلج ، کی  یـس و  نادواج  رثا  هعیـشلا  ثیداحا  عماج  باطتـسم  باتک  همجرت 
هعیش ییازج  هقف  عبانم  هب  مکی  یس و  مایـس و  ریخا  دلج  ود  هک  دریذپیم  نایاپ  تاید  صاصق و  باتک  مکی  یـس و  دلجم  رد  يدرجورب ،

. دراد صاصتخا 
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اهتازاجم و اهنآ و  تابثا  هلدا  میارج و  هب  تبسن  ار  نایوجشناد  اههبلط و  رظن  تنس  باتک و  زا  هعیش  ییازج  هقف  لوا  تسد  عبانم  هعلاطم 
راـیتخا رد  تاریزعت  دودـح و  تاداهـش و  اـضق و  یهقف  عباـنم  مایـس  دـلجم  رد  دزاـسیم . فافـش  لـماک  روـط  هـب  اراـهنآ  يارجا  هوـحن 

. میزادرپیم هقف  ثحابم  نیرخآ  تاید ، صاصق و  یهقف  عبانم  هب  مکی  یس و  دلجم  رد  نونکا  هتفرگ و  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ 

هانگ مرج و  فیرعت  یهقف  لصا 

دنکیم ترخآ  رد  باذـع  قحتـسم  ار  راکهانگ  هک  هاـنگ  دراد و  اـیند  رد  رفیک  هک  تیاـنج  مرج و  ياـهناونع  زا  کـی  ره  هعیـش  هقف  رد 
ياـهتیهام نیواـنع و  تسا  هدـش  فـیرعت  هاـنگ  مرج و  هعیـش  هقف  رد  هچنآ  زا  رتارف  درادـن  تیحالـص  سکچـیه  تسا و  هدـش  فـیرعت 

. دوشیم نییعت  یعامتجا  ياهقفاوت  زا  فلخت  یلک  ناونع  تحت  ود  نآ  قادصم  هکلب  دنک  یفرعم  هانگ  ای  مرج  ار  يدیدج 
اما درادـن  هرافک  رگید  یـضعب  دراد و  هرافک  ناهانگ  زا  یـضعب  هک  تسا  مرج  ای  هانگ  هب ، روماـم  لـعف  كرت  هنعیهنم و  لـعف  مالـسا  رد 

دودح 2- هدمع 1 - تازاجم  راهچ  هیاپ  رب  میارج 
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رب هک  ییاهتازاجم  ساسارب  هکلب  دنرادن  هقف  رد  یلقتـسم  میـسقت  دوخ  میارج  نیاربانب  دنوشیم  میـسقت  تاید  صاصق 4 - تاریزعت 3 -
ییازج هقف  ثحابم  نیاربانب  دـنوشیم . میـسقت  ياهید  یـصاصق و  يریزعت ، راد ، دـح  میارج  عون  راهچ  هب  دـنوشیم  بترتم  اهنآ  باـکترا 

هدـش نیودـت  میارج  يدنبمیـسقت  ساسارب  ازج  قوقح  ثحابم  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  نیودـت  اهتازاجم  هیاـپرب  ازج  قوقح  فـالخرب 
. تسا

تارافک تازاجم و  نییعت  یهقف  لصا 

هعیـش نوناق  رد  تازاجم  مرج و  ندوب  ینوناق  لصا  نیاربانب  تسا  هدـش  نییعت  هعیـش  هقف  رد  ناهانگ  زا  یـضعب  هراـفک  میارج و  تازاـجم 
یتیهام ات  دوشیم  بجوم  عراش  فرط  زا  هدـش  عضو  تازاجم  هک  ییاجنآ  زا  دوب و  هدـش  نایب  یقوقح  ياهبتکم  زا  يرایـسب  شیپاـشیپ 

دودـح و ثحبم  راـهچ  رد  اـهتازاجم  ساـسارب  هعیـش  هقف  یئازج  ثحاـبم  میـسقت  دریگ  رارق  یهن  دروـم  عراـش  يوـس  زا  هدـش  فـیرعت 
. تسا هدش  نیودت  تاید  صاصق و  تاریزعت ،

. تسا هدش  نیودت  تازاجم  ثحابم  زا  يادج  تارافک  باتک  رد  ناهانگ  تارافک  ثحابم 
ياهتازاجم بلاق  رد  دودح  هکنیاامک  دهد  ماجنا  ار  نآ  ات  تسا  فلکم  راکهانگ  ناملسم  هک  تسا  گرزب  يادخ  قح  هانگ ، ره  هرافک 

مد ءایلوا  ای  هیلعینجم  هچنانچ  تسا  مدرم  قح  تاید  صاصق و  اما  تسا  نآ  يارجا  هب  فظوم  یعرـش  مکاـح  هک  تسا  یهلا  قح  یعرش 
راتفر رب  يرگید  هنامرجم  ناونع  هکنیا  رگم  دنک  هذخاوم  ار  یناج  دناوتیمن  یـسک  دنیامن  وفع  ار  وا  دـننک و  رظنفرـص  یناج  تیانج  زا 

. دوشیم هذخاوم  رگید  هنامرجم  ناونع  نآ  رطاخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  قدص  یناج 

قوقح هب  زواجت  مرج و 

شیپ هناگهس  ياهضرف  رد  دـنکیم و  زواجت  رـشب  ادـخ و  قح  هب  یهاگ  رـشب و  قح  هب  یهاگ  ادـخ و  قح  هب  یهاگ  هعیـش  هقف  رد  مرجم 
. تسا هدـش  فیرعت  موصعم  ءایـصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  يراـبتعا  ياـههرازگ  رد  قوقح  هتفگ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  ای  ادخ  مالک  يرابتعا  هرازگ  رد  هک  تسا  یتیهام  انعم و  نامه  ادخ  قلخ  ای  ادخ  يارب  هچ  قح  فورعم و 
هلآ  و 
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لوسر تنـس  ای  ادخ  مالک  يرابتعا  هرازگ  رد  هک  تسا  یتیهام  انعم و  نامه  ادخ  قلخ  ای  ادخ  هیلع  هچ  ملظ  رکنم و  تسا و  هدش  رما  نادب 
يارب دهد و  ماجنا  ار  یهلا  رما  قلعتم  قح ، تیاعر  يارب  تسا  فظوم  ناملسم  ناسنا  سپ  تسا  هدش  یهن  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ماکحا مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیرط  زا  گرزب  يادخ  دنک . كرت  ار  یهلا  یهن  قلعتم  ملظ ، زا  بانتجا 
مدرم ادخ و  قوقح  ییاسانش  نیاربانب  تسا  هدش  رابتعا  ادخ  قلخ  ادخ و  قوقح  ماکحا  نیا  رد  درک . عضو  ار  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و 
مدرم قح  یلو  دوریمن  نیب  زا  مدرم  تیاضر  اب  ادخ  قوقح  میرح  تسا . نکمم  یهلا  مارح  بوجو و  يرابتعا  ياههرازگ  تخانش  اب  اهنت 

. دوریم نیب  زا  قح  بحاص  تشذگ  اب 
دزاس يربم  یهلا  قح  تیاعر  فیلکت  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  سکچیه  ددرگیمرب و  قلخ  قلاخ و  قح  ود  هب  هقف  رد  قوقح  ساسا  نیاربانب 

. دوشیم طقاس  وا  قح  يرفیک  روما  رد  هچ  یندم و  روما  رد  هچ  فلکم  هب  تبسن  قح  بحاص  تشذگ  اب  اما 

هعیش هقف  رد  سبح  تازاجم 

ینادـنز  ) سبح يارب  یهاگیاج  تاید  صاصق و  تاریزعت و  دودـح و  هناگراهچ  ياهتازاجم  هیاپ  رب  هعیـش  ییازج  هقف  ثحاـبم  نیودـت 
نآ رد  تسا . هتفرگ  همـشچرس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  ماکحالا و  تایآ  زا  هعیـش  هقف  اریز  تسا  هتـشاذگن  یقاـب  مرجم ) ندرک 

راکهانگ سبح  يارب  هدش  دراو  دراوم  تسا . هدـماین  هانگ  ای  مرج  باکترا  تازاجم  ناونع  هب  مرجم  ندرک  سبح  سدـقم  ینارون و  عبانم 
ای راکهانگ  ياهتشادزاب  هنوگنیا  تسا و  كدنا  رایـسب  دنزیم  زاب  رـس  مدرم  قوقح  تخادرپ  زا  ییاناوت  ضرف  رد  هک  یـسک  ای  مرجم  ای 

. دنک ادا  ار  قح  بحاص  قح  دنک و  هبوت  شمرج  ای  هانگ  زا  راکهانگ  ای  مرجم  ات  دراد  یبیدأت  هبنج  مرجم 
ندیسر روظنم  هب  یصاخ  طیارش  تحت  زین  ردان  دراوم  رد  هکلب  تسین  حرطم  هعیش  هقف  رد  یلصا  تازاجم  ناونع  هب  اهنت  هن  سبح  نیاربانب 

. دشاب ناسنا  هب  قلعتم  ای  ادخ  هب  قلعتم  قح ، دروم  هاوخ  دوشیم  ارجا  قح  يادا  فده  هب 
ای  سبح  تاید ، صاصق و  تاریزعت و  دودح و  ياهتازاجم  فیدر  رد  هکنیا  هجیتن 
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حرطم هعیـش  هقف  رد  لقتـسم  تازاجم  کی  ناونع  هب  ار  سبح  زگره  نآ  كدنا  دراوم  درادن و  دوجو  عیـسو  روط  هب  مرجم  ندرک  ینادنز 

. تسا هتخاسن 
تازاجم دراد . ناناملـسم  هعماج  رد  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، ناوارف  ياهرثا  تازاجم  کی  ناونع  هب  مرجم  ندرک  ینادـنز  فذـح 

لاملاتیب رب  ار  ینیگنس  هنیزه  دهدیم و  رارق  طیارـش  نیرتتخـس  تحت  ار  وا  هداوناخ  دشاب ، هتـشاد  رثا  وا  رب  هکنآ  زا  شیب  مرجم  سبح 
ود تاید  صاصق و  تاریزعت و  یهلا و  دودح  يارجا  دنکیم . لیمحت  ناینادـنز  يرادـهگن  ددـعتم و  ياهنادـنز  نتخاس  تهج  نیملـسم 

. تسین ود  نآ  زا  سبح  تازاجم  هک  دنکیم  تباث  یمالسا  هعماج  رد  مرجم  هیلع  ار  یلام  یندب و  تازاجم  عون 

یلام یندب و  تازاجم 

ياهتازاجم يرـس  زا  صاصق  تاریزعت و  دودـح و  تازاجم  دزاسیم . مرجم  هجوتم  ار  یلام  یندـب و  تازاجم  عون  ود  هعیـش  ییازج  هقف 
هب ار  غلبم  نآ  تخادرپ  تیلوئسم  مرجم  هک  تسا  یلام  تازاجم  هید ، تازاجم  اما  دوشیم  مرجم  ناج  مسج و  هجوتم  هک  دنتسه  یمـسج 

مـسج هجوتم  تسا و  یندـب  هچرگ  هیلعینجم  رب  وا  تیانج  لیلد  هب  یناج  صاصق  تازاجم  دریگیم . هدـهع  هب  وا  هداوناـخ  اـی  هیلعینجم 
هیلع صاصق  يارجا  زا  ندرک  رظنفرص  اب  وا  هداوناخ  ای  هیلعینجم  هک  تسا  یلام  تازاجم  هب  لیدبت  لباق  نیفرط  قفاوت  اب  اما  تسا  یناج 

تیانج زا  یـشان  یلام  ياهتخادرپ  صاصق و  دودح و  يارجا  دنهدیم . تیاضر  نآ  زا  شیب  ای  هید  غلبم  تفایرد  هب  یناج  ناج  ای  مسج 
ار دوخ  تیانج  تبقاع  هک  دربیم  ورف  رکف  نیا  هب  ار  هوقلاب  یناـج  ره  دـهدیم و  شیازفا  ار  میارج  هب  یگدیـسر  تعرـس  هیلعینجم  هیلع 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1653 

http://www.ghaemiyeh.com


یلام یمسج و  تازاجم  لمحت  لوئسم  وا  دوشیم و  یگدیسر  وا  تیانج  هب  ینالوط  نادنچ  هن  هلصاف  اب  هک  دریگب  رظن  رد  دیاب  مدرم  هیلع 
یمومع و لاوما  هیلع  نامرجم  نافلختم و  اب  یمالسا  ماظن  يرفیک  ياههاگداد  حیرص  عیرس و  دروخرب  دوب . دهاوخ  دوخ  تیانج  زا  یـشان 
هب دراد و  میارج  عوقو  رد  ياهدنرادزاب  مهم  رایسب  شقن  نانآ  رب  یلام  یندب و  تازاجم  يارجا  رد  هعماج  درف و  تینما  مدرم و  یصوصخ 

. دنک هئطوت  لاملاتیب  مدرم و  لاوما  تینما ، وربآ ، ناج ، رب  تیانج  هرابرد  هک  دهدیم  هزاجا  یسک  رتمک 
11 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تازاجم يارجا  مرج و  تابثا  هلدا 

عقاو هب  هچرگ  تسا . هدش  مرج  بکترم  مهتم  هک  دنک  تباث  دوخ  نهذ  رد  ار  تقیقح  نیا  دـناوتیم  مرج  تابثا  هلدا  قیرط  زا  اهنت  یـضاق 
عوقو هکنیا  هن  دهدیم  مهتم  ماهتا  توبث  هب  مکح  مرج  تابثا  هلدا  قبط  یـضاق  دـشاب . هدـشن  عقاو  مهتم  طسوت  یماهتا  نینچ  تسا  نکمم 

، هنّیب مهتم ، رارقا  مرج ، تابثا  هلدا  توبث  زا  دعب  تاید  صاصق و  تاریزعت ، دودح و  تازاجم  يارجا  دنادب . ثداح  نهذ  جراخ  رد  ار  نآ 
. دوشیم نکمم  هماسق )  ) مسق

مدرم قوقح  دروم  رد  یلو  دوشیمن  دودـح  يارجا  عنام  هلدا  تلالد  ساسا  رب  مرج  عوقو  تاـبثا  زا  دـعب  زیچ  چـیه  یهلا  قوقح  دروم  رد 
فظوم مرج  تابثا  هلدا  قبط  هیلعینجم  هبلاطم  ساسارب  یضاق  ات  دنک  بلط  ار  هید  تخادرپ  ای  صاصق  يارجا  یضاق  زا  دیاب  قح  بحاص 

. دوش یناج  هیلع  مکح  رودص  هب 
مهتم لعف  كرت  ای  لعف  رب  مرج  تابثا  هلدا  ساسارب  هراومه  هک  تسا  یلام  تازاجم  هید ، یندـب و  تازاجم  ندـب ، ياضعا  ناج و  صاصق 

. دوشیم بترتم 

مرج تابثا  یضاق و  ملع 

رد هک  یلاح  رد  یـضاق  هک  تسا  حرطم  هراومه  شـسرپ  نیا  اما  تسین  مرج  تاـبثا  هلدا  هب  يزاـین  یـضاق  نهذ  رد  یـضاق  ملع  ققحت  اـب 
مولع تفرشیپ  دشاب ؟ هتـشاد  یهاگآ  ملع و  صخـشم ، یناکم  ینامز و  فرظ  کی  رد  مرج  عوقو  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  هتـسشن ، هاگداد 
تباث یسرپزاب  ره  یضاق و  يارب  یبرجت  ياههدیدپ  هب  دنتسم  لدتسم و  ار  میارج  زا  يرایـسب  یملع  سیلپ  تایلمع  هرتسگ  یـسانشمرج و 

ار مرج  عوقو  یهاـگآ  ملع و  یـضاق  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دریگیم ، رارق  ـالقع  فرع  شریذـپ  دروم  هک  یملع  تاـبثا  نینچ  دـنکیم .
لیلد یـضاق  ملع  دـهد . مکح  مرج  بکترم  هیلع  ار  هتفای  عوقو  مرج  هب  طوبرم  تازاـجم  دوخ  ملع  ساـسارب  دـناوتیم  یـضاق  دـهدیم و 

هب دوـخ  ملع  تادنتـسم  يارب  دـیاب  یـضاق  تسا  یهیدـب  تسا . یـضاق  يارب  مرج  عوـقو  زا  فشاـک  یـضاق  ملع  هکلب  تـسین  مرج  تاـبثا 
هک  دنک  دانتسا  یملع  ياههدیدپ 

 12 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دشاب مدرم  فرع  لوبق  دروم  یسانشمرج  ملع  رد 

تازاجم هدنرادزاب  شقن 

نکاما رد  يردهدرپ  تراـسج و  اـب  ناـمرجم  ناراـکهانگ و  اـت  دراد  هدـنرادزاب  شقن  یمالـسا  تموکح  يورملق  رد  اـهرفیک  زا  يرایـسب 
ردان و رایسب  مرج ، نآ  تابثا  هلدا  هقبط  هنصحم  يانز  هب  مرجم  ندرک  راسگنـس  يارب  مجر  دح  تابثا  دنزادرپن . تیانج  مرج و  هب  یمومع 
هب هک  تسا  یعاـمتجا  رثا  نیا  دـیفم  مرج ، تاـبثا  هلدا  نیمه  اـب  مجر  تازاـجم  نیمه  اـما  تسا  نکممریغ  مییوگب  هک  تسا  نکمم  یتح 
رد نونکامه  هک  يزیچ  دـنزرو ، تردابم  انز  عینـش  لمع  هب  مدرم  رظنم  رد  هتخیـسگراسفا  روط  هب  دـهدیمن  هزاجا  یـسنج  داسف  نابکترم 
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. دراد نایرج  يداع  روط  هب  قرش  برغ و  رد  بهذم  دقاف  ياهروشک  یمومع  یحیرفت و  نکاما  زا  يرایسب 
اب یمرج  هچنانچ  دـنکیم و  يریگولج  ینلع  روط  هب  هعماج  رد  میارج  عوقو  عایـش  زا  دراد و  یعامتجا  رثا  تازاـجم ، یگدـنرادزاب  شقن 
هب ینلع  زواجت  يدعت و  ردقنآ  یمرج  نینچ  بکترم  هک  تسا  ینعم  نیا  دیفم  دوش ، تباث  مرج  تابثا  هلدا  قبط  مجر  دننام  ینیگنـس  دـح 

یـضاق دزن  رد  مرج  تابثا  هلدا  قبط  نآ  تاـبثا  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  تازاـجم  نآ  قحتـسم  هک  تسا  هدرک  هعماـج  یمومع  تفع 
. تسین نکمم 

مکی یس و  دلج  عبانم 

هراشا

هدـش نیودـت  رـضاح  رـصع  ات  لوا  نرق  زا  یلاوتم  نورق  یط  ییاور ، لوا  تسد  رداصم  زا  هعیـشلا  ثیداحا  عماج  همجرت  هعیـش  هقف  عباـنم 
ساسارب تایاور  تایآ و  دربراک  بسح  تسا  هتفرگ  تأشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  هک  عبانم  نیا  تسا .

. تسا هدش  میظنت  لیذ  لکش  هب  نیودت  فیلأت و  ياهلاس  نورق و 

لوا نرق 

میرک نآرق  - 1

مود نرق 

 13 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟-؟( . مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  اضرلا . هقف  - 2 )(- 

)؟-؟( . اضرلاۀفیحص - 3
160 ق) یفعج -؟( . رمع  نب  لّضفم  دیحوتلا . - 4

موس نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟( . دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا . - 5
283 ق) یفقث -؟( . دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . - 6

290 ق) رافص -؟( . خورف  نب  نسح  نب  دمحم  تاجردلارئاصب . - 7
( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟( . يرعشا  هللادبع  نب  یسیع  نب  دمحا  رداونلا . - 8

)؟-؟( . يزاوها دیعس  نب  نیسح  نمؤملا . - 9

مراهچ نرق 

دودح 320 ق) يدنقرمس -؟( . شایع  نب  دوعسم  نب  دمحم  رصن  یبا  یشایعلاریسفت . - 10
329 ق) یمق -؟( . میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلاریسفت . - 11
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329 ق) ینیلک -؟( . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا . - 12
دودح 340 ق) یّشک -؟( . زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا  یشکلالاجر . - 13

363 ق) - 259 . ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالامئاعد . - 14
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحیال  نم  - 15

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  اضرلارابخا . نویع  - 16
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عنقملا . - 17

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  یلامالا . - 18
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لاصخلا . - 19

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  لامعالا . باقع  لامعالا و  باوث  - 20
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  عئارشلا . للع  - 21
381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  صاصتخالا . - 22

381 ق) ای 307 -  306 . ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  - 23
)؟-؟( . يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  - 24

 14 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
)؟-؟( . هبعش نبا  لوقعلا . فحت  - 25 )(- 

)؟-؟( . ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . - 26

مجنپ نرق 

406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  هغالبلاجهن . - 27
406 ق) - 359 . ) يوسوم نیسح  نب  دمحم  یضر  دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  - 28

413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلامالا . - 29
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  داشرالا . - 30
413 ق) - 336 . ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ۀعنقملا . - 31

436 ق) - 355 . ) يدهلاملع یضترمدیس  هباشتملا . مکحملا و  ۀلاسر  - 32
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  بیذهتلا . - 33

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  راصبتسالا . - 34
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  یلامالا . - 35

460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  ۀبیغلا . - 36
460 ق) - 385 . ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . - 37

مشش نرق 

508 ق) یسرافنبا -؟( . هب  فورعم  يروباشین  لاتف  دمحا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  نیظعاولا . ۀضور  - 38
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548 ق) دودح 469 - . ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  - 39
550 ق) - 510 . ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  - 40

588 ق) - 489 . ) بوشآرهش نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  نیدلادیشر  بلاطیبا . لآ  بقانم  - 41
)؟-؟( . یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . - 42

)؟-؟( . يریعش نیدلاجات  رابخالا . عماج  - 43

متفه نرق 

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟( . نیدلادامع  یضترملا . ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 44
15 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهن نرق 

841 ق) یملید -؟( . نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  - 45

مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 - . ) روهمجیبا نبا  هب  فورعم  یئاسحا  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  یلائللا . یلاوع  - 46

مهدزاود نرق 

. یلماع رح  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  ۀعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  - 47
1104 ق) - 1033)

1111 ق) - 1037 . ) یسلجم رقابدمحم  راونالاراحب . - 48

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254 . ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  لئاسولا . كردتسم  - 49

دلج 31 هعیش  ثیداحا  عماج  عبانم  نافلوم  اب  ییانشآ 

هراشا

حرش ناگدنسیون و  لماک  تخانش  تسا . يرورض  عبانم  نآ  ییاور  تیمها  ظاحل  هب  هعیش  هقف  عبانم  ناگدننکنیودت  نافلؤم و  اب  ییانشآ 
ردق هب  لامجا و  روط  هب  اما  دجنگیمن  رصتخم  نیا  رد  دنکیم ، دییأت  ار  تیاور  باتک و  دنس  قیثوت  رابتعا  نازیم  هک  تایاور  نایوار  لاح 

. میوشیم انشآ  يرجه  مهدراهچ  نرق  ات  مود  نرق  زا  هعیش  هقف  لواتسد  عبانم  نافلؤم  اب  ناکما 

مود نرق 
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160 ق) یفعج -؟(  رمع  نب  لضفم  - 1

تـسا نامه  وا  دوب . ناشیا  بناج  زا  روما  زا  یخرب  يدصتم  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  صاخ  باحـصا  زا  قثوم ، گرزب و  ياهقف  زا  يو 
عمج تسا ، هدش  فورعم  لضفم  دیحوت  هب  هک  شباتک  رد  ار  ماما  نانخـس  وا  تشاد و  نایب  شیارب  ار  دیحوت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

هب  هدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  صاخ  هجوت  دروم  هتشاد و  یهاگآ  همئا  مولع  زا  تایاور  رب  انب  هک  لضفم  تسا . هدرک 
 16 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ترضح نآ  زا  تلاکو  هب  فالتخا  عفر  يارب  ناشیا  یلام  تاعزانم  رد  درکیم و  یگدیسر  نایعیش  ياهراک  هب  ترضح  نآ  زا  یگدنیامن 
نایعیش یلام  ياهتخادرپ  ًاصخش  دوخ ، ترضح  نآ  دوب و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  یلام  ياهراک  رـشابم  نینچمه  يو  درکیم . تخادرپ 

. تفریذپیمن ار 
: دیوگیم يو  اب  طابترا  رد  یشاجن  تسا . فالتخا  هعیش  ياهیلاجر  نیب  يو  دروم  رد 

و یباطخ ، لوقلا ، عفترم  تفاهتم ، فیعض  هللادبعوبا ، یفعجلارمع  نب  لضفملا  : » دیوگ يرئاضغ  نبا  تسا ». برطـضم  تیاور  لقن  رد  وا  »
امهیلع نسحلایبا  هللادـبعیبا و  نع  يور  و  هثیدـح ، بتکی  نازوجی  الو  ًامیظع  اًلمح  هثیدـح  یفةـالغلا  لـمح  ریثک و  یئـش  هیلع  دـیز  دـق 

مالسلا »
. دنادیم هقث  لیلج و  ار  يو  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  رد  ییوخ  یمظعلا  هللاتیآ  اما 

، رّکف باتک  ار  نآ  یـشاجن  تسا . هدش  رکذ  زین  يرگید  یماسا  نآ  يارب  هک  تسا  یـسانشادخ  هرابرد  لضفم  دـیحوت  وا  باتک  نیرتمهم 
« لضفم ای  رّکف   » ترابع نآ  رد  هک  دـشاب  لیلد  نیا  هب  دـیاش  رّکف  هب  يراذـگمان  تسا . هدـیمان  رابتعالا  یلع  ثحلاو  قلخلا  ءدـب  یف  باتک 

. دناهدیمان فراعملا  قیاقحلازنک و  ار  نآ  مه  یضعب  تسا . هدش  رارکت 
: يو تافیلأت  زا 

دیحوتلا  - 1
ۀلیل موی و  - 2

موس نرق 

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  - 2

راید نآ  رد  شناکاین  دوب و  یفوک  ًاتلاصا  هعیـش ، ثدحم  ملاع و  یلع . نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  ناراداوه  زا  هک  ار  یقرب  يالعا  دج  یلع  نب  دمحم  قارع - یلاو  یلع - نب  فسوی  نوچ  دـندرکیم و  یگدـنز 
هناخدور ارهاظ   ) مق دور  هقرب  رد  دنتخیرگ و  ناریا  هب  دلاخ  شرسپ  نمحرلادبع و  راچان  هب  دناسر ، تداهش  هب  ریگتسد و  دوب ، مالسلا  هیلع 

. دندش ریگیاج  نوقریب )
دنچ  رصع  يو  تسا . هدش  هداز  مق  رد  الامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  يو  زورداز  زا 

 17 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسا هدروآ  ثیدح  ناشیا  زا  هدرک و  كرد  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  زا  نت 

ناشیا يو ، ناداتـسا  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هداد ؛ رارق  مالـسلا  امهیلع  يداه  داوج و  ماما  ناراـی  رامـش  رد  ار  يو  یـسوط  خـیش 
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. دندوب
نب دمحا  مق  هیقف  سییر و  خیش ، اهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ  رارق  اهقف  نعط  دروم  يدنچ  درکیم ، تیاور  فیعض  لسرم و  ثیداحا  زا  نوچ 

. دنادرگزاب ار  يو  تساوخ و  شزوپ  دش و  نامیشپ  یتدم  زا  سپ  دنار و  مق  زا  ار  يو  هک  دوب  یسیع 
، یمق میهاربا  نب  یلع  هطب ، نب  رفعج  نب  دمحم  يدابآدعس ، نیسح  نب  یلع  رافص ، نسح  نب  دمحم  دندوب : شرـضحم  رد  هک  ینادرگاش 

 ... يرعشا و هللادبع  نب  دعس 
ثیدـح و ینآرق ، مولع  زا  ياهعومجم  تقیقح  رد  هدرکیم و  يراذـگمان  نساحملا  هب  زین  ار  اهنآ  رتشیب  هک  هتـشاد  يرایـسب  تافیلأت  يو 

. تسا هدنام  یقاب  نآ  موس  کی  اهنت  هک  مینادب  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  هک  تسین  فازگ  هدوب و  هقف 
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  مق  رد  یقرب 

: يو تافیلأت  زا 
نساحملا  - 1

لاجرلا - 2

283 ق) یفقث -؟(  دمحم  نب  میهاربا  - 3

فورعم قاحسا  نب  دمحم  جرفلاوبا  تسا . يرجه  موس  نرق  فیلأت  بحاص  ملاع و  نایعیش  زا  یناهفـصا  یفوک  یفقث  میهاربا  قاحـسا  وبا 
. تسا هدرک  یفرعم  نیفنصم  املع و  تاقث  زا  ار  وا  تسرهفلا  باتک  رد  میدن  نبا  هب 

نب دیعس  دافحا  زا  یفقث  میهاربا  تسا . هدرک  لقن  يدایز  تافنصم  وا  يارب  هتسناد و  یفوک  ار  وا  لصا  تسرهفلا ، باتک  رد  یـسوط  خیش 
زین مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  دوب و  هدرک  نئادم  یلاو  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یفقث  راتخم  يومع  دوعـسم ،

. دوب یلاو 
دراو دوعـسم  نب  دیعـس  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، یمخز  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیادم  طاباس  ملظم  رد  نانـس  نب  حارج  هک  یماگنه 

. دنک اوادم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مخز  ات  دروآ  بیبط  وا  دش و 
 18 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت  زا 
يزاغملا  - 1
تاراغلا  - 2
هفرعملا  - 3

هقفلایف ریبکلا  عماجلا  - 4

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  - 4

. دنمناوت یثدحم  سانشرس و  ياهرهچ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يافواب  نارای  زا 
نسح ماما  ریگاجهمه و  سابع  ینب  ملظ  ناقفخ و  هک  نامز  نآ  رد  تسناد . يرجه  موس  نرق  رد  هعیـش  تیاور  ناگرزب  زا  ناوتیم  ار  يو 

هب یصوصخ و  ياههمان  نتشون  قیرط  زا  رافص  نب  نسح  نب  دمحم  دوب ، تبقارم  تراظن و  تحت  یماظن  ۀقطنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
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دنمهرهب مالـسلا  هیلع  ناشیا  دوجو  رون  زا  ار  نایعیـش  بیترت  نیدـب  درک و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  هب  ار  دوخ  هنایفخم ، لـکش 
. تخاس

، ینیلک نوچ  یناگرزب  درک و  عیـشت  ناهج  هب  یگرزب  تمدـخ  تیاور ، لقن  ظفح و  اب  هک  دوب  هعیـش  رومان  ياههرهچ  زا  یکی  مق  رد  يو 
نب دـمحا  قاحـسا ، نب  میهاربا  هب  ناوـتیم  يو  ناداتـسا  هلمج  زا  دناهتـشاگن . هـتفگ و  رایـسب  وا  ةراـبرد  یّلح و ...  همـالع  یـسوط ، خـیش 
نب نسح  نب  دـمحم  شدرگاش  يو ، تایاور  بتک و  عیمج  يوار  درک . هراشا  لاـضف و ...  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحا  یقرب ، هللادـبعیبا 

. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رهش  رد  رافص  نسح  نب  دمحم  تسا . دیلو 
: يو تافیلأت  زا 

ةولصلا  باتک  - 1
ءوضولا  باتک  - 2
زئانجلا  باتک  - 3
مایصلا  باتک  - 4
جحلا  باتک  - 5

حاکنلا  باتک  - 6
 19 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

قالطلا  باتک  - 7 )(- 
رازملا  باتک  - 8

هالغلا  یلع  ّدرلا  باتک  - 9
تاجردلا  رئاصب  - 10

 ... نمؤملا و - 11

( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  هللادبع  - 5

رد وا  دشابیم . همئا  نارای  زا  يرجه و  موس  نرق  رد  هعیش  گرزب  نایوار  زا  یمق . يرعشا  هللادبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا 
تمدخ وا  تخادرپ . یمالـسا  فراعم  مولع و  يریگارف  هب  يرعـشا  یـسیع  نب  دمحم  دوخ  ردـپ  رظنریز  یناوجون  زا  دـمآ . ایند  هب  مق  رهش 

خیـش تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  یناوارف  تایاور  دوب و  هدیـسر  زین  مالـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اـضر ، ماـما 
، میهاربا نب  یلع  هللادبع ، نب  دعـس  رافـص ، نسح  نب  دمحم  هب  ناوتیم  يو  نادرگاش  هلمج  زا  تسا . هدـیمان  هقث  یثدـحم  ار  يو  یـسوط 

. درک هراشا  دیلو و ...  نب  نسح  نب  دمحم  سیردا ، نب  دمحا  هروک ، نب  دواد 
. دناهدوب تایح  دیق  رد  ق  لاس 274 ه . رد  ناشیا  نکیل  تسین  تسد  رد  یعالطا  ًاقیقد  يو  تافو  خیرات  زا 

: يو تافیلأت  زا 
رداونلا  - 1

دیحوتلا  - 2
یبنلا  لضف  - 3

هعتملا  - 4
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خوسنملا  خسانلا و  - 5
ریبکلا  بط  - 6

ریغصلا  بط  - 7
بساکملا  - 8

 ... هلظالا و - 9
20 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  - 6

. یناریا یعیش  ثدحم  هیقف و  يزاوها ، نارهم  نب  دامح  نب  دیعس  نب  نیسح  دمحموبا 
ردارب اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  فراعم  مالـسا و  میلاعت  رـشن  یلاعت و  يارب  دوب . یناریا  ًاتلاصا  دش و  هداز  هفوک  رد  يو 

تفر مق  هب  اجنآ  زا  شردارب ، تشذگرد  زا  سپ  دیشوک . رایسب  هعیش  مالسا و  يالتعا  يارب  دش و  راپـسهر  زاوها  هب  دیعـس  نب  نسح  دوخ 
. دندینش تیاور  يو  زا  يرایسب  ياهتیصخش  نادنمشناد و  تفرگ و  ياج  نابا  نب  نسح  ۀناخ  رد  و 

هب لقن و  هعیشلا و ...  لئاسو  هیقفلا ، هرـضحیالنم  راصبتـسا ، بیذهت ، یفاک ، نوچ : هعیـش  بتک  نیرتروآمان  زا  يرایـسب  رد  يو ، تایاور 
. تسا هدش  دانتسا  نآ 

یبا نب  دمحا  ناشیا  نادرگاش  زا  و  ییحی و ...  نب  نافص  یطنزب ، رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ریمع ، یبا  نب  دمحم  يو  دیتاسا  هلمج  زا 
ماما اضر ، ماما  باحـصا  زا  شردارب  يو و  یـسوط ، خیـش  ۀتفگ  هب  دندوب . دومحم و ...  نب  نسح  يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  یقرب ، هللادـبع 

. دندوب مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و 
. تشذگرد مق  رد  يو 

. دش هدروآ  یخرب  هک  تسا  دلج  زا 30  شیب  شردارب  يو و  تافیلأت 
(: شردارب و   ) يو تافیلأت  زا 

بقانملا  - 1
تارایزلا  باتک  - 2

ۀیقتلا  باتک  - 3
هالغلا  یلع  درلا  - 4

بلاثملا  - 5
 ... نمؤملا و - 6

مراهچ نرق 

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  - 7

هب  فورعم  یفوک  يدنقرمس  یمَلس  یشایع  نب  دمحم  نب  دوعسم  نب  دمحم  رصنوبا 
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 21 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ثدحم رسفم ، لضاف ، نوگانوگ ، مولع  رد  دوخ  راگزور  ۀناگی  یمالسا . روشیدنا  نازادرپهیرظن  هیماما و  ۀعیش  ياهقف  ناگرزب  زا  یشایع ،

. دوب بیدا  و 
نادمآرـس زا  دروآ و  يور  عیـشت  هب  يرفعج  هقف  رب  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دوب  تنـس  لـها  زا  زاـغآ  رد  دـش و  دراو  قارع  هب  رد 260 ق  يو 

. درک عیشت  فقو  فرص و  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دش و  دوخ  راگزور 
نامز ياتکی  یملع ، عونت  رحبت و  بدا ، لضف ، ملع ، رد  یشایع  : » دیوگیم يو  هرابرد  بدالا  ۀناحیر  بحاص  يزیربت  سردم  یلع  دمحم 

تسا ». هدوب  دوخ 
. تسا هدنام  راگدای  هب  يو  زا  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . ینیلک  خیش  ةرودمه  یشایع 

داتـسا ار  يو  یهورگ  هک  دوب  يدـح  هب  يو  شـالت  تشاـگن . باـتک  تشاد و  تسد  یـسانشهفایق و ...  موـجن ، بط ، ریـسفت ، لاـجر ، رد 
. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا  دوب . يو  نادرگاش  زا  ّیشک  دناهتسناد . هعیش  گرزب  ملاع  ینیلک ،

: يو تافیلأت  زا 
ریسفتلا  باتک  - 1

رعشلا  ضیراعم  باتک  - 2
تاوعدلا  - 3

قالخالا  نساحم  باتک  - 4
 ... مالسلا و مهیلع  همئالا  ءایبنالا و  - 5

329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  - 8

نرق رد  هعیش  گرزب  نارسفم  زا  هقف ، ثیدح و  نیقثوم  ناگرزب و  زا  مدقا  خیش  هب  روهـشم  یمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  خیش 
ماما يداه و  ماما   ) موصعم ماما  ود  نامز  تسا و  هعیـش  گرزب  خـیاشم  املع و  زا  یمق  مشاه  نب  میهاربا  دـنزرف  وا  يرجه . مراهچ  موس و 

میهاربا نب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  دوـب . هدـنز  يرمق  لاس 307  ات  يو  تسا . هدرک  كرد  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  يرکـسع  نسح 
رخاوا رد  اهیـضعب  لقن  هب  اـی  رمع و  طـساوا  رد  وا  داد . جاور  مق  رد  ار  نییفوک  ثیداـحا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  تسا . هدرک  تیاور 

. دش انیبان  رمع 
 22 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت  زا 
ریسفتلا  - 1

خوسنملا  خسانلا و  - 2
دانسالا  برق  - 3

عئارشلا  - 4
ضیحلا  - 5

كرشلا  دیحوتلا و  - 6
يزاغملا  - 7
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 ... ءایبنالا و - 8

329 ق) ینیلک -؟(  خیش  - 9

. هعبرا بتک  ناّفلؤم  زا  یکی  هعیش ، گرزب  ثدحم  هیقف ، ینیلک . قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا 
. دـش هداز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تبحم و  رون  هب  نشور  ياهناـخ  رد  ير و  يرتمولیک  رد 38  هیوفاـشف )  ) نیلک زا  یهد  رد  يو 

هاگمارآ تسارآ . لمع  ملع و  هب  تفرگ و  هدهعرب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  ینیلک  دوخ  دنزرف  شزومآ  قاحـسا ، نب  بوقعی  يو  ردـپ 
. تسا نایعیش  هاگترایز  هک  تساهتدم  يررهش - دابآ  نسح  کیدزن  نیلک - ياتسور  رد  يو  ردپ 

ییازـسب شقن  يو  تیبرت  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ینیلک  يداتـسا  ردپ  زا  سپ  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  ثدـحم و  دوخ  هک  ناّلع  يو  ییاد 
ير هب  شناد  بسک  يارب  ینیلک  یناوجون ، ندنارذگ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ادخ  ۀـناخ  ترایز  هار  رد  جـح و  رفـس  رد  ناّلع  تشاد .
اجنآ رد  دش . انشآ  امیقتسم  یعیش  یفنح و  یعفاش ، نوچ  یبهاذم  هیلیعامـسا و  نوچ  ییاههقرف  تارظن  اههشیدنا و  اب  اجنآ  دش و  راپـسهر 
لها كرابم  ياههدومرف  هب  تشگزاب  ار  نآ  نامرد  هدرک و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  عیشت  ییاهتکرح ، درب  یپ  لیـصحت  نمـض  هک  دوب 

نسحلاوبا اتسار  نیا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیداحا  طبـض  تبث و  يارب  دوب  یعورـش  نیا  تسناد . مالـسلا  مهیلع  تیب 
. دوب ثیداحا  يریگارف  رد  وا  داتسا  نیتسخن  یفوک  يدسا  نب  دمحم 

 23 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دوب هدش  تایاور  ثیداحا و  نتشاگن  ندینش و  نتفای ، يارب  یشبنج  رگزاغآ  اریز  دیمان ؛ ثیدح » ةرود   » دیاب ار  ینیلک  ةرود 

سپ يرعشا و  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  شناد  لضفاب و  داتسا  رـضحم  رد  دش و  راپـسهر  مق  هب  تایاور  ثیداحا و  يروآدرگ  يارب  يو 
نب هللادـبع  ردـقنارگ  داتـسا  درک و  يدرگاش  ملعم »  » هب فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درگاش  نآ  زا 

. تخادرپ شناد  بسک  هب  زین  اجنآ  تفر و  هفوک  هب  اجنآ  زا  درب و  هرهب  درک و  كرد  زین  ار  دانسالا  برق  بحاص  يریمح  رفعج 
يو هب  اوتف  ذخا  رد  ینس  هعیـش و  هک  دش  دوخ  راگزور  دمآرـس  نانچنآ  ثیداحا  طبـض  ظفح و  تلیـضف و  اوقت ، تلادع ، تناما ، رد  يو 

. تفرگ بقل  خیاشملا » خیش   » و مالسالا » ۀقث   » هک دوب  بهذم  ود  ره  قوثو  دروم  ياهزادنا  هب  دندرکیم و  هعجارم 
لوصا اهنت  يو ، مادـقا  زا  شیپ  تخادرپ . هعیـش  ثیداحا  بیترت  مظن و  يروآدرگ و  هب  هیماما  ناـیم  رد  هک  تسا  یثدـحم  نیتسخن  ینیلک 

رتابیز و ار  هعیـش  ياپدر  شقن و  هضور ،) عورف و  لوصا ،  ) یفاک دوخ ، رثا  اب  هک  دندرکیم  عوجر  اهنادـب  هعیـش  تشاد و  دوجو  هأمعبرا 
. درک رتراوتسا 

میهاربا نب  دـمحم  یمق ، هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  یفوـک ، بتاـک  دـمحا  نب  دـمحا  عـفار ، یبا  نبا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 
. دندوب بنیز و ...  نبا  هب  فورعم  ینامعن 

هعیش گرزب  ثدحم  نیا  ةزانج  رب  طاریقوبا  دادغب  یمان  دنمـشناد  تشذگرد . تخیر ، ورف  ناگراتـس  هک  یلاس  موجن » رثانت   » لاس رد  يو 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  ۀفوک » باب   » رد درازگ و  زامن 

: يو تافیلأت  زا 
یفاک  - 1

لاجر  باتک  - 2
هطمارق  رب  در  - 3

مالسلا  مهیلع  همئا  لئاسر  - 4
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( ایؤرلاریسفت  ) ایؤرلا ریبعت  - 5
24 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دودح 340 ق) ّیشک -؟(  - 10

. هعیش گرزب  ملاع  یلاجر و  هیقف ، ّیشک ، زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا 
رایـسب افعـض  زا  : » دیوگیم دنادیم و  دامتعا  دروم  هقث و  ار  يو  یـشاجن  ددرگیمرب . دنقرمـس  یحاون  زا  شک »  » ۀقطنم هب  ّیـشک  باستنا 

. دوب یشایع  نامزالم  زا  يو  تسا ». هدرک  تیاور 
یمیمص ناتسود  زا  هیامنارگ و  رایسب  لاجر و  رابخا و  هب  هاگآ  ّیـشک ، دش . لیـصحتلاغراف  دوب ، شناد  لها  رازتشک  هک  یـشایع  ۀناخ  رد 

. دندوب یکی  راوگرزب  ود  نآ  نادرگاش  ناداتسا و  ابیرقت  دوب و  ینیلک  خیش 
. دندوب و ...  شردارب )  ) یشک ریصن  نب  میهاربا  قاحساوبا  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  يدنقرمس ، یشایع  دوعسم  نب  دمحم  يو  دیتاسا 

، يربکعلت یـسوم  نب  نوراـه  تاراـیزلا ، لـماک  باـتک  بحاـص  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  ینادرگاـش 
. دندوب يدنقرمس  میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  دمحاوبا 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ  زا 
: يو تافیلأت  زا 

نیقداصلا ۀمئالا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  ای  لاجرلا  - 1

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  - 11

. هیلیعامسا گرزب  دنمشناد  یبرغم . یمیمت  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  هفینحوبا 
هیلیعامسا بهذم  ناراذگناینب  زا  وا  دش . هیلیعامـسا  ۀعیـش  داد و  بهذم  رییغت  یلو  دوب  یکلام  بهذم  وریپ  زاغآ ، رد  دش . هداز  برغم  رد 
نیدـلارخف نارود  رد  و  هللااب ) روصنملا  هللارماب ، مئاقلا  هللااـب ، يدـهملا   ) درک تمدـخ  یمطاـف  ياـفلخ  زا  يرایـسب  هب  دوب . نآ  راذـگنوناق  و 

. دنیوگیم یعیش » ۀفینحوبا   » وا هب  هعیش  نافلؤم  دیسر . تاعدلایعاد  تاضقلایضاق و  ماقم  هب  مراهچ ، ۀفیلخ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسالا  مئاعد  - 1
 25 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رابخالا  حرش  - 2 )(- 
لیواتلا  ساسا  - 3
هوعدلا  حاتتفا  - 4
همعنلا  حیتافم  - 5

حاضیالا  - 6
عوبنیلا  - 7

تارئاسملا سلاجملا و  - 8
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381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  - 12

زا هعیـش و  گرزب  روـشناد  ثدـحم  ردـقنارگ و  هیقف  قودـص . خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا 
. ینیلک خیش  ناورهلابند 

نیرتهتـسجرب زا  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  يو ، ردـپ  دـش . هداز  مق  رد  شناد  اوقت و  لها  ياهداوناـخ  رد  يو 
دادغب ناسارخ و  هب  قودص  خیـش  درک . ضیف  بسک  ردپ  رهم  رپ  ناماد  رد  تسخن  قودـص  خیـش  دوب و  دوخ  نامز  گرزب  ياهقف  املع و 

: دیوگیم يو  ةرابرد  یسوط  خیش  دنارذگ . ير  رد  ار  دوخ  یناگدنز  نایاپ  درک و  رفس 
رامـش هب  ماقم  یلاع  يداـقن  ثیداـحا ، ۀلـسلس  رد  هاـگآ و  ـالماک  لاـجر ، لاوحا  زا  دوب . ثیداـحا  ظـفاح  ردـقلالیلج و  يدنمـشناد  يو  »

«. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رثا  دصیس  دودح  رد  تشادن و  دننام  تامولعم  ترثک  ثیداحا و  ظفح  رظن  زا  مق  ناگرزب  نیب  دمآیم .
دمحم نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هزمح  هیوباب ، نبا  شردپ  زا : دنترابع  درک ، ضیف  بسک  اهنآ  دزن  رد  قودص  خیـش  هک  یناداتـسا 

 ... دیلو و نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  يدابآرتسا ، دمحم  نب  مساق  دمحموبا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دیز  نب 
نب یلع  مساقلاوبا  تاکربلاوبا ، خیـش  يرئاضغ ، نبا  دـیفم ، خیـش  یمق ، هیوباـب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسح  شردارب  زین  يو  نادرگاـش 

. دندوب زازخ و ...  یلع  نب  دمحم 
. تسا صاخ  ماع و  هاگترایز  ير ، رد  هعیش - گرزب  ملاع  نیا  قودص - خیش  ياجکاخ 

 26 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: يو تافیلأت  زا 

( هعیش ثیدح  ۀعبرا  بتک  زا  باتک  نیمود   ) هیقفلا هرضحیال  نم  - 1
ملعلا  ۀنیدم  - 2

همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  - 3
لاصخلا  - 4
دیحوتلا  - 5
یلامالا  - 6

 ... هقفلا و یف  عنقملا  - 7

)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  - 13

. هعیش ۀقث  يوار  یفوک ، ثعشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا 
رضحم رد  تفر و  رصم  هب  دش . هداز  هعیش  گرزب  نایوار  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش ، رهـش  هفوک  رد  يو 

نب یـسوم  قیرط  زا  تایاور  نتـشاگن  هب  هک  دوب  اـجنامه  رد  درک و  يدرگاـش  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  یـسوم 
. تخادرپ ناراوگرزب  نآ  كاپ  ناکاین  لیعامسا و 

. تسا هدشن  هتفای  نونکات  هک  دراد ؛» جح  ماکحا  رد  یباتک  يو  : » دیوگیم لاجر  رد  یشاجن 
رد نم  يارب  ثعـشا  دمحم  نب  دمحم  یلعوبا  زا  مردپ  : » دـیوگیم يربکعلت  هک  دـنکیم  لقن  كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  یجاح  موحرم 
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دوب ». هتفرگ  هزاجا  يرجه  لاس 313 
: يو فیلأت 

(. تایثعشالا  ) تایرفعجلا - 1

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه - 14

. يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش  ۀتسجرب  هیقف  يوار و  یمق ، يریمح  عماج  نب  کلام  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  ّللادبع 
�

ه سابعلاوبا 
. دنتفر هفوک  رهش  هب  مق  زا  يدنا  لاس 290 و  رد  هک  اهنآ  هتسجرب  تیصخش  مق و  ياملع  ِگرزب  يو  : » تسا دقتعم  ناشیا  هرابرد  یـشاجن 

رابخا و  يریمح  زا  هفوک  ياملع  ناگرزب 
 27 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نسح ماما  يداه و  ماما  باحصا  زا  ار  ناشیا  لاجر  رد  یسوط  خیش  دندرک ». فینصت  يدایز  ياهباتک  دناهدینش و  دایز  ار  همئا  تایاور 
. دنادیم مالسلا  امهیلع  يرکسع 

رصع ماما  اب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  قیرط  زا  ناشیا  زا  سپ  تشاد و  يراگنهمان  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  اب  يو 
. دوب طبترم  جع ) )

ترـضح هاـگراب  راـنک  رد  هتفر و  اـیند  زا  مق  رد  يو  دـسریم  رظن  هب  اـما  تسین  تسد  رد  یقیقد  عـالطا  وا  نفد  لـحم  تـلحر و  هراـبرد 
. دشاب هدش  نوفدم  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

: يو تافیلأت  زا 
دانسالا  برق  - 1

دیحوتلا  ۀمظعلا و  - 2
ۀمامالا  - 3

ۀفرعملا  ۀعاطتسالا و  - 4
بطلا  - 5

برعلا  لضف  - 6
تاعیقوت  دمحم و  یبا  لئاسم  - 7

لئالدلا  باتک  - 8
ةریحلا ۀبیغلا و  - 9

)؟-؟(  هبعش نبا  - 15

. هیماما ياملع  گرزب  خویش  زا  یلاجر و  هیقف ، ثدحم ، هبعش ، نبا  هب  فورعم  ینارح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
ماـش یملع  مهم  گرزب و  ياهرهـش  زا  یکی  هک  بلح  رد  دـش . هداز  هیروـس - رد  بلح  رهـش  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  نارح - رد  يو 

. دش عیشت  هژیو  هب  مالسا  ناهج  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هزاوآرپ و  دوب ،
دیفم خیـش  دیدرگ ، عیـشت  ناهج  ياههراتـس  نیرتغورفرپ  زا  هک  يو  نادرگاش  نیرتمهم  زا  يدادغب و  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  يو  داتـسا 
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. دوب
 28 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. دشابیم ناشیا  نأش  تمظع  شناد و  لضف و  رب  دهاش  نیرتهب  لوقعلا - فحت  ناشیا - باتک  : » دیوگیم يو  ةرابرد  یسلجم  همالع 
. تسین راکشآ  يو  ياجکاخ 

: يو تافیلأت  زا 
لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1

صیحمتلا - 2

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  - 16

فارشا رادمان و  نارعاش  اغلب ، هعیش ، ياملع  ناگرزب  زا  یـضر ، فیرـش  یـضر و  دیـس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا 
. دادغب

نامز رد  دسریم . مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  ردام  فرط  زا  مالسلا و  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  ردپ  زا  وا  بسن  دش . هداز  دادغب  رد 
شیب لاس  هدـفه  هک  یلاح  رد  ار  نایجاح  يریما  ملاظم و  رد  تواضق  نانآ ، ۀـمه  یتسرپرـس  دادـغب ، نایبلاط  تباقن  دـمحاوبا ، دوخ  ردـپ 

. تفرگ هدهع  رب  تشادن ،
زا سپ  يدنچ  داد . تعلخ  يو  هب  ار  لیلجلا » فیرـشلا   » بقل دیزگرب و  دادغب  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يو  هیوب  هلودـلاءاهب  يدـنچ 

. درک شکشیپ  يو  هب  ار  لجالا » فیرشلا   » نآ زا  سپ  و  نیبسحلاوذ » یضرلا   » بقل نآ ،
یگنهرف یخیرات - ظاحل  زا  هرود  نیا  هب  هک  تسا  نایـسابع  تفالخ  موس  ةرود  اب  نراقم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  اـب  یـضر  دیـس  راـگزور 

دیـس هب  تسا . يرعم  ءالعلاوبا  یـضر و  دیـس  یبنتم ، هناگهس : نارعاش  رـصع  برع ، تاـیبدا  خـیرات  تهج  زا  دـنیوگیم و  نیرز » رـصع  »
. دناهداد زین  نایبلاط  نیرترعاش  ینعی  نییبلاطلارعشا »  » بقل یضر 

: زا دنترابع  درب ، اههرهب  درک و  يدرگاش  ناشدزن  راگزور  نآ  نوگانوگ  مولع  رد  يو  هک  یناداتسا 
، یفاریس یضاق  يوحن ، یسراف  یلعوبا  یکلام ، هیقف  يربط  دمحا  نب  میهاربا  قاحساوبا 

 29 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
 ... دیفم و خیش  هتابن ، نبا  هب  روهشم  يرصم  بیطخ  یقراف  میحرلادبع  ییحیوبا  یلزتعم ، رابجلادبع  یضاق  نسحلاوبا 

رد دوخ  ۀـناخ  کیدزن  ياهسردـم  دوخ ، شناد  تاکز  تخادرپ  تهج  شايزودـناشناد  ساپـس  هب  دوب . اوقتاـب  دوجلالذـب و  رایـسب  يو 
یگدنز يارب  ییاهقاتا  تاسلج ، ینارنخـس و  سیردت ، ياهرالات  رب  نوزفا  هک  دیمان  ملعلاراد »  » ار نآ  درک و  سیـسأت  دادـغب  خرک  يوک 

يرادـهگن نآ  رد  یمالـسا  یبرع و  عجارم  عبانم و  نیرتهب  نیرتدنمـشزرا و  هک  تشاد  یگرزب  ۀـناخباتک  دوب و  هدـمآ  مهارف  نایوجـشناد 
. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  تیریدم  دوخ  ًاصخش  دشیم و 

خیـش هللادبعوبا  یناولح ، دمحم  خیـش  هللادـبعوبا  یکیابک ، دـیزوبا  ردـقیلاع  هیقف  هلمج : زا  دـنتخومآ ، يو  دزن  رد  هک  يروآمان  نادرگاش 
. دندوب یضاق و ...  رادنب  نسحلاوبا  یتسیرود ، رفعج 

دیـس يو  رتهم  ردارب  یلوق ، هب  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  تشذـگرد و  دوخ  يارـس  رد  یگلاس  نس 47  رد  دادغب  خرک  ۀـلحم  رد  يو 
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. درپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شفیرش  ياین  راوج  رد  نیمظاک و  هب  ار  يو  دعب  يدنچ  یضترم 
: يو تافیلأت  زا 

هغالبلا  جهن  - 1
نآرقلا  تازاجم  یف  نایبلا  صیخلت  - 2

ۀیوبنلا  راثآلا  تازاجم  - 3
لیزنتلا  هباشتم  یف  لیواتلا  قیاقح  - 4

ۀمئالا  صئاصخ  - 5
راعشا ناوید  - 6

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  - 17

. هعیش یمان  ثدحم  ملکتم و  هیقف ، ملاع ، دیفم . خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم 
اجنآ  رد  دش و  دادغب  راپسهر  يرکف ، دشر  غولب و  زا  سپ  دش . هداز  دادغب  یلاوح  رد  يو 

 30 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نتخومآ هب  یفاکـسا و ...  دینج  نبا  يرارز ، بلاغوبا  قودص ، خیـش  هلمج  زا  راگزور  نآ  گرزب  نادنمـشناد  مانب و  ناداتـسا  رـضحم  رد 

دیـس يو  نادرگاـش  دمآرـس  دـنکیم . داـی  ملعملا » نبا   » ناوـنع هب  يو  زا  تسرهفلا  رد  میدـن  نبا  تخادرپ . لوـصا  هقف و  مـالک ، شناد ،
هیماما ناملکتم  زا  يو  : » دیوگیم يو  هرابرد  یسوط  خیش  دندوب . یکجارک و ...  حتفلاوبا  یشاجن ، یسوط ، خیش  یـضر ، دیـس  یـضترم ،

، اهشـسرپ هب  خـساپ  رد  تشاد . قـیقد  ینهذ  بوـخ و  ۀـظفاح  ددرگیم . متخ  وا  هب  هعیـش  تیعجرم  تساـیر و  دوـخ ، راـگزور  رد  تسا .
«. دراد نالک  درخ و  باتک  دلج  زا 200  شیب  دوب . باوج  رضاح 

یلبنح دامع  تشاد .» شناد  ملع و  رب  تموادم  دوب و  دجهت  عوشخ و  لها  دـهاز و  دـباع ، رایـسب  يو  : » دـیوگیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دیوگیم تنس ) لها  نادنمشناد  زا  یکی  )

يو تشاد . هیوب  لآ  تلود  تالیکـشت  رد  یهجوت  نایاش  تیعقوم  دوب . هثحابم  مالک و  هقف و  شخب  سییر  هیماـما و  ناـگرزب  زا  یگرزب  »
«. دادیم ناوارف  ۀقدص 

هیولوق نب  یسوم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا   ) یمق هیولوق  نبا  زا : دنترابع  تخومآ ، سرد  اهنآ  رضحم  رد  يو  هک  یناداتـسا 
 ... یفاکسا و دینج  نبا  قودص ، خیش  یمق ،)

كاخ هب  یمق  هیولوق  نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  دادغب و  رد  دـیفم ، رمع  لاس  زا 75  سپ  دیفم  خیش 
. دش هدرپس 

: يو تافیلأت  زا 
ۀعنقملا  - 1

ۀّیعرشلا  ضئارفلا  - 2
یلامالا  - 3

 ... داشرالا و - 4
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436 ق) - 355  ) یضترم دیس  - 18

نینامثلاوذ باقلا  ياراد  رحبتم ، بیدا  ملکتم و  ملاع  زربم ، هیقف  يدهلا . ملع  یضترم  دیس  هب  روهشم  یسوم ، نب  نیسح  نب  یلع  مساقلاوبا 
. نیدجملاوذ و 

شردقیلاع درگاش  یسوط  خیش  دوب . یـضر  دیـس  يو  ردارب  تشاد . فیرـش  رایـسب  یبسن  ردام ، ردپ و  يوس  زا  دش و  هداز  دادغب  رد  يو 
شاهینک  : » دسیونیم شبسن  مان و  رکذ  زا  سپ 

 31 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یهقف ياوشیپ  دیفم ، راوگرزب  خیش  زا  سپ  دوب ». راگزور  هناگی  يرایسب  مولع  رد  تسا . یضترملا  لجالا  يدهلاملع و  شبقل  مساقلاوبا و 

نب یلع  ردارب   ) یمق هیوباب  نب  نیسح  یفوک ، دیعس  نب  دمحا  هتابن ، نبا  يربکعلت ، یسوم  نب  نوراه  دیفم ، خیش  يو  دیتاسا  هلمج  زا  دش .
، ریـسفت لوقنم و  لوقعم و  مولع  رد  تسا . هدـناوخ  هیماما  ۀعیـش  ملعم  ار  يو  یّلح  همالع  دـندوب . و ...  قودـص ) خیـش  هب  فورعم  دـمحم 
رد دناوخ و  زامن  يو  رب  شاهناخ  رد  شرـسپ  درک ، تلحر  دادغب  رد  لوالاعیبر  هام  زا  هدنام  زور  جـنپ  رد  يو  دوب . دوخ  راگزور  دـمآرس 

. دش نوفدم  شاهناخ  نامه 
: يو تافیلأت  زا 

ءایبنالا  هیزنت  - 1
ۀیهقفلا  لئاسملا  نم  ۀیمامالا  هب  تدرفنا  ام  یف  راصتنالا  - 2

هعیرشلا  لوصا  یف  هعیرذلا  - 3
هباشتملا  مکحملا و  - 4

رصتخملا  - 5
یلامالا  - 6

 ... دئاوفلا و ررد  - 7

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  - 19

ناشخرد و رایـسب  لاجرلا  ملاع  ملکتم و  رـسفم ، ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، هفیاـطلا .» خیـش   » هب فورعم  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا 
هب یگلاس  رد 23  دناهدوب . اهقف  املع و  زا  همه  لسن  دنچ  ات  خیـش  نادناخ  دـش . هداز  ناسارخ  رد  يو  عیـشت . هژیو  هب  مالـسا  ناهج  گرزب 

لقتنم وا  هب  هعیـش  ییاوتف  یملع و  تسایر  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  شداتـسا  زا  سپ  دنام و  قارع  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  چوک  دادـغب 
. دش

تلع هب  تخومآ . سرد  یضترم  دیس  دزن  رد  مه  یلاس  دنچ  درک و  يدرگاش  دیفم  خیـش  ریرحن  داتـسا  دزن  لاس  جنپ  تدم  راوگرزب  خیش 
یقافتا نسح  دوخ  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد  دش و  راپسهر  فرشا  فجن  هب  چوک و  اجنآ  زا  يو  دادغب ، راگزور  نآ  جرم  جره و  بوشآ و 

. دراذگ ناینب  ار  فجن  ۀیملع  ةزوح  اجنآ  رد  ات  دش 
 32 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يو ياوقت  دهز و  عرو و  ملع ، ةزاوآ  نانچنآ  دیـسر و  يو  هب  هعیـش  يرادمچرپ  يربهر و  يدهلاملع ، یـضترم  دیـس  تشذگرد  زا  سپ 
تفالخ زکرم  رد  مالک  سیردـت  يارب  يو  زا  هیوب  لآ  يراکمه  اب  یـسابع  ۀـفیلخ  هللارماب  مئاقلا  هک  دوب  هدـش  هدـیچیپ  کیدزن  رود و  رد 
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ناـمه رد  دوب و  اـجنامه  رد  دوخ  رمع  ناـیاپ  اـت  درک و  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  اـجنآ  زا  يو  هیوب ، لآ  یـشاپورف  اـب  هک  دـندرک  توعد 
. دش نفد  كاپ ، كاخ 

: يو تافیلأت  زا 
راصبتسالا  - 1

ماکحالا  بیذهت  - 2
هیاهنلا  - 3

طوسبملا  - 4
فالخلا  - 5
 ... نایبتلا و - 6

مشش نرق 

508 ق) يروباشین -؟(  لاتف  - 20

روباشین رد  يو  یقتم . دهاز و  ملاع ، هیقف ، ردقلالیلج ، ملکتم  یـسرافنبا . هب  فورعم  يروباشین  لاتف  دمحا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم 
لبلب ياهمسا  زا  یکی  لاتف  تسا . یناریا  داژن  زا  يو  هک  دوشیم  مولعم  یسراف  نبا  بقل  زا  تسین . مولعم  شتدالو  خیرات  اما  هدمآ  ایند  هب 
هدوب رادروخرب  ییـالاب  قطن  زا  هتـشاد و  ربنم  رد  هک  تسا  یناـبز  تفاـطل  یتوصشوخ و  رطاـخ  هب  لاـتف ، هب  وا  ندـش  بقلم  تلع  تسا و 

نب نسح  خیش  يو  ناداتسا  هلمج  زا  تسا . هدوب  رادروخرب  هیلاع  تالیـصحت  زا  هدرکیم و  تکرـش  ناگرزب  سرد  رـضحم  رد  يو  تسا .
هدوب یناردـنزام  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  يروباشین و  هللادـبع  نب  نسح  نب  یلع  شنادرگاش  هلمج  زا  يو و  ردـپ  دـمحا  نب  یلع 

. تسا
هریح ناتـسربق  رد  هدیـسر و  لـتق  هب  عیـشت  مرج  هب  اـهنت  مالـسالاباهش و  هب  بقلم  روباـشین  سیئر  قازرلادـبع  نساـحملاوبا  تسد  هب  يو 

. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  روباشین 
 33 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: يو تافیلأت  زا 
نیظعتملا  ةریصب  نیظعاولا و  ۀضور  - 1

ریسفتلا  یناعم  یف  ریونتلا  - 2
نیزحلا سنوم  - 3

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 21

. مالسالانیما ای  نیدلا  نیما  هب  بقلم  وحن . هلباقم و  ربج ، باسح ، هب  ملاع  ثدحم ، هیقف ، رسفم ، یسربط . نسح  نب  لضفلاوبا  دیعس  ماما 
هلمج زا  تخادرپ . فینـصت  میلعت و  هـب  دـش و  ریگیاـج  راوزبـس  رد  رد 523 ق  تسا . هدوب  نطوتم  سوـط  دابانـس  دهـشم  رد  يو  دـنیوگ 

نب ناذاش  يدـنوار ، نیدـلا  بطق  نیدـلا ، بجتنم  خیـش  بوشآرهـش ، نبا  شرـسپ ،)  ) یـسربط لـضف  نب  نسح  هب  ناوتیم  يو  نادرگاـش 
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تیاور هدوب ، هیماما  هیقف  ير  رد  هک  يزار  يراق  رابجلادبع ، خیش  یسوط و  خیش  رـسپ  یلعوبا  خیـش  زا  يو  درک . هراشا  یمق و ...  لیئربج 
. تسوا تایورم  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  هدومن و 

تشذگرد و راوزبس  رد  يو  دندوب . راوگرزب  ياهقف  راگزور و  رباکا  زا  یگمه  شناگداز  دنزرف  و  یـسربط ) لضف  نب  نسح   ) يو دنزرف 
. دندرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  همئالانماث  ترضح  مرح  راوج  رد  دندرک و  لقتنم  سدقم  دهشم  هب  ار  شکاپ  رکیپ 

: يو تافیلأت  زا 
( یعیش گرتس  ریسفت   ) نایبلا عمجم  - 1

( عماجلا عماوج  ریسفت  ای   ) طیسولا - 2
ۀینیعملا  ۀنازخلل  ۀینیدلا  بادآلا  - 3

یفاشلا  یفاکلا  ریسفت  - 4
یلائللا  رثن  - 5

همامالا  رارسا  - 6
 ... يدهلا و مالعاب  يرولا  مالعا  - 7

34 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

550 ق) - 510  ) يدُمآ یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 22

مولع رب  يرایسب  طلست  دش . هداز  تارف - هلجد و  دور  یلاوح  رکب - راید  رد  ياهقطنم  دُمآ  رهش  رد  ماقمالاو ، ثدحم  هعیش و  گرزب  ملاع 
. دوب بوشآ  رهش  نبا  عیشت  ناهج  راوگرزب  ثدحم  وا ، ةرهش  زاتمم و  درگاش  تشاد . یمالسا 

: يو تافیلأت  زا 
ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

مانالا دیس  مالک  نم  ماکحالا  مکحلا و  - 2

588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  - 23

. هعیش گرزب  ثدحم  رسفم و  هیقف ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیشر 
يریگمـشچ قنور  شناد  افوکـش و  ملع  یمالـسا  دالب  رد  هک  درکیم  یگدـنز  ياهرود  رد  وا  دـش . هداز  ناردـنزام  ياـبیز  ۀـطخ  رد  يو 

. دوب هتفرگ 
رد ار  نآرق  رتشیب  هک  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  يو  : » دیوگیم نینچ  يو  ةرابرد  تایفولاب  یفاولا  بحاص  يدفـص  لیلخ  نیدلا  حالص 

دادغب هب  وا  رضحم  كرد  يارب  فلتخم  ياهرهش  زا  هک  يروط  هب  دیـسر  دوخ  يالعا  دح  هب  هعیـش  لوصا  رد  درک و  ظفح  یگلاس  تشه 
دوب و راد  هدـنز  بش  تداـبع و  عوشخ ، لـها  رایـسب  هدرتسگ و  ملع  اـب  برـشمشوخ ، راـتفگتسار ، وراـبیز ، يو  دـندرکیم ...  ترجه 

«. دربیم رس  هب  وضو  تراهطاب و  هشیمه 
باتک فلؤم  يزنطن  هللادـبعوبا  يرـشخمز ، هللاراج  ناوتیم : تسا ، هدرک  يدرگاش  اـهنآ  دزن  رد  يو  هک  يدـیتاسا  نیرتروآماـن  هلمج  زا 

حوتفلاوبا خیـش  یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدنوار ، بطق  جاجتحا ، بحاص  یـسربط  خیـش  يدـمآ ، دـحاولادبع  دیـس  هیولعلا ، صئاصخلا 
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. درب مان  ار  يزار و ... 
هوک رانک  رد  ار  شرکیپ  تسویپ و  ناناج  هب  هیروس  بلح  رهـش  رد  دوب ، هدرک  يرپس  ار  شرابرپ  یناگدـنز  زا  لاـس  هک 99  یلاح  رد  يو 

. دندرپس كاخ  هب  نشوج 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 1
 35 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بصاونلا  بلاثم  - 2 )(- 
نونفلا  نویع  یف  نونکملا  نوزخملا  - 3

( ةدئافلا  ) ةدئاعلا ةدئاملا  - 4
 ... لاثمالا و یف  لاثملا  - 5

)؟-؟(  يریعش نیدلاجات  - 24

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  هیقف  ملاع و  يریعش . ردیح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  جات 
هللادـبع نب  یلع  روصنموبا  ماکحلادـجم  ماما  سییر و  مکاح ، لزنم  هب  راـگزور ، نآ  شناد  نتفرگارف  نتخومآ و  يارب  قهیب  رهـش  رد  يو 

خیـش هب  ناوتیم  ناشیا  نادرگاش  زا  تفرگیم . سرد  يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  رـضحم  رد  نینچمه  دربیم و  اههرهب  تفریم و  يدایز 
. درک هراشا  تسرهفلا  باتک  بحاص  يرجه و  مشش  نرق  ياملع  زا  نیدلا  بجتنم 

: يو فیلأت 
رابخالا عماج  - 1

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  - 25

. يرجه مشش  نرق  رد  هعیش  گرزب  ۀباسن  ملکتم و  هیقف ، لضاف ، ملاع ، یسربط . بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا 
بجتنم خیش  يو  نادرگاش  ینیسح و  برح  یبا  نب  يدهم  رفعجوبا  يو  داتـسا  مق . کیدزن  ياهقطنم  شرفت ) برعم   ) شیربط هب  بوسنم 

. دندوب یناردنزام  بوشآرهش  نبا  نیدلا و 
: يو تافیلأت  زا 

جاجللا  لها  یلع  جاجتحالا  - 1
مالسلا  مهیلع  همئالا  خیرات  - 2

مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  - 3
ۀیبلاطلا  رخافم  - 4

هقفلا  یف  یفاکلا  - 5
36 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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متفه نرق 

رد 698 ق) هدنز  يربط -؟( - نیدلادامع  - 26

مـشش نرق  یعیـش  ماـنب  ثدـحم  یلاـجر و  ملاـع ، نیدـلادامع ، هب  بقلم  یحک ، یلمآ  يربط  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
. يرجه

. دندرک تیاور  يو  زا  يدنوار  بطق  لیئربج و  نب  ناذاش  دوب و  یسوط  خیش  نب  یلعوبا  خیش  شداتسا 
. دشن هتفای  يزیچ  يو  یناگدنز  زا  نیا  زا  شیب 

: يو تافیلأت  زا 
یضترملا  ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 1

يوقتلا  دهزلا و  - 2
تانیبلاب جرخملاو  تاقوالا  یف  جرفلا  - 3

مهن نرق 

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  - 27

ناـبحاص نینچمه  گرزب و  ياـملع  يرجه . مهن  نرق  رد  ناـفرع  هب  ملاـع  ثدـحم ، هیقف ، یملید  دـمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  دـمحم  وبا 
. دنربیم هرهب  شیاهباتک  زا  دننکیم و  دای  دمتعم  قثوم و  ناونع  هب  يو  زا  هعیشلالئاسو  راونالاراحب و 

: يو تافیلأت  زا 
باوصلا  یلا  بولقلا  داشرا  - 1

نینموملا  تافص  یف  نیدلا  مالعا  - 2
راثآلا  ررد  رابخالا و  ررغ  - 3

ًاثیدح نوعبرالا  - 4

مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  - 28

، ملاع روهمج . یبا  نب  نیدلاماسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلادیز  نب  دمحم  رفعجوبا 
 37 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. هعیش گرزب  فراع  ملکتم و  ثدحم ، هیقف ،
ياین ردپ و  تخادرپ . یبدا  یعرش و  مولع  لیصحت  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  سرافجیلخ  رانک  رد  یقرش  ناتـسبرع  رد  عقاو  ءاسحا  رد  يو 

داتـسا نیتسخن  تفگ  ناوتیم  سپ  تفای ؛ شرورپ  روهمج  یبا  ییاـضف  نینچ  رد  دـندوب و  ءاـسحا  گرزب  ياـملع  زا  میهاربا ، يو  گرزب 
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. دوب شردپ  يو 
تفر و قارع  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ؛ رفس  لامک  هب  ندیسر  يارب  ات  دش  نآرب  دوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مولع  نیتسخن  ياهماگ  هک  يو 

ۀناخ هب  يدنچ  زا  سپ  تخومآ . سرد  درک و  يدرگاش  يروباشین  لاتف  میرکلادبع  خیـش  نوچ ، یگرزب  دزن  رد  دـش و  ریگیاج  فجن  رد 
زا سپ  تشگزاب . فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تفر و  اّلعم  يالبرک  هب  سپـس  دنام و  ءاسحا  رد  يدـنچ  درازگ و  جـح  دـش و  راپـسهر  ادـخ 
هب دوب  دهشم  راوگرزب  يالضف  زا  هک  يوضر  نسحم  دیس  دورو ، زا  سپ  دش و  هناور  سدقم  دهـشم  هب  همئالانماث  ترایز  دصق  هب  يدنچ 
دز نیمز  رب  بدا  يوناز  يداتـسا  نینچ  دزن  رد  يوضر  نسحم  دیـس  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و  شنامهم  دوخ  ۀناخ  رد  تفر و  يو  زاوشیپ 

. درک يدرگاش  و 
هک دوب  یتاره  تنـس  لها  ملاع  کی  دوخ و  ناـیم  تارظاـنم  نیمه  زا  یکی  رد  تسا و  فورعم  هرظاـنم  رد  یتسدهریچ  هب  روهمج  یبا  نبا 

يورهلا يورغلا و  نیب  ةرظانم  مان  هب  یباتک  روهمج ، یبا  نادرگاـش  تساوخرد  هب  دروخ و  تسکـش  یتاره  ملاـع  ماجنارـس  هسلج  هس  یط 
. دش هتشاگن  دوب ، هرظانم  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک 

فجن هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  ادخ  ۀناخ  هب  دوخ  مود  رفـس  سدقم ، دهـشم  رد  ندنام  لاس  هدزناپ  زا  سپ  روهمج  یبا  نبا 
. درک یگدنز  دنام و  اجنآ  رد  دوخ  راگزور  نایاپ  ات  تشگزاب و  سدقم  دهشم  هب  سپس  دوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  تفر و  فرشا 

حیش یئاسحا ، يوسوم  دمحم  نیدلاسمش  دیس  یئاسحا ، یلع  نیدلانیز  خیـش  شراوگرزب  ردپ  تخومآ ، اهنآ  دزن  رد  يو  هک  یناداتـسا 
. دندوب يرئازج  لاله  نب  یلع  خیش  يورغ و  لاتف  میرکلادبع  نب  نسح 

 ... یناـث و قّقحم  هب  فورعم  یکرک  یلع  خیـش  یناـقلاط ، نیدلافرـش  دیـس  يرئازج ، هعیبر  خیـش  يوـضر ، نسحمدیـس  زین  شنادرگاـش 
. دندوب

 38 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، دنک داجیا  یگنهامه  دهد و  یتشآ  ار  مالک  هفسلف و  نافرع ، نایم  ات  دیشوکیم  درک و  طارفا  تیب  لها  تبحم  رد  روهمج  یبا  نبا  نوچ 
زا تسین . کش  هعیـش ، فراع و  تسا  یملاـع  يو  هک  نیا  رد  يور  ره  هب  تسا ! هدـش  زیگناربلاـجنج  اـهقف  اـملع و  زا  یهورگ  ناـیم  رد 

. تسین تسد  رد  یعالطا  يو  ياجکاخ 
: يو تافیلأت  زا 

[ یلائللا یلاوغ   ] یلائللا یلاوع  - 1
ۀیمامالا  بهذم  یلع  ۀینیدلا  فیاظولاو  ۀیهقفلا  باطقالا  - 2

یلائللا  ررد  - 3
نیدلا  لوصا  یف  نیرفاسملا  داز  - 4

 ... یلجملا و - 5

مهدزاود نرق 

1104 ق) - 1033  ) یلماع ّرح  - 29

هقث و رعاش ، بیدا ، ثدحم ، هیقف ، مالـسالاخیش . هب  بقلم  یلماع و  ّرح  خیـش  هب  فورعم  نیـسح ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 
. هعیش گرزب  ملاع 
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دش و هعیش  يرافغ  رذوبا  كرابم  تسد  هب  لماع  لبج  ۀقطنم  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  رد  هرغـشم  ياتـسور  رد  يو 
. تشگ اریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  لد ، ناج و  اب 

هعیش تفرعم  ملع و  ناگرزب  زا  همه  وا  ةداوناخ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زابناج  رای  یحایر  دیزی  نب  رح  ناگداون  زا  یلماع  ّرح 
يدنچ دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  همئالانماث  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک و  تایلاع  تابتع  هب  يددعتم  ياهرفـس  يو  دندوب .

. دش راگدنام  تفرگ و  ياج  اجنآ  رد 
ةزاجا رگیدکی  هب  ود  ره  دیسر و  یسلجم  همالع  رادید  هب  دش و  راپسهر  ناهفصا  هب  سپـس  تفر و  تایلاع  تابتع  ادخ و  ۀناخ  هب  اجنآ  زا 

يو  ریثأت  هبذج و  ذوفن ، یلماع و  رح  خیش  اب  هاش  دنداد و  يوفص  نامیلس  هاش  اب  ار  يو  رادید  بیترت  رهش  نآ  ياملع  دنداد و  تیاور 
 39 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

زا سپ  بوصنم و  یتاضقلا  یضاق  هب  ناریا  هاش  يوس  زا  تشگزاب ، سدقم  دهشم  هب  یتقو  هک  دش  نینچ  دش و  انشآ  هعیـش  ياملع  دزن  رد 
. تشگ راید  نآ  گرزب  ياملع  زا  يدنچ 

، زیگناتفگش ییاناوت  یگریچ و  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب  رعـش  ندورـس  رد  هک  تسا  یناسک  كدنا  زا  یلماع  رح  خیش 
. دوشیم لماش  ار  تیب  رازه  تسیب  تسا و  رایسب  ناراوگرزب  نآ  شیاتس  رد  يو  دیاصق ) ياههماکچ /(  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا 

ياـین یلع ، نب  دـمحم  خیـش  شیوـمع  یلع ، نب  نـسح  شراوـگرزب  ردـپ  زا : دـنترابع  درک ، يدرگاـش  ناـشدزن  رد  يو  هـک  ار  یناداتـسا 
نیدلانیز خیش  دندوب ؛ رغشم  ياتسور  زا  همه  هک  یلماع  دومحم  نب  یلع  خیـش  شردپ  ییاد  رح ، دمحم  نب  مالـسلادبع  خیـش  شايردام 

نیسح اقآ  یفجن ، يریازج  ازریم  دیس  لثم : طاقن ، رگید  رد  و  عبج ؛ ياتسور  رد  يریهظ  نیسح  خیـش  یناث ، دیهـش  دنزرف  ملاعم و  بحاص 
 ... ینارحب و یلبوت  مشاه  دیس  يراسناوخ ،

اضردمحم و خیش  زبوح ، رایس  نب  دحاولادبع  نب  یفطـصم  خیـش  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  شرورپ  زین  ار  يرایـسب  نادرگاش  يو 
 ... ینیوزق و یناقراوخهد  یقتدمحم  یلوم  یفطصم ، خیش  نادنزرف  نسح 

. دش هدرپس  كاخ  هب  رفعج  ازریم  ۀسردم  رانک  رد  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوج  رد  یگلاس و  رد 72  یلماع  رح  خیش 
: يو تافیلأت  زا 

هب 180 نآ  عبانم  هک  یئاور  ياهباتک  ریاـس  هعبرا و  بتک  ثیداـحا  لـماش  هک  ۀعیرـشلا  لـئاسم  لیـصحت  یلا  ۀعیـشلالئاسو  لیـصفت  - 1
. دسریم باتک 

. دشابیم بط  ملع  لوصا  هقف و  عورف  هقف ، لوصا  نید ، لوصا  یلک  دعاوق  لماش  هک  همئالا  لوصا  یف  هّمهملا  لوصفلا  - 2
 ... رعش و ناوید  - 3

1111 ق) - 1037  ) یناث یسلجم  - 30

. هعیش گرزب  یلقع  ملاع  یلاجر و  ثدحم ، هیقف ، یناث ، یسلجم  هب  فورعم  دوصقم ، نب  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 
 40 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، يو ردپ  ءایلوالا و  ۀـیلح  بحاص  یناهفـصا  میعنوبا  رادـمان  ملاع  يو ، گرزب  ردـپ  دـندوب . لضف  ملع و  ناگرزب  زا  یگمه  يو  نادـناخ 
تفای و شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  یـسلجم ، رقابدمحم  دندوب و  تامارک  داهتجا و  بحاص  لوا ، یـسلجم  هب  فورعم  یـسلجم  یقت  دمحم 

. دید شزومآ 
، موجن بط ، تایـضایر ، قطنم ، هفـسلف ، دـننام  یلقع  مولع  تیارد ، لوصا و  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یـسلجم ، همـالع 
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. دوب تسدهریچ  دمآرس و  تایبدا و ... 
یـسلجم شردپ  يو  دیتاسا  تسناد . تفرعم  كالم  ار  نآ  تخادرپ و  زین  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  هب  یملع ، جرادم  ياپمه  يو 

یلماع رح  خیـش  یندم و  ناخیلع  دیـس  یناشاک ، ضیف  یناردنزام ، حلاص  دمحم  انالوم  يو  لقن  خـیاشم  يراسناوخ و  نیـسح  اقآ  لوا و 
: هلمج زا  دنتخومآ ، دنتفرگ و  سرد  يو  دزن  رد  هک  مه  ینادرگاش  دندوب .

. دندوب یکنابایب و ...  رقاب  دمحم  ینارحب ، يروخام  یناهفصا ، ياهرمک  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

40 ص : ج31 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
نامیلس هاش  يوس  زا  درک و  تفایرد  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچ  یناگرزب  زا  ار  همالع »  » بقل یـسلجم 
مامتها ًامیقتسم  ًاصخش و  يو  دوب و  راگزور  نآ  رد  ییارجا  ینید و  بصنم  نیرتالاب  هک  دش  بوصنم  ناهفـصا  مالـسالاخیش »  » هب يوفص 

. درکیم ناناملسم  یعرش  روما  ةرادا  هب 
ناهفصا قیتع  دجـسم  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  تسا . یـسراف  هب  نآ  رثا  یبرع و 53  هـب  رثا  هک 13  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  يو  زا  رثا   66

. دش هدرپس  كاخ  هب  رابرپ ، رمع  لاس  زا 74  سپ 
: يو تافیلأت  زا 

مالسلا  مهیلع  راهطالا  ۀمئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  - 1
لوقعلا  تآرم  - 2

نیقیلا  قح  - 3
داعملا  داز  - 4

 ... ةایحلا و نیع  - 5
41 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مهدراهچ نرق 

1320 ق) - 1254  ) يرون ثدحم  - 31

. یعیش هیقف  گرزب و  یلاجر  ثدحم ، یسربط . يرون  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم 
نآ ياملع  زا  هک  شراوگرزب  ردپ  ۀیاس  هک  تشادن  رتشیب  لاس  تشه  دش . هداز  رون  ناتسرهش  فارطا  ياهاتسور  زا  ولای  ياتـسور  رد  يو 

یناوج ةرود  رد  تفریم . یتالحم  یلعدمحم  ردقلالیلج  داتسا  دزن  هقف  نتخومآ  هب  یکدوک  نامه  رد  دش . هدیچرب  شرس  زا  دوب ، ناماس 
رـضاح يدرجورب  میحرلادبع  خیـش  ریرحن ، ملاع  سرد  رد  هک  دش  نیا  دوش و  ضیفتـسم  اجنآ  گرزب  ياملع  زا  ات  دش  راپـسهر  نارهت  هب 
شناد بسک  يارب  درک و  رفـس  قارع  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزون  رد  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  زین  ار  داتـسا  نامه  رتخد  درب و  اههرهب  دش و 

هب هرابود  دـنامن و  اجنآ  رد  لاس  کی  زا  شیب  اما  تشگزاب  ناریا  هب  سپـس  تخومآ و  دـنام و  فرـشا  فجن  ۀـیملع  ةزوح  رد  لاس  راهچ 
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. دنام نیمظاک  رد  زین  لاس  ود  يو  لابند  هب  درک و  يدرگاش  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دزن  اّلعم  يالبرک  رد  تشگرب و  قارع 
هنازرف دنمـشناد  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فرـشم  هنیدم  ترایز  جح و  رفـس  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد 

دعب لاس  ود  دش و  راپسهر  سدقم  دهشم  هب  زین  يو  تفاتش و  یقاب  راید  هب  ملاع  نآ  هک  دییاپن  يرید  دش و  رضاح  يراصنا  یـضترم  خیش 
تیاور ةزاجا  يو  هب  هک  نامه  داد ؛ تسد  زا  زین  ار  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دوخ  گرزب  داتـسا  عقوم  نامه  رد  تشگزاب و  قارع  هب  زاب 

. دوب هداد 
ار فـلتخم  ثیداـحا  دروآدرگ و  ار  نوگاـنوگ  تاـیاور  راـبخا و  هـک  تـسا  یعیـش  یملع  ياـههرهچ  نیرتسانـشرس  زا  يروـن  ثدـحم 

. دیشخب ناماس  ار  هدنکارپ  راثآ  تخاس و  گنهامه 
« انخیش  » ار يو  دوخ ، ۀعیرذلا  رد  ینارهط  گرزب  اقآ  هک  دناسانش  هعیـش  ناهج  هب  ار  ینارهط ) گرزباقآ  خیـش   ) ياهتـسجرب درگاش  ناشیا 

. دنکیم یفرعم 
: يو تافیلأت  زا 

لئاسولا  كردتسم  - 1
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نامحرلا  سفن  - 2 )(- 
مالسلاراد  - 3

 ... يوأملا و ۀّنج  - 4

1380 ق) - 1292  ) يدرجورب نیسح  دیس  جاح  - 32

. هعیش گرزب  عجارم  املع و  مظاعا  زا  يدرجورب ، ییابطابط  نیسح  دیس  جاح  هللا  تیآ 
دـندوب و درجورب  مانب  ياملع  زا  همه  يو  ناکاین  ردـپ و  دـش . هداز  درجورب  رهـش  رد  هعیـش  بسن  لصا و  اـب  ياهنادـناخ  زا  یکی  رد  يو 

دیـس همالع  ییابطابط ، مولعلارحب  يدهمدیـس  همالع  هلمج : زا  دنتـشاد ؛ هدهعرب  ار  یبهذـم  يربهر  تیعجرم و  يالاو  ماقم  نانآ  زا  یخرب 
دیـس یقثولا و  ةورعلا  فلؤم  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  دهاجم ، دـمحم  دیـس  وا  دـنزرف  لئاسملا و  ضایر  فلؤم  ییابطابط  یلع 

. میکح ییابطابط  نسحم 
ارف ار  قطنم  تاـیبدا و  نآرق ، تئارق  دـش و  هداتـسرف  بتکم  هب  هک  دوب  شلاـس  تفه  تفاـی . شرورپ  اوقت  ملع و  زا  ییاـضف  رد  يدرجورب 

یسرد ةزوح  رد  دش و  راپـسهر  دوب ، هرود  نآ  یملع  مهم  زکرم  هک  ناهفـصا  هب  شناد  بسک  يارب  دیـسر ، هک  یگلاس  هدجه  هب  تفرگ .
، سردـم یقت  دـمحم  ازریم  ياهچرد ، رقاب  دـمحم  دیـس  یـسابلک ، یلاعملاوبا  ازریم  هلمج : زا  تخومآ ؛ سرد  ناـماس  نآ  گرزب  ناداتـسا 

. ییاقشق ناخ  ریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  دنوخآ 
داهتجا ةزاجا  داتـسا ، نت  هس  يوس  زا  یگلاس  رد 28  ماجنارـس  نتخومآ ، ندرک و  يدرگاش  ناهفـصا و  رد  ندش  ریگیاج  لاس  هد  یط  رد 

. دندش رضاح  يو  سرد  تاسلج  رد  الضف  زا  یعمج  تشامگ و  تمه  لوصا ، هقف و  سیردت  هب  هک  دوب  خیرات  نآ  زا  دش . رداص  شیارب 
ۀعیرـشلا خیـش  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ  نوچمه  اجنآ  ملع  نیطاسا  سرد  هب  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هاـتوک ، یتدـم  زا  سپ 

، بالط ناداتسا و  نایم  رد  فرشا و  فجن  ةزوح  رد  هک  تشذگن  يزیچ  تفای و  روضح  يدزی  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  یناهفـصا و 
. دیچیپ شاهزاوآ 

شندنام تشگرب و  درجورب  دوخ  راید  رهش و  هب  یلع  دیس  جاح  دوخ  راوگرزب  ردپ  رارـصا  هب  فرـشا  فجن  رد  رابرپ  لاس  تشه  زا  سپ 
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نارود  نیا  رد  دیشک و  ازارد  هب  لاس  شش  یس و 
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ةورعلا رب  ياهیـشاح  میظنت  لضاف ، بالط  يروآعمج  سرد و  ياهسالک  لیکـشت  نآ : ۀلمج  زا  هک  داد  ماجنا  ياهدـنزرا  رایـسب  تامدـخ 
هطخ نآ  زا  اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاهب و  ّۀلاض  هقرف  هیلع  يدج  یقطنم و  ةزرابم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دـمحم  دیـس  موحرم  رثا  یقثولا 

. دوب
درکیم غیردیب  ششوک  هیماما  بان  ياههشیدنا  شرتسگ  يارب  هتسویپ  تشاد و  دوخ  زور  نآ  ناهج  هب  تبسن  هدرتسگ  يدید  يدرجورب 

يارب ار  يزربم  رحبتم و  ناگدـنیامن  درکیم و  یجراخ  نادنمـشیدنا  راـثآ  ۀـمجرت  رگید و  ناـبز  نتخومآ  هب  قیوشت  ار  بـالط  ًادـکوم  و 
ندناسانـش رـصم و  هب  یمق  یقتدمحم  خیـش  مازعا  هلمج  نآ  زا  هک  تشادیم  لیـسگ  یعیـش  ریغ  نیـشنناملسم  ياهروشک  هب  هعیـش  غیلبت 

، رصم رهزالا  هاگشناد  سییر  توتلش  دمحم  خیش  ات  دش  ثعاب  مه  رما  نیمه  دوب و  ناماس  نآ  تنس  لها  ياملع  هب  هعیـش  بهذم  تسرد 
ریثأت دش و  رشتنم  رصم  رد  هعیش  مانب  راثآ  زا  ییاهباتک  لصا ، نیمه  يور  دیامن و  رداص  هعیش  بهذم  زا  يوریپ  تحـص  رب  ینبم  ییاوتف 

موحرم ناشخرد  ياههمانراک  زا  یکی  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  يرتلدتعم  شور  نانآ  هک  يروط  تشاذـگ  اجنآ  ناداتـسا  املع و  رب  يرایـسب 
هـفقویب و یــشالت  اـب  هـک  دوـب  نیــشیپ  ياـملع  ياـهباتک  رب  تشوناـپ  حیحــصت و  ءاـیحا ، دراد ، ییـالاو  رایــسب  شزرا  هـک  يدرجورب 

: تسا ریز  رارق  هب  بتک  نآ  هک  دیسر  کین  یماجنارس  هب  ریذپانیگتسخ 
رفعج نب  هللادبع  فیلأت  دانـسالا ، برق  يرئاح ؛ یلیبدرا  یلع  نب  دمحم  خیـش  فیلأت  ةاورلا ، عماج  یـسوط ؛ هفئاطلا  خیـش  فیلأت  فالخلا ،

دیس فیلأت  ۀمارکلا ، حاتفم  زا  دلج  دنچ  مالـسلا ؛ هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  لیعامـسا  هب  بوسنم  تایثعـشالا ،)  ) تایرفعجلا يریمح ؛
. یلماع نیدلا  نیز  نب  نسح  خیش  فیلأت  ناسحلا ، حاحصلا و  ثیداحالا  یف  نامجلا  یقتنم  یلماع ؛ داوج 

یهجوت نایاش  تاقیقحت  نانآ ، زا  کی  ره  تاور  دادعت  تاقبط و  تخانـش  ثیدح ، نایوار  لاوحا  رد  دوب و  شوکتخـس  ياهدـنهوژپ  يو 
- یقداص يدهم  ازریم  جاح  تمه  هب  باتک  نیا   ) یفاکلا دیناسا  دـیرجت  عیـشت : دنمـشزرا  بتک  رب  تسوا  تادرجم  هلمج ، نآ  زا  هک  درک 

دیرجت یلامالا ؛ دیناسا  دیرجت  هیقفلا ؛ دـیناسا  دـیرجت  تسا ؛) هدیـسر  پاچ  هب  مق  رد  یگزات  هب  هحفـص  رد 714  يو - نادرگاـش  زا  یکی 
. یشاجنلا لاجر  دیناسا  دیرجت  تسرهفلا ؛ دیناسا  دیرجت  بیذهتلا ؛ دیناسا  دیرجت  لاصخلا ؛ دیناسا 
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یلع ۀیشاح  یقثولا ؛ ةورعلا  یلع  ۀیشاح  زا : دنترابع  هک  تشاگن  لوصا  هقف و  رد  مهم  راثآ  رب  زین  ییاههقیلعت  یشاوح و  يدرجورب  موحرم 

(. یناسارخ دنوخآ  يو  داتسا   ) لوصالا ۀیافکلا  ۀیشاح  یسوطلا ؛ خیشلا  فالخ 
زا شنتفر  زا  شیپ  هک  يوحن  هب  تسنادیم ؛ دوخ  ياـهراک  لـضفا  ار  مدرم  هب  تمدـخ  نآ ، میلعت  شناد و  بسک  زجب  يدرجورب  موـحرم 

: تشاذگ ياج  هب  تاحلاصلاتایقاب  دوخ  يارب  یکاخ ، يارس  نیا 
زا یکی  هک  فجن  ۀـیملع  ۀـسردم  مظعا ، دجـسم  ۀـناخباتک  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  ۀناتـسآ  راـنک  رد  مق  مظعا  دجـسم  سیـسأت 

يزاسزاب ناملآ ، گروبماه  دجسم  ارماس ، مامح  هینیسح و  تسا ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سرادم  نیرتکیدزن 
نس 88 رد  يدرجورب  هللا  تیآ  مق و ....  ییوکن  ناتسرامیب  فلتخم ، ياهروشک  اهرهش و  رد  هناخباتک  دجسم و  هسردم ، نیدنچ  تمرم  و 

. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  مق ، رهش  رد  یگلاس 
رد هقف و  باوبا  بیترت  هب  هک  تسا  ۀعیـشلا  ثیداحا  عماج  يدلج  باطتـسم 31  باتک  يدرجورب  موحرم  رثا  نیرتراگدنام  نیرتگرزب و 

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دنتسه ، مامت  يداتسا  مادک  ره  هک  يو  دعتسم  نادرگاش  طسوت  هناگادج  تادلجم 

راذتعا رکشت و 
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، لیمج یعاسم  یملع و  داهج  نیا  رد  منادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رادماو  ار  دوخ  هک  تسا  نیرتمک  ةدنب  كدنا  تعاضب  نیا 
تراظن يراتساریو و  رما  رد  هک  ینیسح  اضر  دمحا  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  مزیزع  نارورـس  الـضف و  زا  منادیم  مزال 

لوذبم غیلب  یعـس  دلجم  نیا  ۀـمجرت  رد  هک  یمق  ناینیـسح  يدـهم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  دـندرک و  يرای  ار  هدـنب  یملع 
یبدا يراتساریو  شهوژپ و  رد  هک  يدابآنیسح  یلعرظن  نیملسملاو  مالسالاتجح  زا  نینچمه  منک . ار  رکشت  ساپـس و  تیاهن  دنتـشاد ،

ار دـلجم  نیا  بلاطم  قیبطت  نیودـت و  هک  هدازبیرغ  زانلگ  مناخ  راکرـس  ییارآهحفـص و  پیات و  هک  ینابرق  یلع  ياقآ  دـندوب و  راکمه 
ّللا

�
ه ۀیآ  ترضح  یعیش ، نادواج  رثا  نیا  نیودت  رد  هک  یناهیقف  ناثدحم و  ۀمه  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  مرازگساپس . رایـسب  دنداد ، ماجنا 

يدرجورب  نیسحدیس  یمظعلا 
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يریالم يزعم  لیعامسا  خیش  جاح  ّللا 
�

ه ۀیآ  ترـضح  هژیو  هب  میامن ، ریدقت  دای و  دندرک  يرای  یملع  تدهاجم  تسرامم و  اهلاس  یط  ار 
ار نازیزع  ۀمه  شاداپ  رجا و  دندناسر . مامتا  هب  ار  راک  ناوارف ، سفن  بعت  هب  هوتسن  مواقم و  یگنهرف  تکرح  نیا  رارمتسا  همادا و  رد  هک 

ناهنپ دیـشروخ  نآ  مراد  دـیما  مراد و  تلاسم  نایملاع  ترـضح  یبوبر  ناتـسآ  زا  ءادـفلا  هل  یحور  مظعالا  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  ياـعد  هب 
. دنیامرف لوبق  تنم ، ةدید  هب  ار  نازیزع  ۀمه  شالت  تیاده ، تیالو و 

، داشرا وفع و  ةدید  اب  مراد  اضاقت  اههاگـشناد  ناگتخیهرف  هیملع و  ياههزوح  ناگنازرف  یمالـسا و  مولع  ماقمیلاع  ناداتـسا  زا  نایاپ ، رد 
هئارا روصق  فعض و  رد  ار  نیرتمک  نیا  رذع  میوش و  عفتنم  نازیزع  ياهرکذت  زا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  اهصقن  اهاطخ و 

. اهیدهم ردق  یلع  ۀیدهلا  نا  هک  ارچ  دنشاب ؛ اریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  نادواج  راثآ  رتهب 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

رابت  لیعامسا  دمحا 
 1387 / 5 خیرات 27 / هب  نارهت -

يرمق  نابعش 1429  همین  اب  ربارب 
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قیقحت ذخآم  عبانم و 

1348 ش. ناریا ، دهشم ، هاگشناد  یسوط ، یلع  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  یّشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 1
1403 ق. توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  نسحم ، دیس  همالع  نیما ، هعیشلا . نایعا  . 2

1396 ق. يردیحلا ، ۀعبطم  دمحا ، ینیما ، ریدغلا . . 3
1380 ش. مق ، لوا ، پاچ  نینمؤم ، تاراشتنا  سابع ، خیش  یمق ، یهتنملا . همتت  . 4

1424 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  ّللادبع ،
�

ه یناقمام ، لاجرلا . ملع  یف  لاقملا  حیقنت  . 5
1403 ق. ناریا ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  ّللا 

�
ه ۀیآ  ۀبتکم  یلع ، نب  دمحم  يرئاح ، يورغ  یلیبدرا  ةاورلا . عماج  . 6

1417 ق. ناریا ، ۀهاقفلا ، رشن  یّلح ، ۀماّلع  لاجرلا . ۀفرعم  یف  لاوقألا  ۀصالخ  . 7
1374 ش. نارهت ، یمالسا ، فراعملاةریاد  داینب  لداع . دادح  رظن  ریز  مالسا . ناهج  ۀمانشناد  . 8

1381 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یمالسا ، گرزب  فراعملاةریاد  زکرم  یمالسا . گرزب  فراعملا  ةریاد  . 9
1380 ش. نارهت ، لوا ، پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  عیشت . فراعملا  ةریاد  . 10

1380 ش. نارهت ، مود ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  نیسحمالغ ، بحاصم ، بحاصم . فراعملا  ةریاد  . 11

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1679 

http://www.ghaemiyeh.com


1403 ق. موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالا ، راد  گرزب ، اقآ  ینارهط ، هعیشلا . فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 12
1363 ش. ناریا ، قداصلا ، ۀبتکم  يدهم ، دمحم  دیس  یئابطابط ، مولعلارحب  ۀّیلاجرلا . دئاوفلا  هب  فورعم  مولعلا  رحب  دّیسلا  لاجر  . 13

1418 ق. مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  سابع ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  ساّبعلاوبا  یشاجن ، یشاجنلا . لاجر  . 14
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1401 ق. ناریا ، ماّیخ ، هعبطم  ّللادبع ،
�

ه ازریم  یناهبصا ، يدنفا  ءالضفلا . ضایحو  ءاملعلا  ضایر  . 15 )(- 
2003 م. 1423 ق / 1381 ش / مق ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  ّللاۀیآ 

�
ه ۀبتکم  ینیئان ، نیسح  نب  یلع  دّمحم  نیثّدحملا . ضایر  . 16

1374 ش. مایخ ، یشورفباتک  تاراشتنا  یلعدمحم ، يزیربت ، سردم  بدالا . ۀناحیر  . 17
. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه ، نبا  ۀیوبنلا . ةریسلا  . 18

، اـضرمالغ دـجم ، ییاـبطابط  ححـصم  دـمحا ، نب  دـمحم  يوره ، یفوتـسم  مجرتـم  یلع ، نب  دـمحا  یفوک ، مثعا  یفوک . مثعا  حوتفلا  . 19
1380 ش. نارهت ، موس ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 

1373 ش. نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  ۀسسوم  ربکایلع ، ادخهد ، ادخهد . ۀمانگنهرف  . 20
1380 ش. نارهت ، مهدجه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  دمحم ، نیعم ، نیعم . ۀمانگنهرف  . 21
1420 ق. مق ، یئابطابطلا ، ققحملا  ۀبتکم  یسوط ، خیش  مهلوصاو . ۀعیشلا  بتک  تسرهف  . 22

1410 ق. ناریا ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  یقتدمحم ، يرتست ، لاجرلا . سوماق  . 23
. اتیب ناریا ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یئاپهقلا ، یلع  لاجرلا . عمجم  . 24

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  اضر ، رمع  هلاحک ، نیفلؤملا . مجعم  . 25
1409 ق. مق ، هعیشلاراثآ ، رشن  مساقلاوبا ، ییوخ ، يوسوم  ثیدحلا . لاجر  مجعم  . 26

1405 ق. ناریا ، یمالسا ، داشرا  ترازو  یفجن ، ینئاق  لضاف  یلع  ۀعیشلا . یّفلؤم  مجعم  . 27
1418 ق. توریب ، یملعالا ، ۀسسوم  دمحم ، یمیکح ، ۀعیشلا . ءامظعلا  ۀعوسوم  . 28
. اتیب ناریا ، یفطصملا ، لآ  تاراشتنا  یفطصم ، یشیرفت ، ینیسح  لاجرلا . دقن  . 29

50 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

صاصق باتک 

هراشا

51 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

سفن صاصق  لّوا : لصف 

نآ ماکحا  لتق و  ماسقا  ياهباب  لّوا : شخب 

 ... ّقحان و هب  نمؤم  نتشک  ندوب  مارح  باب 1 

هراشا
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ماجنا امـش  تیاضر  اب  یتراجت  هکنیا  رگم  دیروخن ؛ عورـشمان ) ياههار  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ، یشکدوخ  دریگ و 
ناسآ ادـخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  يدوزهب  دـهد ، ماـجنا  متـس  زواـجت و  يور  زا  ار  لـمع  نیا  سکره  و 

«1 . » تسا
(، لاح نیع  رد   ) دنزرـس و وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هکنیا  رگم  دـناسرب ، لتق  هب  ار  ینمؤم  هک  تسین  زاجم  ینامیااب  درف  چـیه 

اهنآ هکنیا  رگم  دزادرپب  وا  ناسک  هب  ییاهبنوخ  دزاس و  دازآ  ار  نمؤم  ةدرب  کی  دـیاب  دـناسرب ، لتق  هب  اطخ  يور  زا  ار  نانمؤم  هک  یـسک 
کی دیاب  اهنت ) ، ) هدوب نامیا  اب  لوتقم  دوخ  و  دـنرفاک ) و   ) دنتـسه امـش  نانمـشد  هک  دـشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا  دنـشخبب و  ار  اهبنوخ 

ياهبنوخ دیاب  تسا ، رارقرب  ینامیپ  اهنآ  امش و  نایم  هک  دشاب  یتیعمج  زا  رگا  تسین و  مزال  اهبنوخ  نتخادرپ  دنک و  دازآ  ار  نمؤم  ةدرب 
یپ رد  یپ  هاـم  ود  درادـن ، هدرب ) ندرک  دازآ  هب   ) یـسرتسد هک  سک  نآ  دـنک و  دازآ  زین )  ) نمؤم ةدرب  کـی  دزادرپب و  وا  ناـسک  هب  ار  وا 
لتق هب  دـمع  يور  زا  ار  یناـمیااب  درف  سکره  تسا و  میکح  اـناد و  دـنوادخ ، تسا و  یهلا  ۀـبوت  فیفخت ،) عون  کـی   ) نیا دریگب . هزور 

دزاسیم رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنکیم و  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دـنامیم و  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا . خزود  وا  تازاجم  دـناسرب 
«2 . » تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  و 

. مسرتیم نایناهج  راگدرورپ  زا  نوچ  میاشگیمن ، تسد  وت  لتق  هب  زگره  نم  ینک ، زارد  تسد  نم ، نتشک  يارب  وت  رگا 
يازـس تسا  نیمه  يدرگ و  ناـیخزود  زا  و  یـشکب ) شود  هب  ار  هاـنگ  ود  ره  راـب  و   ) يدرگزاـب تدوخ  نم و  هاـنگ  اـب  وت  مهاوخیم  نم 

. ناراکمتس
______________________________

.29 - 30 ءاسن 4 / (. 1)

.92 - 93 ءاسن 4 / (. 2)
 53 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دش ناراکنایز  زا  تشک و  ار  وا  ماجنارس ) ( ؛ درک بیغرت  شردارب  نتشک  هب  ار  وا  مک  مک  شکرس ، سفن 
هک تسا  نانچ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باـکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سکره ، هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  رب  تهج ، نیمه  هب 

وتسا هدرک  هدـنز  ار  مدرم  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشخب ، ییاـهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سکره ، هتـشک و  ار  اـهناسنا  ۀـمه  ییوگ 
«1 . » دندرک فارسا  يّدعت و  نیمز  يور  رد  نآ  زا  سپ  اهنآ  زا  يرایسب  اما  دندروآ ، لیئارساینب  يارب  نشور  لیالد  ام ، نالوسر 

راختفا دـندرک و  اـهتب  یناـبرق  ار  دوخ  ناـکدوک  ( ؛ دـنداد هولج  ناـشرظن  رد  ار  ناشنادـنزرف  لـتق  اـهتب ،]  ] اـهنآ ياکَرُـش  هنوگ  نیمه 
اریز ( ؛ دندرکیمن نینچ  تساوخیم ، ادخ  رگا  دنتخاس و  هبتشم  نانآ  رب  ار  ناشنییآ  دندنکفا و  تکاله  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  دندومنیم ،)
انتعا اهنآ  هب  و   ) راذـگاو دوخ  لاح  هب  ار  ناـشياهتمهت  اـهنآ و  نیارباـنب ، درادـن ،) يدوس  راـبجا  یلودریگب  ار  ناـنآ  يولج  تسناوتیم 

(. نکم
رب دوب ، هداد  يزور  اهنآ  هب  ادخ  ار  هچنآ  اریز ) ( ؛ دندش نارسخ  راتفرگ  دنتـشک ، ینادان  لهج و  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  اهنآ  نیقی  هب 

. دندوب هتفاین  تیاده  زگره )  ) دندش و هارمگ  اهنآ  دنتسب . ارتفا  ادخ  رب  دندرک و  میرحت  دوخ 
نآ هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  قاقحتـسا ) يور  زا  و   ) قحهب رگم  دیناسرن ، لتق  هب  هدرمـش  مرتحم  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  و  ... 

«2 . » دینک كرد  دیاش  هدرک ، شرافس 
( صاصق ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هدش ، هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  قحهب و  زج  دیشکن ، هدرمش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یسک 
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«3 . » تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق 
هک نآ  یب  ار  یکاپ  ناسنا  اـیآ  : » تفگ یـسوم ) . ) تشک ار  ناوجون  نآ  وا  دـندید و  ار  یناوجون  هک  نیا  اـت  دـنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  زاـب 

«4 !« » يداد ماجنا  یتشز  راک  یتسار  هب  یتشک ؟ دشاب ، هدرک  یلتق 
انز دنـشکیمن و  قـحهب  زج  هدرمـش ، مارح  ار  شنوـخ  دـنوادخ  هک  ار  یناـسنا  دـنناوخیمن و  دـنوادخ  اـب  ار  يرگید  دوـبعم  هک  یناـسک 

. دید دهاوخ  یتخس  تازاجم  دنک ، نینچ  سکره  دننکیمن و 
«5 . » دنام دهاوخ  نآ  رد  يراوخ  اب  هشیمه  ودوشیم  فعاضم  تمایق  رد  وا  باذع 

ات مینک ) ناشلام  دگل  و   ) میهن دوخ  ياپ  ریز  ات  هد  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  ام  سنا  نج و  زا  هک  ییاهنآ  اراگدرورپ ! دـنتفگ : نارفاک 
«6 . » دنشاب مدرم  نیرتتسپ  زا 

«7 « ؟ دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  دوش ، لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد 
نودـب ار  یناسنا  سکره ، هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم  ( 1 - ) 47241 - 1

رگا هک  دراد  منهج  رد  یهاگیاج  ینعی  دومرف : ترضح  مدیسرپ . «، 8  » هتـشک ار  اهناسنا  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، لتق  باکترا 
دوریمن ». هاگیاج  نامه  هب  زج  دشکب ، ار  مدرم  ۀمه 

______________________________

30 و 32. - 28 هدئام 5 / (. 1)
ۀیآ 151. زا  یشخب  137 و 140 و  ماعنا 6 / (. 2)

.33 ءارسا 17 / (. 3)
.74 فهک 18 / (. 4)

.69 - 68 ناقرف 25 / (. 5)
.29 تلّصف 41 / (. 6)

.9 - 8 ریوکت 81 / (. 7)
داـسف وا   » هلمج یتـح  هک  دـینکیم  هظحـالم  اذـل  هدروآ ، هدوب  لاؤـس  دروـم  هک  ار  هیآ  زا  یـشخب  تیاور ، نیا  رد  ملـسم  نب  دـمحم  (. 8)

. تسا هتخادنا  طسو  زا  زین  ار  ضرالایف »
 55 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ای لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سکره ، هک : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ریدـس  نب  نانح  ( 2 - ) 47242 - 2
. مدیسرپ هتشک ، ار  اهناسنا  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف 

.« تسا هرد  نامه  رد  زاب  دشکب ، ار  رفن  کی  رگا  تسا و  هرد  نآ  رد  دشکب ، ار  مدرم  ۀمه  رگا  هک  منهج  رد  تسا  ياهرد  دومرف : ترضح 
ای لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سکره ، هک : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دمحم  ( 3 - ) 47243 - 3

. مدیسرپ هتشک ، ار  اهناسنا  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف 
. دوشیمن رتشیب  شباذع  دشکب ، مه  ار  مدرم  ۀمه  رگا  دراد و  منهج  رد  یهاگیاج  وا  دومرف : ترضح 

زا ای  دشکن  ار  وا  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سکره ، و  دومرف : ترـضح 
دزاس ». دراو  تیاده  هب  درب و  نوریب  یهارمگ  زا  ار  وا  همه ، زا  رتالاب  ای  دهد  تاجن  نتخوس  ای  ندش  قرغ 

نیمز يور  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سکره  لاـعتم : دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 4 - ) 47244 - 4
ار مدرم  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سکره ، هتـشک و  ار  اهناسنا  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشکب ،
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دوشیمن ». هدوزفا  شباذع  نآ  رب  هاگیاج  نآ  رد  دشکب ، ار  مدرم  ۀمه  رگا  هک  تسا  یهاگیاج  منهج  رد  ار  وا  : » دومرف تسا ، هدرک  هدنز 
ررقم لیئارـساینب  رب  تهج ، نیمه  هب  لج : زع و  دنوادخ  هدومرف  يانعم  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ نارمح  ( 5 - ) 47245 - 5

؟ تسیچ هتـشک ، ار  اهناسنا  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  هک  میتشاد 
رد ار  وا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هتـشک  ار  رفن  کی  اهنت  هک  نیا  اب  تسا  هتـشک  ار  مدرم  ۀمه  ایوگ  هک  تسا  هنوگچ  متفگ  دیوگ : نارمح 

ار مدرم  ۀـمه  رگا  هک  ياهنوـگ  هب  دـسریم ؛ تیاـهن  هب  هاـگیاج  نآ  رد  منهج  لـها  باذـع  تدـش  هـک  دـنراذگیم  مـنهج  زا  یهاـگیاج 
دوشیم ». فعاضم  شباذع  دومرف : ترضح  تسا ، هتشک  مه  ار  يرگید  رفن  مدیسرپ : دندربیم . ناکم  نادب  ار  وا  اهنت  تشکیم ،

 57 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رب تهج ، نیمه  هب  هک : دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  ناشیا  زا  متفگ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ نیعا  نب  نارمح  ( 6 - ) 47246 - 6

: هک دنوادخ  ةدومرف  ات  لتق ...  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سکره ، هک  میتشاد  ررقم  لیئارساینب 
هب اجنآ  رد  نایمنهج  ۀمه  باذع  هک  تسا  شتآ  رد  یهاگیاج  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هتشک  ار  مدرم  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ 

رکف ایآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ هتشک  ار  رفن  ود  رگا  مدیسرپ : دنهدیم . رارق  هاگیاج  نآ  رد  ار  صخش  نیا  دسریم و  دوخ  تدش  تیاهن 
شباذع دنکیم  هک  يراک  ةزادنا  هب  دوزفا : ترـضح  تسین ؟ دشاب ، اجنآ  زا  رتتخـس  شباذع  هک  یهاگیاج  منهج  شتآ  رد  هک  ینکیم 
نمـشد ای  هدـنرد  ناویح  نتخوس ، ندـش ، قرغ  زا  ار  وا  دومرف : ترـضح  دزاس ؟ هدـنز  ار  یناسنا  هک  یـسک  مدیـسرپ : دوشیم . فعاـضم 

[ درف کی  يایحا  ینعی   ] هیآ نیا  رتگرزب  لیوات  تشاد : نایب  دومرف و  یهجوت  نم  هب  سپـس  دـش و  تکاس  ماما  نآ  زا  سپ  دـهد . تاـجن 
دریذپب ». وا  و  قحهب ]  ] دنک توعد  ار  وا  هک  تسا  نیا 

منهج شتازاجم  : » دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  دـشکب ، ًادـمع  ار  یناسنا  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 7 - ) 47247 - 7
تسا ».

ةدومرف تسا ، ماـع  شیاـنعم  یلو  صاـخ  شظفل  هچنآ  اـما  و  تسا ...« : هدـمآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 8 - ) 47248 - 8
يور رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سکره ، هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  رب  تهج ، نیمه  هب  هک : تسا  لـج  زع و  دـنوادخ 

ۀمه ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سکره ، هتـشک و  ار  اـهناسنا  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشکب ، نیمز 
هچ دوشیم - ناگدـنب  ۀـمه  لـماش  تسا و  يراـج  قـلخ  ۀـمه  رب  یلو  هدـش  لزاـن  لیئارـساینب  ةژیوهیآ  ظـفل  تسا . هدرک  هدـنز  ار  مدرم 

تسا ». ناوارف  ادخ  باتک  رد  هنومن  نیا  هباشم  و  اهتما - رگید  هچ  لیئارساینب و 
نادـب هک  تسا  يداو  منهج  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 47249 - 9
هدامآ ناشُکمدآ  يارب  ار  يداو  نیا  دنوادخ  دیآیمرد . هّجـض  هب  نآ  زا  منهج  دیاشگیم ، ار  يداو  نآ  دنوادخ  هک  ینامز  دـنیوگ . ریعس 

تسا ». هتخاس 
، دوشیم هدوشگ  يداو  نآ  هک  نامز  نآ  ریعس ؛ مان  هب  تسا  منهج  رد  يداو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 10 - ) 47250 - 10

تسا ». هتخاس  ایهم  نالتاق  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دیآیم . رد  هّجض  هب  نآ  زا  منهج  شتآ 
هک یسک  دزاسن  شیوخ  ۀتفیرف  ار  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ( 11 - ) 47251 - 11

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : درادن . گرم  هک  تسا  یلتاق  لج  زع و  دنوادخ  دزن  وا  يارب  هک  ارچ  تسا ؛ زاب  نوخ ، هب  شناتسد 
منهج ». شتآ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ درادن  گرم  هک  یلتاق  نآ  هلآ !

 59 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک یـسک  ار  وت  دزاـسن  هدزتفگـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 12 - ) 47252 - 12

دریمیمن ». هک  تسا  یلتاق  ادخ  دزن  رد  ار  وا  هک  ارچ  تسا ؛ زاب  نوخ ، هب  شناتسد 
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هب دـنکیم  ینیچنخـس  وس  نآ  وس و  نیا  هک  یـسک  هن  راوخبارـش و  هن  زیرنوخ ، هن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 47253 - 13
دباییمن ». هار  تشهب 

بارـش هشیمه  هک  یـسک  لـتاق و  نیچنخـس ، تسا : مارح  رفن  هس  رب  تشهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 47254 - 14
دروخیم ».

رد دوشیم ، روشحم  تمایق  زور  دـب - هچ  کـین و  هچ  دوشیم - هتـشک  هک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 15 - ) 47255 - 15
راگدرورپ دـیوگیم : تسا . يراج  نوخ  شیاهگر  زا  تسا و  شپچ  تسد  رد  شرـس  هتخیوآ و  شلتاق  هب  شتـسار  تسد  اب  هک  یلاـح 

هداد تشهب  شاداپ  لتاق  هب  تسا ، هتشک  لج  زع و  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  ار  وا  رگا  سپ  تسا ؟ هتشک  ارم  هچ  يارب  هک  سرپب  نیا  زا  نم !
وت هک  هنوگ  نآ  دنیوگیم : وا  هب  تسا ، هتـشک  ار  وا  ادخریغ ]  ] سک نالف  زا  تعاطا  يارب  رگا  یلو  دنربیم  منهج  هب  ار  لوتقم  دوشیم و 

دنکیم ». لامعا  ار  شیوخ  تیشم  ود ، نآ  ةرابرد  لج  زع و  دنوادخ  نآ  زا  سپ  شکب . ار  وا  تشک ، ار 
 61 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دزیریم شاهرهچ  زا  لوتقم  نوخ  هک  یلاح  رد  دروآیم  ار  شلتاق  لوتقم ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 16 - ) 47256 - 16
دهدیم روتسد  دنوادخ  دنکیم ،] فارتعا  ینعی   ] دنک نامتک  دنوادخزا  دناوتیمن  لتاق  ياهتـشک ؟ ار  وا  وت  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ 

دنربب ». منهج  هب  ار  لتاق  هک 
یلاـح رد  تماـیق  زور  رد  ار  لوـتقم  دوـمرفیم : هک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ناـتربمایپ  زا  مدینـش  : » دـیوگ ساـبع  نـبا  ( 17 - ) 47257 - 17

زا دـناشکیم و  هـتفرگ و  شرگید  تـسد  اـب  ار  شاهنیـس  ندرگ و  رد  ار  لـتاق  ساـبل  شتـسد و  ود  زا  یکی  اـب  ار  شرــس  هـک  دـنروآیم 
! نم راگدرورپ  دیوگیم : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  لوتقم  نآ  زا  سپ  دـنوریم . شرع  هب  ود  ره  هک  نآ  ات  دزیریم ، نوخ  شیاهگر 

دنربیم ». منهج  هب  ار  وا  هاگنآ  يدش . كاله  دیوگیم : لتاق  هب  دنوادخ  وتسا  هتشک  ارم  نیا 
زور رد  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 18 - ) 47258 - 18

هب بیترت  هب  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  تواضق  ود  نآ  نیب  درادیم و  اپ  رب  ار  مدآ  رـسپ  ود  تساهنوخ . دـنکیم  تواضق  نآ  ةرابرد  تماـیق 
. دنامن ینوخ  لتق و  ةدنورپ  چیه  رگید  هک  ییاج  ات  دنکیم  یگدیسر  دنتـسه ، نانیا  زا  نوخ  لتق و  ةدنورپ  ياراد  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک 

ارم نیا  دیوگیم : دزیریم و  شاهرهچ  رد  شنوخ  دیآیم و  شلتاق  هارمه  لوتقم  هک  ییاج  ات  دسریم  مدرم  مومع  ةدـنورپ  هب  نآ  زا  سپ 
دنکیم ».] فارتعا  ینعی   ] دراد موتکم  ادخ  زا  ار  يزیچ  دناوتیمن  وا  ياهتشک ؟ ار  وا  وت  دیوگیم : دنوادخ  تسا . هتشک 

.« تساهنوخ درگنیم  نآ  رد  مدرم  نیب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 19 - ) 47259 - 19
ةراــبرد درگنیم ، نآ  رد  مدرم  نـیب  دــنوادخ  هـک  يزیچ  نیتــسخن  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  ( 20 - ) 47260 - 20

تساهنوخ ».
، دریگیم رارق  تواـضق  دروـم  تماــیق  زور  رد  هـک  يزیچ  نیتـسخن  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  ( 21 - ) 47261 - 21

تساهنوخ ».
 63 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یحو نارمع  نب  یسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 22 - ) 47262 - 22
امش زا  سکره  هک  ارچ  تسا ؛ مارح  نآ  نتشک  هک  یناج  ّقحان  هب  نتـشک  زا  دینک  زیهرپ  وگب : لیئارـساینب  مدرم  هب  یـسوم ! يا  هک : درک 

مشکیم ». تسا ، هتشک  ار  شلباقم  فرط  هک  هنوگ  نامه  راب  رازه  دص  منهج  شتآ  رد  ار  وا  دشکب ، ار  یسک 
سپ : » تسا هدمآ  ینایاپ ) ۀلمج  ياج  هب   ) نآ رد  اهنت  تسا ؛ هدروآ  ار  تیاور  نیمه  هباشم  نساحم  باتک  نساحم . باتک  رد  تیاور  نتم 

تشک ». دهاوخ  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دشکب ، ایند  رد  ار  یناسنا  امش  زا  سکره 
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، یشکب ار  یسک  رگا  دنگوس ! متّزع  هب  یسوم ، يا  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  : » عئارـشلا للع  ( 23 - ) 47263 - 23
يارب وا  هچنانچ  انامه  ومناشچیم  وت  هب  ار  باذع  معط  میوا ، ناسر  يزور  هدننیرفآ و  نم  هک  دـنک  رارقا  نم  دزن  یندز  مهرب  مشچ  هب  هک 

منکیم ». تشذگ  وت  زا  ار  عوضوم  متسه  وا  ناسر  يزور  قلاخ و  نم  هک  دنکن  رارقا  ياهظحل 
رد ار  شیوخ  کـسانم  هک  ناـمز  نآ  �ینم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 24 - ) 47264 - 24

دیاش منادیمن  نم  هک  ارچ  دـیمهفب ؛ ار  نآ  دـینک و  شوگ  میوگیم  ناتيارب  هچنآ  مدرم ! يا  دومرف : داتـسیا و  درب ، نایاپ  هب  عادولاۀـجح 
مادک دومرف : ترـضح  زورما . دـنتفگ : مدرم  دراد ؟ يرتشیب  تمرح  يزور  هچ  دومرف : سپـس  منیبن . اجنیا  رد  ار  امـش  رگید  لاسما  زا  سپ 

ادخ ربمایپ  رهـش . نیا  دـنتفگ : مدرم  دراد ؟ يرتشیب  تمرح  رهـش  مادـک  دومرف : ترـضح  هام . نیا  دـنتفگ : مدرم  تسا ؟ رتشیب  شتمرح  هام 
نامز نآ  ات  ناترهش ، نیا  رد  ناتهام و  نیا  رد  ناتزورما  تمرح  دننام  تسا ؛ مارح  امش  رب  ناتلاوما  اهنوخ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. يرآ دنتفگ : مدرم  مدناسر ؟ ار  مایپ  ایآ  دیشابهاگآ ، دسرپب . ناترادرک  ةرابرد  امش  زا  وا  دینک و  تاقالم  ار  ادخ  هک 
تسا هدرمش  نمیا  تناما  نآ  رب  ار  وا  هک  سک  نآ  هب  ار  تناما  تسوا ، دزن  یتناما  هک  سکره  دینادب  شاب ! هاوگ  ایادخ ! دومرف : ترـضح 

زاـب رفک  هب  نم  زا  سپ  دـینکن و  متـس  شیوـخ  رب  تـسین و  لـالح  وا  تیاـضر  هـب  زج  وا  لاـم  ناملـسم و  درم  نوـخ  هـک  ارچ  دـنادرگرب ؛
دیدرگن ».

 65 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: دومرف «. 1  » ناسرب مدرم ) هب   ) الماک تسا ، هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا  دـنوادخ : ةدومرف  ( 25 - ) 47265 - 25

تارطخ  ) زا ار  وت  دـنوادخ  ياهدادـن . ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  وتسا  هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ةراـبرد  هیآ  نیا 
لوسر تسا و  هدـش  لزان  عادولاۀـجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشگزاب  رد  هیآ  نیا  : » دومرف درادیم . هاگن  مدرم ، یلامتحا )

نیا �ینم  رد  ربمایپ  ياههتفگ  زا  تفر و  عادولاۀجح  يارب  هنیدـم  هب  شدورو  زا  لماک  لاس  هد  تشذـگ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. تفگ انث  ار  وا  درک و  شیاتس  ار  ادخ  هک  دوب 

سپس منیبن . ار  امش  لاسما  زا  سپ  هک  دیاش  منادیمن  نم  هک  ارچ  دینک ؛ كرد  نم  زا  ار  نآ  دیونـشب و  ار  منخـس  مدرم ! يا  دومرف : سپس 
. زورما دنتفگ : مدرم  تسا ؟ رتشیب  زور  مادک  تمرح  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :

مدرم دراد ؟ يرتشیب  تمرح  رهـش  مادـک  و  دومرف : ترـضح  هاـم . نیا  دـنتفگ : مدرم  تسا ] رتـشیب  شتمرح  [ ؟ هاـم مادـک  دومرف : ترـضح 
نیا ناتزورما و  تمرح  ناـنوچ  تسا ؛ مارح  رگیدـکی  رب  ناـتيوربآ  ناـتلاوما و  ناـتياهنوخ ، دومرف : ترـضح  امرهـش . نیمه  دـنتفگ :

، مدرم يا  دیشاب ! هاگآ  دنک . تساوخ  زاب  ناتراتفر  ةرابرد  امش  زا  وا  دینک و  رادید  ار  ناتيادخ  هک  زور  نآ  ات  ناترهـش ؛ نیا  رد  ناتهام و 
: دنتفگ مدناسر ؟ ایآ 

. شاب دهاش  ایادخ ! دومرف : ترضح  يرآ .
مداد و رارق  میاپ  ود  نیا  ریز  ار  همه  لام ، ای  نوخ  ای  تسا  هدوب  تیلهاج  رد  هک  ییاهتعدب  اهراختفا و  ۀـمه  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : سپس 

؟ مدناسر ایآ  هاگآ ! تسین . يوقت  اب  زج  يرگید  زا  رتدنمشزرا  يدحا 
نیتسخن دش و  هتشادرب  نآ  دوب ، تیلهاج  رد  هک  ییابر  ره  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : سپـس  شاب . هاوگ  ایادخ ! دومرف : ترـضح  يرآ . دنتفگ :

ینوخ نیتسخن  دش و  هتشادرب  نآ  دوب ، تیلهاج  رد  هک  ینوخ  ره  دیشاب ! هاگآ  تسا . بلطملادبع  نب  سابع  يابر  دش ، هتشادرب  هک  ییابر 
هاگآ دومرف : نآ  زا  سپ  شاب . هاوگ  ایادخ ! دومرف : ترضح  يرآ . دنتفگ : مدناسر ؟ ایآ  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هعیبر  نوخ  دش ، هتـشادرب  هک 

. دراد تیاضر  دیراگنایم ، شکچوک  هک  هانگ  نآ  هب  وا  یلو  دوش  شتـسرپ  نیمزرـس  نیا  رد  هک  نیا  زا  هدـش  دـیماان  ناطیـش  هک  دیـشاب !
ًاتقیقح ناملـسم ، هک  مدرم ! يا  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هتفرگ  رارق  شتـسرپ  دروم  تقیقح  رد  دوش ، تعاطا  ناطیـش  زا  رگا  هک  دیـشاب ! هاگآ 
تسا هداد  وا  هب  شیوخ  تیاضر  اب  هچنآ  رگم  تسین  لالح  شلام  ناملسم و  صخش  نوخ  ناملسم ، صخش  يارب  تسا و  ناملـسم  ردارب 
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ناشلاوما اهنوخ و  دـنتفگ ، هللا  الا  هلا  هک ال  نامز  نآ  دـنیوگب و  هللا  الا  هلا  هک ال  نامز  نآ  ات  مگنجب  مدرم  اب  هک  متـشاد  تیرومام  نم  و 
: دومرف ترـضح  يرآ . دنتفگ : مدناسر ؟ ایآ  مدرم ! يا  دیـشاب ! هاگآ  تسادخ . اب  ناشباسح  هک  ّقح  دراوم  رد  رگم  دناهدرک  ظوفحم  ار 

كرد ار  نآ  ودـیوشیم  دـنمهرهب  نآ  زا  نم ، زا  سپ  دیراپـسب . رطاخ  هب  ار  منخـس  مدرم ! يا  دومرف : ترـضح  سپـس  شاب . هاوگ  ایادـخ !
. دیریگ تعفر  ات ] ، ] دینک

______________________________

.67 هدئام 5 / (. 1)
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اب هارمه  ارم  دینکیم - اعطق  هک  دینک - نینچ  رگا  دینزن . ایند  يارب  ار  یضعب  ندرگ  یضعب  دیدرگن و  زاب  رفک  هب  نم  زا  سپ  دیـشاب ! هاگآ 
تسار تمس  هب  یهجوت  سپس  منزیم . ار  ناتياهتروص  ریشمش ، اب  نم  دنتسه و  نآ  يوس  ود  لیئاکیم  لیئربج و  هک  دینیبیم  يرکـشل 

[. دنزیم امش  ياهتروص  هب  ریشمش  اب   ] بلاطیبا نب  یلع  ای  دهاوخب ، ادخ  رگا  دومرف : سپس  درک . توکس  ینامز  درک و 
ادـخ و باتک  دـیوشیمن : هارمگ  دـینز ، گـنچ  ود  نآ  هب  رگا  هک  مهنیم  ار  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  دیـشاب ! هاـگآ  دومرف : نآ  زا  سپ 
. دـنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  هتخاس  مربخاـب  هاـگآ  دـنوادخ  هک  ارچ  متیب . لـها  ینعی  مترتع ؛

هاگآ تسا . هدش  دوبان  عطق  روطهب  دزرو ، تفلاخم  ود  نیا  اب  سکره  هتفای و  تاجن  عطق  روطهب  دنز ، گنچ  ود  نیا  هب  سکره  هک  هاگآ !
؟ مدناسر ایآ  دیشاب !

یلو دنیآ  نم  دزن  ضوح  رانک  رد  امـش  زا  ینادرم  هک  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : نآ  زا  سپ  شاب . هاوگ  ایادخ ! دومرف : ترـضح  يرآ . دنتفگ :
دندرک و ییاهراک  وت  زا  سپ  نانیا  دمحم ، يا  دیوگ : دنوادخ  دننم . نارای  اهنیا  اراگدرورپ ! میوگیم : نم  دنزاسیم . رود  نم  زا  ار  نانآ 

داب »! رود  امش  زا  ادخ  تمحر  داب ! رود  میوگیم : نآ  زا  سپ  دنداد . رییغت  ار  وت  تنس 
تمرح ناس  هب  تسا  مارح  امش  رب  ناتلاوما  ناتياهنوخ و  : » دومرف عادولاۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ( 26 - ) 47266 - 26

ناترهش ». نیا  رد  ناتهام  نیا  رد  ناتزور  نیا 
ادـخ و دـنتفگ : تسا ؟ يزور  هچ  نیا  هک  دـینادیم  اـیآ  : » دوـمرف عادولاۀـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ( 27 - ) 47267 - 27
ناـتلاوما و ناـتياهنوخ ، دـنوادخ ، تسا و  مارح  هاـم  نیا  مارح و  رهـش  نیا  مارح و  زور  نیا  دومرف : ترـضح  دـننادیم . رتهب  شلوسر 

تسا ». هتخاس  مارح  ناترهش ، نیا  رد  هام  نیا  رد  زورما  تمرح  نوچ  امش  رب  ار  ناتيوربآ 
هک یلاـح  رد  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  مخریدـغ  زور  : » دـنیوگ مقرا  نب  دـیز  بزاـع و  نبءارب  ( 28 - ) 47268 - 28
هب ار  شیوخ  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  میدرکیم . رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  زا  ار  تخرد  ياههخاش 

ثراو يارب  تسا و  رتسب  يارب  دنزرف  و  دریذـپب ! ار  شنابابرا  ریغ  تیالو  هک  ره  دـنک  تنعل  دـنوادخ  و  دـناوخب ! يرگید ] هب   ] شردـپ ریغ 
. تسین یتیصو 
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. دوشیم شتآ  زا  رپ  شهاگیاج  ددنب ، غورد  نم  رب  ًادمع  هک  سکره  دیشاب ! هاگآ  دیاهدید . ارم  دیاهدینش و  نم  زا  امش  هک  دیـشاب ! هاگآ 

امش زا  شیپ  نم  ناتهام . نیا  رد  ناترهـش  نیا  رد  ناتزورما  تمرح  ناس  هب  تسا  مارح  امـش  رب  ناتلاوما  ناتياهنوخ و  هک  دیـشاب ! هاگآ 
شتآ زا  ار  ینادرم  هنیآ  ره  دیشاب ! هاگآ  دینکن . هایس  ار  میور  سپ  منکیم ؛ راختفا  متما )  ) امش هب  تمایق  زور  رد  موریم و  ضوح  رـس  رب 

ینادیمن وت  هک : دسریم  ادن  بایرد ! ار  مباحـصا  راگدرورپ ، يا  هک : میوگیم  دـنوریم و  متـسد  زا  رگید  ياهتـسد  یلو  مهدیم  تاجن 
یلع میوا ، يالوم  نم  هک  سکره  سپ  متـسه . نمؤم  ره  ّیلو  نم  نم و  ّیلو  دنوادخ  هک  دیـشاب ! هاگآ  دـناهدرک ! هچ  وت  زا  سپ  نانیا  هک 

: دومرف نآ  زا  سپ  درادب . نمشد  ار  یلع  هک  سکره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  سکره  رادب  تسود  ایادخ ! تسوا . يالوم 
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. تسامـش تسد  رد  شرگید  يوس  نم و  تسد  هب  نآ  يوس  کی  مراذگیم . ار  مترتع ] ادخ و  باتک   ] اهبنارگ زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم 
دیسرپن ». نارگید  زا  دیسرپب و  نانآ  زا 

رفک هب  نم  زا  سپ  مدرم ! يا  : » دوـمرف دـناوخ و  هبطخ  ی�نم  رد  ناـبرق  دـیع  زور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 29 - ) 47269 - 29
اهنوخ دنتفگ ، نوچ  هللا و  الا  هلا  دنیوگب ال  ات  مگنجب  مدرم  اب  هک  متشاد  تیرومام  نم  اهنت  دنزب . ار  یضعب  ندرگ  یـضعب  هک  دیدرگنزاب 

: دنتفگ مدناسر ؟ ایآ  دیـشاب ! هاگآ  دـناهدرک . ظفح  دـسرب ، ناشباسح  هب  وا  دـننک و  تاقالم  ار  ناشيادـخ  هک  يزور  ات  ار  ناشلاوما  و 
شابدهاش ». ایادخ ! دومرف : ترضح  يرآ .

تسا ». تمعن  لاوز  تمقن و  دورو  ثعاب  ّقحان ، هب  اهنوخ  نتخیر  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 30 - ) 47270 - 30
یتمرحاب نوخ  زا  هک  يدایرف  هلان و  نوچمه  ادـخ  يوس  هب  يدایرف  هلان و  نیمز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 31 - ) 47271 - 31

درادن ». دوشیم ، هتخیر  نآ  رب  هک 
تسایند ». يدوبان  زا  رتگرزب  ادخ  دزن  رد  نمؤم  نتشک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 32 - ) 47272 - 32

تسا ». نمؤم  نتشک  زا  رتناسآ  ادخ  رب  ایند  ندش  دوبان  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 33 - ) 47273 - 33
، دنکن تیاعر  ار  مرح  تمرح  هک  یـسک  دنرفن : هس  ادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 34 - ) 47274 - 34

دزیرب ». ار  نآ  ات  دشاب  ّقحان  هب  يدرف  نوخ  یپ  رد  هک  یسک  دنک و  يوریپ  یلهاج  تنس  زا  مالسا  رد  هک  یسک 
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دـناوخ و هبطخ  عادو ] ۀـندرگ   ] عادولاۀـینث رد  دورب ، كوبت  گنج  هب  هک  تساوخ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 35 - ) 47275 - 35
مانـشد دومرف : هک  اجنآ  ات  تسادـخ . باتک  نخـس ، نیرتتسار  مدرم ! يا  دومرف : تفگ ، شیاـنث  درک و  شیاتـس  ار  ادـخ  هک  نآ  زا  سپ 

نوخ تمرح  ناس  هب  نمؤم ، لام  تمرح  تسا و  تیصعم  تبیغ ]  ] شتـشوگ ندروخ  رفک و  نمؤم ، اب  گنج  تسا و  قسف  نمؤم ، هب  نداد 
تسوا »... 

تسا و قسف  نمؤم ، هب  نداد  مانـشد  رذوبا ! يا  : » تسا هدمآ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  تیاور  رد  ( 36 - ) 47276 - 36
تسوا ». نوخ  تمرح  نوچ  نمؤم  لام  تمرح  تسا و  ناهانگ  زا  شتشوگ  ندروخ  تسا و  رفک  وا  اب  ندیگنج 

هک هنوگ  ره  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  : » دومرف تسا ، هتـشک  ار  ینمؤم  درم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 37 - ) 47277 - 37
یسوجم ». یهاوخیم ، رگا  یحیسم و  یهاوخیم ، رگا  يدوهی ، یهاوخیم ، رگا  ریمب ؛ یهاوخیم 

دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  دنوادخ  نوچ  و  دومرف ..« : ینالوط  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 38 - ) 47278 - 38
هللا یلص  دمحم  هک  نیا  و  هللا ، الا  هلا  هب ال  تداهش  درک : اپرب  هیاپ  جنپ  رب  ار  مالسا  داد ، هزاجا  هنیدم  يوس  هب  نتفر  هکم و  زا  ندمآ  نوریب 

ار ثیراوم  میسقت  دودح و  ناضمر و  هام  ةزور  ادخ و  ۀناخ  جح  تاکز ، تخادرپ  زامن ، نتشاد  اپرب  تسوا ، لوسر  ادخ و  ةدنب  هلآ  هیلع و 
، تسا هدرک  بجاو  دهد  ماجنا  ار  نآ  هک  یسک  يارب  ار  شتآ  نانآ  ۀطساو  هب  نانآ و  رب  دنوادخ  هک  یناهانگ  زا  ار  وا  دومرف و  لزان  وا  رب 

یلاح رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینامیااب  درف  سکره  و  هک : دومرف  لزان  لتاق  ةرابرد  تخاس و  ربخاب 
هتخاس هداـمآ  وا  يارب  یگرزب  باذـع  دزاـسیم و  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دـنکیم و  بضغ  وا  رب  دـنوادخ  دـنامیم و  نآ  رد  هنادواـج  هک 

( هتـشاد رود  دوخ  تمحر  زا  و   ) هدرک نعل  ار  نارفاک  دنوادخ  تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  دنکیمن . تنعل  ار  نمؤم  دنوادخ  تسا و 
تفای ». دنهاوخن  يروای  ّیلو و  دننامیم و  دبا  ات  نآ  رد  هراومه  هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  هدامآ  ياهدننازوس  شتآ  نانآ  يارب  و 
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سنا نج و  زا  ود  نآ  اراگدرورپ ! نایمنهج : زا  لقن  هب  لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 39 - ) 47279 - 39

سیلبا و روظنم ، : » دومرف دنـشاب  مدرم  نیرتتسپ  زا  ات  مینک ) ناشلامدگل  و   ) میهن دوخ  ياپ  ریز  ات  هد  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  ام  هک 
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سنا زا  تسا  یسک  نیلوا  نیا  ادخ و  نایصع  هک  نج  زا  تسا  یسک  نیتسخن  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ تشک ، ار  شردارب  هک  نامه  مدآ  دنزرف 
تسا ». هدرک  ادخ  تیصعم  هک 

دنکیم تبث  يو  رب  ار  ناهانگ  ۀمه  دنوادخ  دشکب ، ار  ینمؤم  دمع  يور  زا  هک  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 40 - ) 47280 - 40
: هک تسا  لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  نامه  نیا  دزاسیم و  كاپ  ناهانگ  ۀمه  زا  ار  لوتقم  و 

يدرگ ». نایخزود  زا  و  یشک ) شود  هب  ار  هانگ  ود  ره  راب  لمع ، نیا  اب   ) يوش راتفرگ  تدوخ  نم و  هانگ  اب  وت  مهاوخیم 
هدمآ دومرف ، موقرم  نانـس  نبا  ياهشـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  ياهمان  رد  ( 41 - ) 47281 - 41

نانآ و يدوبان  مدرم و  داسف  لتق ، نتـسناد  لالح  رد  درکیم ، لالح  رگا  هک  نیا  لیلد  هب  درک ؛ مارح  ار  ناسنا  نتـشک  دـنوادخ  تسا ...« :
دوب ». ریبدت  داسف 

تقرـس هک  یماگنه  هب  قراس  تسین و  نمؤم  دنکیم ، انز  هک  یماگنه  هب  راکانز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 42 - ) 47282 - 42
.« تسین نمؤم  دشکیم ، هک  یماگنه  هب  لتاق  تسین و  نمؤم  دروخیم ، بارش  هک  یماگنه  هب  راوخبارش  تسین و  نمؤم  دنکیم ،

تاعاجرا

: تشذگ

: دوشیم بجوم  ار  شتآ  هک  يزیچ  تفه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  سفن ، داهج  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  مهن  تیاور  رد 
ردام »...  ردپ و  ندرک  تحاران  تسا و  مارح  شنوخ  نتخیر  هک  تسا  یناسنا  نتشک  یکی 

یهن نآ  زا  هک  یگرزب  ناـهانگ  زا  رگا  هک : درک  رکذ  ار  ادـخ  شیاـمرف  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  : » هـک هـتفگ  نـیا  مـهد ، تـیاور  رد  و 
تسا »...  ناسنا  نتشک  اهتب و  یگدنب  گرزب ، ناهانگ  زا  دوصقم  دینک ، زیهرپ  دیوشیم 

یناسنا نتشک  لج و  زع و  دنوادخ  هب  يزروكرش  نآ ، تسا و  مارح  رئابک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
تسا ». هدرک  مارح  دنوادخ  هک  تسا 

 ... تسادخ هب  يروآكرش  هریبک ، هانگ  نیرتگرزب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، تیاور  رد  و 
لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  هدرک ؛ مارح  قحهب  زج  ار  وا  نتشک  دنوادخ  هک  تسا  یناسنا  نتشک  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات 
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دنامیم ». نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ، خزود  وا  تازاجم  دیامرفیم :

ار وا  نتشک  دنوادخ  هک  تسا  یناسنا  نتشک  نآ  هریبک و  ناهانگ  زا  زیهرپ  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزیس ، تیاور  رد  و 
تسا ». هدرک  مارح 

يزروكرش هک  رـس ، رد  ات  راهچ  تسات ؛ هدزای  هریبک  ناهانگ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهدراهچ ، تیاور  رد  و 
ناسنا ندـناسر  لتق  هب  دوشیم  اـهتسد  هب  طوبرم  هک  هریبک  ناـهانگ  نآ  زا  یکی  و  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  تسا ...  لـج  زع و  دـنوادخ  هب 

تسا ».
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  ناسنا  نتشک  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  یتیاور  زین  باب  نیا  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 

.« تسا نتشک  دروآیم ، ینامیشپ  هک  یناهانگ  زا  یکی  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزاود ، باب  زا  مشش  تسیب و  تیاور  رد  و 
ببـس هب  ات  تسا  هدش  عیرـشت  روظنم  نیدب  اهنت  هیقت  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هیقت ، باوبا  زا  مهن  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسین ». زیاج  هیقت  رگید  دسرب ، نوخ  هب  هیقت  هک  نامز  نآ  یلو  دوش  ظفح  نوخ  نآ ،
. نآ دننام  موس ، مود و  تیاور  رد  و 
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يا تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  سفن ، اـب  داـهج  باوـبا  زا  مهدزناـش  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد  و 
دزیریمن تسا  مارح  هک  ار  ینوخ  دراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  دنکیمن و  انز  دراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  هدنب  دـنیوگیم  مدرم  نینمؤملاریما !

...« 
. دیرگنب باب ؛ نیا  بسانم  مود ، تسیب و  تیاور  رد  و 

. دراد دوصقم  زا  ياهراپ  رب  تلالد  مکی ، یس و  دص و  باب  مجنپ و  تسیب و  دص و  باب  ترشاعم و  باوبا  زا  مهدزون  دص و  باب  رد  و 
دراو تشهب  هب  دزیریم  ار  اـهنوخ  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  هس ، یـس و  دـص و  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

دوشیمن ».
داـیرف شراـگدرورپ  يوس  هب  نیمز  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  يزور ، بلط  باوبا  زا  مهدزاود  باـب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

.« دوشیم هتخیر  نیمز  رب  هک  یمارح  نوخ  زیچ : هس  زا  شدایرف  دننام  هب  هدزن  ینافوط 

: دیآیم

. جنپ هاجنپ و  باب  هژیو  هب  دنکیم ، تلالد  نیا  رب  هک  تاید  صاصق و  هب  طوبرم  باوبا  نآ و  زا  سپ  يدعب و  باب  رد 
77 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لتاق ۀبوت  نایب  دشکب و  رگید  یتلع  ای  مشخ  لیلد  هب  هک  یسک  دشکب و  شنامیا  رطاخهب  ار  ینمؤم  هک  یسک  مکح  باب 2 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
وا رب  دنوادخ  ودـنامیم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینامیااب  درف  سکره ، و 

«1 . » تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  دزاسیم و  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنکیم و  بضغ 
انز دنـشکیمن و  قـحهب  زج  هدرمـش ، مارح  ار  شنوـخ  دـنوادخ  هک  ار  یناـسنا  دـنناوخیمن و  دـنوادخ  اـب  ار  يرگید  دوـبعم  هک  یناـسک 

. دید دهاوخ  یتخس  تازاجم  دنک ، نینچ  سکره  دننکیمن و 
. دنام دهاوخ  نآ  رد  يراوخ  اب  هشیمه  ودوشیم  فعاضم  تمایق  رد  وا  باذع 

دنوادخ دنکیم و  لدبم  تانـسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم 
. تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه 

«(. 2  » دریگیم وا  زا  ار  دوخ  شاداپ  و   ) دنکیم تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  هبوت  هک  یسک  و 
. تسا باب  نیا  بسانم  زین  اهنآ  هک  ارچ  سفن ؛ اب  داهج  باوبا  زا  تفه  داتفه و  باب  رد  هدمآ  تایآ  هب  رگنب 

يور زا  ار  ینامیااب  درف  سکره ، و  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 1 - ) 47283 - 43
يارب ار  ینمؤم  سکره  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دنامیم ، نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  دـمع 
هتخاس هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  و  هک : تسا  هدومرف  شنآرق  رد  دنوادخ  هتـشک و  ًادمع  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دـشکب ، شنید 

یسک نآ  نیا ، دومرف : ترـضح  دشکیم . ار  وا  دنزیم و  ار  وا  ریـشمش  اب  دوشیم و  يریگرد  رگید  يدرم  اب  يدرم  نایم  مدیـسرپ : تسا .
تسا ». هتشک  ًادمع  هک  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  تسین 

ار یمارح  نوخ  هک  یماداـم  تسه ؛ شنید  يوس  زا  یـشیاشگ  رد  هتـسویپ  نمؤـم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47284 - 44
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دنکیمن ». ادیپ  قیفوت  هبوت  يارب  دشکب ، دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یسک  دومرف : ترضح  تسا و  هتخیرن 
______________________________

.93 ءاسن 4 / (. 1)
.71 - 68 ناقرف 25 / (. 2)

 79 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«، 1  » دنتخیمآ مه  هب  ار  دب  بوخ و  راک  هک : لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  ار  تیاور  نیا  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 3 - ) 47285 - 45

سپس دناهدش و  بکترم  ار  رایط  رفعج  هزمح و  نتشک  نوچ  یناهانگ  هک  دنایهورگ  روظنم  : » دومرف « 2  » خیش هک  تسا  هدرب  الاب  خیش  ات 
ناگدنب دیما  عمط و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  اهنت  دوشیمن . هبوت  هب  قفوم  دشکب ، ار  ینمؤم  هک  سکره  و  دومرف : نآ  زا  سپ  دناهدرک . هبوت 

تسین ».] لامتحا  و  « ] 3  » تسا تباث  دنوادخ  يوس  زا  �یسع  ةژاو  هک : تسا  هتفگ  يرگید  ای  وا  دربیمن و  شیوخ  زا  ار 
هک یلاـح  رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاـجم  دـناسرب ، لـتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  یناـمیااب  درف  سکره ، و  دـنوادخ : ةدومرف  ( 4 - ) 47286 - 46

. تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  دزاسیم و  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنکیم و  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دنامیم و  نآ  رد  هنادواج 
هک ارچ  درادن ؛ هبوت  دشکب ، ار  ربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ  سکره  دوشیمن و  هتفریذپ  وا  ۀـبوت  دـشکب ، شنید  يارب  ار  ینمؤم  سکره  : » دومرف

ار ناناملسم  زا  يدرف  تسا و  نایحیسم  سوجم و  ناکرـشم ، نایم  رد  يدرف  یهاگ  دوش و  صاصق  نادب  لتاق  ات  تسین  هباشم  لوتقم  يارب 
یلص ادخ  لوسر  هک  ارچ  دزاسیم ؛ وحم  وا  زا  ار  لتق  نیا  دنوادخ  دیآیم ، رد  مالسا  هب  نوچ  یلو  دشکیم  تسا  ناملسم  هک  هیاپ  نیا  رب 
ادـخ دزن  ناـهانگ  نـیرتگرزب  هـک  ارچ  دـنکیم . وـحم  ینعی  دزاـسیم ؛ عـطق  ار  شدوـخ  لـبقام  مالـسا ، تـسا : هدوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا 

. دش دهاوخ  هتفریذپ  زین  كرش  ریغ  رد  دوش ، هتفریذپ  كرش  دروم  رد  شاهبوت  هک  یتقو  تسادخ و  هب  يزروكرش 
يارب هبوت  دشکب ، ار  یصو  ای  ربمایپ  سکره  هک  تسا  نیا  ترضح  روظنم  تسین . وا  يارب  هبوت  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ةدومرف  اما  و 

هک دنتسین  هنوگ  نیا  ءایصوا  ناربمایپ و  دوشیمن و  صاصق  ءایـصوا  زج  ءایـصوا  ربارب  رد  ناربمایپ و  زج  ناربمایپ  ربارب  رد  نوچ  تسین ؛ وا 
مه یـصو  ربمایپ و  لتاق  دریگ و  تروص  صاصق  نادب  ات  تسین  یـصو  ربمایپ و  دـننامه  یـصو  ربمایپ و  زا  ریغ  دنـشکب و  ار  یخرب  یخرب 

دوشیمن ». قفوم  ندرک  هبوت  يارب 
ّقح هب  زج  هدرمـش ، مارح  ار  شنوخ  دـنوادخ  هک  ار  یناسنا  ودـنناوخیمن  دـنوادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  هک  یناـسک  و  ( 5 - ) 47287 - 47
هدش بوذ  سم  زا  هک  تسا  منهج  ياهيداو  زا  يداوماثا  دید . دهاوخ  یتخس  تازاجم  دنک ، نینچ  سکره  دننکیمن و  انز  دنشکیمن و 

، دناهتـشک هتـسناد  مرتحم  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  هدیتسرپ و  ار  ادـخریغ  هک  یناسک  منهج . رد  تسا  یلادوگ  نآ ، يولج  تسا .
. دناقیمع لادوگ  نآ  رد  ناراکانز  زین  دنزادنایم و  قیمع  لادوگ  نآ  رد 

، دناسرب لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینامیااب  درف  سکره ، هک : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47288 - 48
تسا ». منهج  وا  تازاجم  دنک ، تازاجم  ار  وا  دنوادخ  رگا  : » دومرف تسا ، خزود  وا  تازاجم 

______________________________

.102 هبوت 9 / (. 1)
م يو -؟ دیتاسا  زا  يداتسا  ای  تسا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ایآ  هک  تسین  مولعم  خیش  زا  روظنم  یلو  هدرب  الاب  خیش  ات  ار  دنس  (. 2)

م. دراد - هیآ  رد  مهیلع ) بوتی  نا  هللا  یسع   ) ۀلمج هب  هراشا  (. 3)
 81 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ترضح تسیچ ؟ شاهبوت  تسا . هتشک  ار  يدرم  ًادمع  يدرم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ریرض  یـسیع  ( 7 - ) 47289 - 49
: متفگ دـهدب . نانآ  هب  هید  دومرف : ترـضح  دنـشکب . ار  وا  هک  دـسرتیم  متفگ : دـهد . رارق  مد ] يایلوا   ] ناـشرایتخا رد  ار  شدوخ  دومرف :
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ربخاب ار  نانآ  نز  نآ  هک  دـسرتیم  متفگ : دـنک . جاودزا  نانآ  زا  ینز  اب  دومرف : ترـضح  دـنوش . ربخاب  نایرج  نیا  زا  نانآ  هک  دـسرتیم 
رد ار  اههسیک  دوش و  زامن  تاقوا  رظتنم  نآ  زا  سپ  دزاـس ، هلومحم ]  ] هسیک دـنچ  ار  نآ  دـنک و  صخـشم  ار  هید  دومرف : ترـضح  دزاـس .

دزادنیب ». نانآ  ۀناخ 
زا تسا . منهج  شتازاجم  دومرف : ترضح  تسا . هتـشک  ار  يدرم  ًادمع  يدرم  : » دش هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ( 8 - ) 47290 - 50

هدنب کی  دهدیم و  ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دریگیم و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  يرآ ؛ دومرف : ترضح  دراد ؟ هبوت  وا  ایآ  دش : لاؤس  ماما 
نانآ اب  دومرف : ترـضح  دـننک ؟] صاصق  ار  وا  دـنهاوخب  ینعی   ] دـنریذپن ار  هید  رگا  دـش : هتفگ  دزادرپیم . زین  ار  وا  ۀـید  دزاسیم و  دازآ 
ۀناخ رد  ار  اههتـسب  نآ ، زا  سپ  دنکیم  هتـسب  هتـسب  ار  لوتقم  ۀید  دومرف : ترـضح  دنهدیمن . نز  وا  هب  تفگ : صخـش  نآ  دنک . جاودزا 

دزادنایم ». نانآ 
شیوخ و نیبامیف  سپـس  دـنک و  فارتعا  لوتقم  يایلوا  دزن  هک  تسا  نیا  لتاق  ۀـبوت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 47291 - 51

دنک ». هبوت  دنتفریذپ ، هید  ای  دندرک  وفع  ار  وا  رگا  لج  زع و  دنوادخ 
ار وا  مشخ  تسا و  نمؤم  هتـسنادیم  هک  یلاـح  رد  ار  ینمؤم  ینمؤم ، درم  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 10 - ) 47292 - 52

فارتعا لتق  هب  دومرف : ترـضح  درادن ؟ هبوت  ای  دنک - هبوت  دهاوخب  رگا  دراد - هبوت  وا  ایآ  تسا . هتـشک  تسا ، هدرک  يو  نتـشک  هب  راداو 
وفع ار  يو  رگا  نآ  زا  سپ  تسوا . لتاق  يو  هک  دزاس  ربخاب  ار  نانآ  دورب و  لوتقم  يایلوا  دزن  تسین ، ربخاب  یـسک  وا  لتق  زا  رگا  دـنک و 

تبون نآ  زا  سپ  دهد و  هقدص  نیکسم  تصش  هب  درادب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دزاس و  دازآ  ار  ياهدنب  دزادرپب و  هید  نانآ  هب  دندرک ،
تسا ». هبوت  هب 

دراد ». هبوت  دنک ، بلج  ار  نانآ ]  ] تیاضر دوش و  نامیشپ  رگا  ناسنا  لتاق  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 47293 - 53
 83 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دزاس و دازآ  ار  ياهدنب  هک  تسوا  رب  : » دومرف دشکیم ، اطخ  هب  ار  ياهدنب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 47294 - 54
هزور رگا  تسوا و  رب  هزور  دباین ، تسد  ياهدنب  هب  رگا  دومرف : ترضح  دهد . هقدص  نیکسم  تصـش  رب  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود 

تسوارب ». هقدص  دناوتن ، ار 
هبوت ایآ  هک  مدیـسرپ  دشکب ، ار  ینمؤم  دـمع  هب  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 13 - ) 47295 - 55

رافغتسا لج  زع و  دنوادخ  زا  دزاس و  دازآ  نمؤم  ةدنب  کی  دنک و  تخادرپ  شلها  هب  ار  لوتقم  ۀید  هک  نآ  ات  هن ؛ دومرف : ترـضح  دراد ؟
وا ۀبوت   ] ددرگ زاب  وا  يوس  هب  دنوادخ  دنک ، نینچ  رگا  هک  مراودیما  تروص  نیا  رد  نم  دنک . عرـضت  ددرگزاب و  دنوادخ  يوس  هب  دنک و 

شلها هب  ار  وا  ۀید  ات  دریگب  ناناملسم  زا  دومرف : ترـضح  دنک ؟ تخادرپ  ار  شاهید  هک  درادن  يزیچ  رگا  موش ! تیادف  متفگ : دریذپب .] ار 
دنک ». تخادرپ 

هدروآ ار  یلبق  تیاور  نامه  دننام  و  ةرابرد »...  مالسلا  امهیلع  مظاک  ماما  ای  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نارهم  نب  ۀعامس  ( 14 - ) 47296 - 56
، دـشکب دـمع  يور  زا  ار  ینمؤـم  سکره ، دـنوادخ : ةدوـمرف  ةراـبرد  مالـسلا ] هیلع  موـصعم  ماـما   ] وا زا  دـیوگ : هعامـس  : » تسا هدوزفا  و 

شنآرق رد  دـنوادخ  هک  تسا  يدـمع  نآ  نیا ، دـشکب ، شنید  رطاـخ  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  سکره  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ .
وا دهدیم . خر  يریگرد ] فالتخا و   ] يزیچ يرگید  درم  اب  يدرم  نایم  مدیـسرپ : تسا . هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  و  دومرف :

تسا ». هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  يدمع  نآ  نیا ، دومرف : ترضح  دشکیم . دنزیم و  شریشمش  اب  ار 
يور زا  ار  ینمؤم  سکره ، و  هک : لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هعامـس  ( 15 - ) 47297 - 57

يدمعتم نامه  وا  دشکب ، شنید  يارب  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یسک  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . تسا ، خزود  وا  تازاجم  دشکب ، دمع 
يرگید وا و  نیب  يدرم  مدیـسرپ : تسا . هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یکاـندرد  باذـع  و  هک : هدومرف  شباـتک  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا 
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تسا ». هدروآ  ار  لبق  تیاور  هباشم  و  دهدیم ...  خر  يزیچ 
 85 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یملاع هب  ار  وا  دراد ؟ دوجو  ياهبوت  ایآ  دیـسرپ : نآ  زا  سپ  تشک . متـس  هب  ار  رفن  دص  يدرم  : » هک تسا  تیاور  رد  ( 16 - ) 47298 - 58
ار دنوادخ  اجنآ  رد  ورب و  بوخ  هیرق  هب  دب  ۀیرق  زا  یلو  دوشیم ؟ وت  ۀبوت  زا  عنام  یـسک  هچ  تفگ : وا  دیـسرپ . ملاع  زا  دندرک . ییامنهار 
فالتخا و هب  وا  ةرابرد  باذـع  ناگتـشرف  تمحر و  ناگتـشرف  دیـسر و  وا  هب  هار  رد  گرم  یلو  دـمآ  نوریب  هبوت  لاح  اب  وا  نک . تداـبع 
ود زا  مادک  ره  هب  صخش  نیا  دینک . يریگهزادنا  ار  هیرق  ود  نیب  تفاسم  تفگ : داتسرف و  نانآ  دزن  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  دنتخادرپ . ثحب 

هیرق نآ  لها  زا  ار  وا  هجیتن  رد  تسا و  رتکیدزن  بجو  کی  بوخ  ۀیرق  هب  هک  دندید  دـینادب . نآ  لها  زا  ار  وا  تسا ، رتکیدزن  هک  هیرق 
.« دنتشاد بوسحم 

تاعاجرا

: تشذگ

اب دـنامیمن و  ياهریبک  رافغتـسا ، اـب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  سفن ، اـب  داـهج  باوبا  زا  هد  باـب  زا  ود  داـتفه و  تیاور  رد 
تسین ». ياهریغص  رارصا ،

. دیآرد منهج  هب  وا  دشکب ، ار  یناسنا  سکره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتیاور  هدزای ، باب  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
تسا ییاهزیچ  زا  اهنآ  تساتجنپ و  رئابک  دومرف : ترضح  دییوگب . میارب  ار  رئابک  : » هک هتفگ  نیا  باب ، نیمه  زا  کی  یـس و  تیاور  رد  و 

شنید ». رطاخ  هب  دمع  يور  زا  ینمؤم  نتشک  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسا  هتسناد  بجاو  نآ  رب  ار  شتآ  لج  زع و  دنوادخ  هک 
رد نادب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکیمن  یملظ  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدجه ، باب  زا  جنپ  هاجنپ و  تیاور  رد  و 

دزرمآیم ». ار  وا  دنوادخ  دنک ، هبوت  رگا  سپ  تسادخ  نیب  وا و  نیب  هک  یمتس  اما  دنکیم و  هذخاؤم  شلام  ناج و 
رب هک  یتیاور  باوبا ، رگید  راهچ و  داتشه و  هس و  داتشه و  داتشه ، تشه ، داتفه و  تفه ، داتفه و  باب  تایاور  تایآ و  زا  يرایسب  رد  و 

. دشخبیم ار  ناراکهنگ  ناهانگ  لج  زع و  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  نیا 
. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیمه  رب  هک  یتیاور  هب  تاراّفک ، باوبا  زا  هدزناپ  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

هناوید لتاق  لام  رد  هید  هک  منیبیم  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاـصق ، لـتق و  باوبا  زا  مهدـجه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دبلط ». ترفغم  لج  زع و  دنوادخ  زا  دهدب و  هناوید  ناثراو  هب  ار  نآ  دیاب  تسا و  تباث 

. دینک هعجارم  تسا ؛ باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  مکی ، یس و  باب  تایاور  رد  و 
. تسا مزال  لتاق  رب  رافغتسا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتیاور  مهدفه ، باب  رد  و 
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دشکب ًادمع  ار  ینمؤم  هک  یسک  مکح  باب 3 

هراشا
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: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
: تسا هدش  هتشون  امش  رب  ناگتشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا 

و ، ) دوش هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوـخ ، ینید )  ) ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز . ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ 
وا و  دریگ ) رظن  رد  ار  هید  ةدننک  تخادرپ  لاح  مد ، ّیلو  ( ؛ دـنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دـیاب  دوش ) اهبنوخ  هب  لیدـبت  وا ، صاصق  مکح 

وامـش راگدرورپ  ۀـیحان  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  دـنکن .) هحماسم  نآ ، رد  و  ( ؛ دزادرپب لوتقم ) ّیلو  هب   ) ار هید  یکین  هب  زین  لـتاق ] ]
. تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ  زا  دعب  هک  یسک 

«1 . » دینک هشیپ  اوقت  امش  دیاش  درخ ! نابحاص  يا  تسا ، یگدنز  تایح و  صاصق ، رد  امش  يارب  و 
رد شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لـباقم  رد  مشچ  ناـج و  لـباقم  رد  ناـج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت ]  ] نآ رد  لیئارـساینب ]  ] اـهنآ رب 

ةراّفک دنک ، رظن  فرص  صاصق  زا  ودشخبب  ار  نآ  یـسک  رگا  ودراد  صاصق  یمخز  ره  دشابیم و  نادند  ربارب  رد  نادند  شوگ و  لباقم 
«2 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سکره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ ) )

ربارب رد  دشکب ، دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  سکره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  اب  سنوی  ( 1 - ) 47299 - 59
رگا هک  دنوش  یـضار  هید  زا  رتمک  ای  هید  زا  شیب  هب  ای  دـنریذپب  ار  هید  هک  دـنهد  تیاضر  لوتقم  يایلوا  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ صاصق  نآ 

ای مهرد  رازه  هد  هید ، دومرف : ترضح  و  « 3 . » دینک صاصق  دندرگ ، زاب  رگا  یلو  تسا  تسرد  دـندرک ، نینچ  دوخ  نیب  رد  لوتقم  يایلوا 
تسا ». رتش  دص  ای  رانید  رازه 

وا زا  دـشکب ، ًادـمع  ار  ینمؤم  سکره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 47300 - 60
هدزاود هید ، تشاد ، تسود  مه  لتاق  دـنداد و  تیاضر  هید  هب  رگا  دـنریگب . هید  هک  دـنریذپب  لوتقم  يایلوا  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ صاـصق 

هک تسا  ینیمزرس  رد  رگا  رانید و  رازه  سپ  تسا ، رانید  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  رد  رگا  تسا و  رتش  دص  ای  رانید  رازه  ای  مهرد  رازه 
هدزاود باسح  هب  ینعی  باسح  ناـمه  هب  مهرد  سپ  تسا ، مهرد  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  رد  رگا  رتش و  دـص  سپ  تسا ، رتش  نآ  رد 

تسا ». رازه 
______________________________

.179 - 178 هرقب 2 / (. 1)
.45 هدئام 5 / (. 2)

ۀلحرم تسا : هدش  هدید  هلحرم  ود  رد  تیاضر ، تیاور ، رد  هک  دوش  تقد  دناسریم . ار  تیاضر  زا  تشگزاب  اوعجارت ،» نا  و   » ۀلمج (. 3)
ای دننکیمن . یعطق  ار  نآ  دندرگیمرب و  تیاضر  زا  اددجم  اوعجارت » نا  و   » رد هک  تیاضر  ندش  یعطق  مود  ۀلحرم  تشذگ ؛ هب  لیم  لوا 

سپ دنوش  یضار  هید ...  هب  لوتقم  يایلوا  هکنیا  رگم  دیامرفیم  ماما  تسا . ناشدوخ  نایم  رد  نخس  ندنادرگزاب  يانعم  هب  عجارت  هک  نیا 
لامتحا ود  نیا  دینک . صاصق  دندیسرن ، ینشور  ۀجیتن  هب  دندنادرگزاب و  رگیدکی  هب  ار  نخـس  رگا  یلو  تسا  مامت  هک  دنوش  یـضار  رگا 

رت ناور  ارهاظ  هک  هدمآ  رگید  يریبعت  اب  راصبتـسا  بیذهت و  رد  تیاور  یلو  تسا  فیرـش  یفاک  نتم  هب  هجوت  اب  اوعجرت  نا  ریـسفت و  رد 
م دراد - هراشا  ریخا  ۀتکن  نیا  هب  لوقعلا  تآرم  رد  یسلجم  هک  هنوگ  نآ  تسا 

 89 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک مدینش  تسا  هتـشک  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 3 - ) 47301 - 61
ای مهرد  رازه  هدزاود  هید ، دـنتفریذپ ، ار  هید  رگا  هک  دـنهد  تیاـضر  هید  هب  لوتقم  ياـیلوا  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ صاـصق  وا  زا  دومرفیم :

تسا ». رانید  رازه  هید ، سپ  تسا ، رانید  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  رد  رگا  سپ  رتش ، دص  ای  رانید  رازه 
وا رب  دشاب ، دمع  يور  زا  رگا  سپ  دشکب  گرزب - ای  کچوک  ار - یصخش  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47302 - 62
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تسا ». صاصق 
، دشاب دمع  يور  زا  رگا  سپ  دشکب  گرزب - هچ  کچوک و  هچ  ار  یصخش  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47303 - 63

تسا ». صاصق  وا  رب 
وفع و وا  زا  رگا  یلو  دوشیم  صاصق  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دـشکب ، دـمع  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  سکره  رب  سپ  ( 6 - ) 47304 - 64

. دنک رافغتسا  هبوت و  هک  تسوارب  دش ، هتفریذپ  هید 
، تشون وا  هب  ياهماندهع  رد  هک  تسا  ثراح  رـسپ  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ادخ  ةدنب  نامرف  نیا  ( 7 - ) 47305 - 65
ار تازاجم  رتعیرـس و  ار  رفیک  ّقحان ، هب  اـهنوخ  نتخیر  زا  زیچ  چـیه  هک  نک  زیهرپ  مارح  هب  نآ  نتخیر  نوخ و  زا  : » دـیوگ هک  اـجنآ  اـت 

رگید راک  ره  زا  شیپ  تمایق ، زور  رد  ناحبـس  دنوادخ  دزاسیمن و  رتهتـسیاش  ندش  يرپس  هب  ار  تدم  يدوبان و  هب  ار  تمعن  رتگرزب و 
هک اریز  نکم ؛ تیوقت  ار  دوخ  تموکح  مارح ، ینوخ  نتخیر  اب  سپ  درک . دـهاوخ  تواضق  هب  زاغآ  هتخیر  ّقحان  هب  ياـهنوخ  هب  تبـسن 

يرذع نم  دزن  ادخ و  دزن  رد  وت ، دنکیم و  زین  نوگنرـس  دوبان و  ار  نآ  هکلب  دزاسیم  تسـس  فیعـض و  ار  تتموکح  اهنت  هن  ّقحان  نوخ 
رد تتـسد  ای  ریـشمش  هنایزات ، يدـش و  لتق  هب  ـالتبم  اـطخ  هب  رگا  یلو  تسا . نت  صاـصق  نآ ، رفیک  هک  ارچ  يرادـن ؛ يدـمع  نتـشک  رد 
زا ار  وت  تاهطلـس  ربک  هک  ادابم  تروص  نیا  رد  تسا  لـتق  بجوم  نآ  زا  شیب  يراـک  اـی  ندز  تشم  کـی  هک  ارچ  درک  طارفا  یهدرفیک 

درادزاب »! نانآ  هب  لوتقم  يایلوا  ّقح  تخادرپ 
رد امـش  يارب  و  هک : لاـعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  داجـس  ماـما  زا  یلباـک  دـلاخوبا  ( 8 - ) 47306 - 66
اریز تسا ؛ یگدـنز  رد  تیامح  صاـصق ، رد  دـمحم ! تما  يا  امـش  يارب  : » هک تسا  هدرک  تیاور  تسا ...  یگدـنز  تاـیح و  صاـصق ،

يارب یگدنز  تایح و  هجیتن  رد  دشکیم و  تسد  لتق  زا  تهج  نیمه  هب  دوشیم ، صاصق  وا  زا  هک  دـنادب  دـنک و  لتق  دـصق  هک  سکره 
زین رگید  مدرم  يارب  دشکب و  هتساوخیم  هک  تسا  يراکتیانج  نیمه  يارب  یگدنز  تایح و  زین  درک و  ار  وا  نتشک  دصق  هک  تسا  یسک 

دننکیمن ». نتشک  هب  مادقا  صاصق ، سرت  زا  تسا ، بجاو  صاصق  دنمهفب  هک  نامز  ره  تسا . یگدنز  تایح و 
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نب یلع  ماما  تمدـخ  تسا ، شردـپ  لتاق  وا  تفگیم  هک  ار  يدرم  يدرف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ( 9 - ) 47307 - 67
ات دنک  وفع  لتاق  زا  ات  تساوخ  درم  نآ  زا  یلو  تسناد . بجاو  وا  رب  ار  صاصق  ترضح  درک و  فارتعا  لتاق  دروآ . مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نامه نوخ ، یعّدـم  هب  نیـسح  نب  یلع  ماـما  دـشن . یـضار  شلد  وفع  هب  صخـش  نآ  هک  ییوگ  یلو  دزاـس . گرزب  ار  وا  باوث  دـنوادخ 
وا رب  ار  هانگ  نیا  تیانج و  نیا  يراد ، دای  هب  یتلیـضف  لتاق  درم  نیا  يارب  رگا  دومرف : تشاد ، صاـصق  ّقح  هدوب و  لوتقم  ّیلو  هک  یـسک 

، مرذـگب وا  ةراـبرد  مردـپ  لـتق  زا  نم  هک  يّدـح  هب  ّقـح  نآ  یلو  تسا  نـم  رب  یّقح  وا  يارب  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  تـفگ : وا  شخبب .
اب نم  هک  دهاوخب  دراد  نم  رب  هک  یّقح  لیلد  هب  رگا  یلو  مراد  صاصق  دصق  تفگ : وا  یهاوخیم ؟ هچ  سپ  دومرف : ترـضح  دـسریمن .

. مرذگیم رد  وا  زا  منکیم و  هحلاصم  وا  اب  منک ، هحلاصم  هید  رب  وا 
ادخ لوسر  يربمایپ  ادخ ، دیحوت  وا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : دراد ؟ وت  رب  یّقح  هچ  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ترـضح 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  ترضح  تسا . هداد  دای  نم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تماما  مالـسلا ، هیلع 
ربارب رد  دناوتیم  نیا  تسه . هک  دنگوس ! ادخ  هب  تسین ؟] تردپ  نوخ  لداعم  ینعی   ] دـنکیمن رپ  ار  تردـپ  نوخ  ياج ]  ] نیا ایآ  دومرف :

ناربمایپ و ياهنوخ  ربارب  رد  هک  ارچ  دریگ ؛ رارق  دـنوش ، هتـشک  رگا  ناماما  ناربماـیپ و  زجهب  نیرخآ  نیلوا و  زا  ناـینیمز  ۀـمه  ياـهنوخ 
دریگیمن »...  رارق  يزیچ  ناماما 

هیلع نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  زا  ناشناردپ  زا  ناشیا  هب  بوسنم  ریسفت  باتک  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ( 10 - ) 47308 - 68
هدش هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک ، دروم  رد  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا 
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ربارب رد  دازآ  تشک . ار  وا  درب و  نآ  هب  ار  لوتقم  لتاق  هک  یهار  نامه  دنربب ؛ لوتقم  هار  هب  ار  لتاق  هک  نیا  تسا و  تاواسم  روظنم  تسا .
یسک رگا  سپ  دشاب . هتشک  ار  ینز  نز ، نآ  هک  یتروص  رد  دوشیم  هتشک  نز  ربارب  رد  نز  نز . ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و 

ار هید  لتاق  هک  دـنهد  تیاضر  لوتقم  ءایلوا  دـنک و  وفع  ار  لتاق  هک  یـسک  سپ  دوش ، هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوخ ، ینید ]  ] ردارب يوس  زا 
مک و نودـب  لتاق  دـیاب  دـننک و  هید  يهبلاطم  یکین  هب  مَد ، ءایلوا  دـیاب  سپ  دـنک ، وفع  ار  لتاق  هید  نتفرگ  ربارب  رد  لوتقم  ّیلو  دزادرپب و 

. دزادرپب ار  هید  ندرک ، ادرف  زورما و  نودب  تساک و 
؛ دـنک وفع  دریگیم  هک  ياهید  اب  لتاق  زا  لوتقم  ّیلو  ات  تسا  هداد  هزاجا  هک  ارچ  امـش ؛ راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا ،

قافتا مک  هجیتن  رد  دهدب و  دریگب ، هک  یـضوع  نودب  وفع  هب  تیاضر  لوتقم  ّیلو  هک  دـشیم  مک  نتـشک ، ای  وفع  زج  دوبن ، رگا  هک  اریز 
هک ياهید  ربارب  رد  نتشک  زا  وفع  زا  سپ  هک  یسک  ینعی  دنک ، زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  یسک  ودبای  تاجن  ندش  هتشک  زا  لتاق  هک  داتفایم 

باذـع تشک : هداد ، تیاـضر  نادـب  زین  وا  دوـخ  هداد و  هک  ياهـید  ربارب  رد  يو  زا  هـک  نآ  زا  سپ  ار  لـتاق  درک و  زواـجت  رگا  دریگیم 
لیلد  هب  ندش  هتشک  ایند  رد  ادخ و  دزن  هب  ترخآ  رد  تشاد . دهاوخ  یکاندرد 
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تایح و صاصق ، رد  امش  يارب  و  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  تسا . هدوبن  لالح  وا  رب  يو  نتشک  هک  هتشک  ار  یـسک  هک  ارچ  صاصق ؛

نیا دشکیم و  تسد  نتشک  زا  لیلد  نیمه  هب  دوشیم ، صاصق  وا  زا  هک  دمهفیم  دنکیم و  نتـشک  دصق  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ یگدنز 
ربارب رد  دـیاب  هک  تسا  راکتیانج  يارب  یناگدـنز  تایح و  زین  دـشکب و  ار  وا  هتـساوخیم  هک  تسا  یـسک  يارب  یناگدـنز  تاـیح و  دوخ 

زا تسا ، تباث  بجاو و  صاصق  هک  دـنمهفیم  یتقو  تسا ، مدرم  ریاس  يارب  یناگدـنز  تایح و  زین  دوش و  صاصق  دـشکیم ، هک  یـسک 
دننکیمن ». نتشک  تارج  صاصق  سرت 

دجسم رد  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  هک  یلاح  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 11 - ) 47309 - 69
اجنآ ات  دمآ ...  ام  دزن  دوهی  ناملاع  زا  یملاع  دندرکیم ، وگتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لئاضف  ةرابرد  دـندوب و  هتـسشن  ادـخ  لوسر 

هید دنهاوخب ، رگا  دننکیم و  وفع  ار  وا  دنهاوخب ، لوتقم  يایلوا  رگا  ناناملـسم ، يدمع  لتاق  هک  تسا  نیا  اهنآ ...  زا  یکی  و  دیامرف : هک 
وا زا  هید  دریگیمن و  رارق  وفع  دروم  دوشیم و  هتـشک  لـتاق  هک  تسا  نیا  دنیامـش ، نید  لـها  هک  تاروت  لـها  رب  یلو  دـنریذپیم . وا  زا 

امش ». راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا ، دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوشیم . هتفرگ 
: تخیگنارب ریـشمش  جنپ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 12 - ) 47310 - 70
رد هک  يریـشمش  نآ  سپ  تسام . اـب  شمکح  تساـم و  ریغ  راـیتخا  رد  ریـشمش  نآ  ندیـشک  تسا و  فـالغ  رد  يریـشمش  نآ ، زا  یکی 

نیا ندیـشک  سپ  ناج ...  لباقم  رد  ناج  تسا : هدومرف  ههجو  ّلج  دـنوادخ  دوشیم . ارجا  صاـصق  نادـب  هک  تسا  ناـمه  تسا ، فـالغ 
تسام ». اب  نآ  مکح  تسا و  لوتقم  يایلوا  رایتخا  رد  ریشمش 

دشکیم و دهاوخب ، رگا  تسا . دمع  لتق  رد  روظنم  دراد ؛ نوخ  رایتخا  ّیلو ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 47311 - 71
دنکیم ». وفع  دهاوخب ، رگا  دریگیم و  هید  دهاوخب ، رگا 

درک و ینارنخـس  مدرم  يارب  فیخ  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 14 - ) 47312 - 72
: دومرف

، دناهدینشن هک  یناسک  هب  دراد و  هاگن  دمهفب و  ار  نآ  دونشب و  ار  منخس  هک  ياهدنب  دنادرگ  وکین  دنوادخ 
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ۀمه ۀـّمذ  اب  ربارب  ناملـسم  نیرتمک  نداد  ناما  دراد و  يربارب  مه  اـب  ناـشياهنوخ  دـنردارب و  ناناملـسم  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  دـناسرب ... 
«.« 1  » تسا ناناملسم 
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هیلع ناناملسم  و  : » هک تسا  هدوزفا  نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  نابا  زا  نامثع  نب  داّمح  زا  زین  ار  تیاور  نیمه  هباشم  و 
ینارنخس فیخ  دجسم  رد  �ینم  رد  عادولاۀجح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نآ  رد  و  دندحتم ] مه  اب   ] دنتـسه تسدکی  نارگید 

درک ».
ناما اب  نانآ  نیرتمک  نداد  ناما  دراد و  يربارب  مه  اب  ناشياهنوخ  نانمؤم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 15 - ) 47313 - 73

دناهچراپ ». کی  تسدکی و  ناگناگیب  لباقم  رد  نانآ  تسا و  ربارب  نانآ  ۀمه  نداد 
، هیامورف فیرـش و  فیعـض ، يوق و  نیب  ار  سفن  زا  رتمک  رد  و  نتـشک ]  ] سفن رد  صاصق  تیاور ، نیا  : » دـیوگ مالـسالا  مئاعد  فّنـصم 

تسین ». یقرف  چیه  ناناملسم  نیب  تهج  نیا  رد  دزاسیم و  تباث  هرهچ  ابیز  هرهچ و  تشز  دنسپان ، وکین و  لماک ، صقان و 
______________________________

هب هک  دیاب  دـناهداد و  ناما  همه  هک  ایوگ  دـهد ، ناما  نمـشد  رکـشل  زا  یـسک  هب  نانآ  نیرتمک  ای  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  (. 1)
م. تسا - ناناملسم  کت  کت  هارمه  ناناملسم  ۀمه  یهد  ناما  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  دننکن ؛ ضقن  ار  نآ  دنشاب و  دنبیاپ  ناما  نیا 
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دنرگید ». یخرب  ياتمه  وفک و  یخرب  نانمؤم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 16 - ) 47314 - 74

یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردـپ  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 17 - ) 47315 - 75
تـسد اب  دوشیم و  باضخ  نیا  زا  نیا ، اعطق  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دومرف سپـس  تفرگ و  تسد  رد  ار  شیوخ  نساحم  يزور  مالـسلا  هیلع 

: دنتفگ دندوب ، ترضح  رضحم  رد  هک  یهورگ  درک . شیوخرس  نساحم و  هب  هراشا  دوخ 
کی اهنت  تسا . زواجت  ناودـع و  نامه  نیا  هآ ! هآ ! دومرف : ترـضح  مینکیم . دوبان  ار  وا  لـسن  دـنک ، نینچ  یـسک  رگا  نینمؤملاریما ! يا 

تسا ». هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  هنوگنامه  ناج ، کی  ربارب  رد  ناج 
لزان ارم  دییات  شنآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  متفگ و  هملک  راهچ  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 18 - ) 47316 - 76

زرط زا  ار  نانآ  یناوتیم  درک : لزان  لاـعتم  دـنوادخ  دوش ، راکـشآ  دـیوگ  نخـس  نوچ  تسا و  ناـهنپ  شناـبز  سپ  رد  درم  متفگ : درک .
ار يزیچ  هکلب  داتـسرف : ورف  دـنوادخ  دـنکیم . ینمـشد  نآ  اـب  دـشاب ، لـهاج  يزیچ  هب  تبـسن  هک  سکره  متفگ : یـسانشب . ناـشنانخس 
هک تسا  يزیچ  هب  یناسناره  شزرا  ةزادنا  متفگ : دوب . هدشن  نشور  نانآ  رب  شتیعقاو  زونه  ودنتـشادن  نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذـکت 

هدیشخب تعـسو  تردق  ملع و  رد  ار  وا  هدیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  ادخ  هک : داتـسرف  ورف  تولاط  ناتـساد  رد  دنوادخ  دنادیم . بوخ  ار  نآ 
درخ ». نابحاص  يا  تسا ، یگدنز  تایح و  صاصق ، رد  امش  يارب  و  هک : داتسرف  ورف  دنوادخ  ودنکیم  مک  ار  لتق  لتق ، متفگ : تسا .

دوریمن و ردـه  اـهنوخ  مالـسا  رد  : » هک درکیم  موـقرم  شنارازگراـک  هب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 19 - ) 47317 - 77
دوشیمن ». لیطعت  دودح  دوریمن و  رده  اهنوخ  هک : تشون  هعافر  هب  ترضح 

هتشون امش  رب  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 20 - ) 47318 - 78
تسا ». نانمؤم  ةژیو  اهنت  نیا  : » دومرف دنروظنم ، ناناملسم  ۀمه  ایآ  هک  نیا  وتسا  هدش 
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ضرع یسوم  تفگ ، نخس  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  اب  لج  زع و  دنوادخ  نوچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ( 21 - ) 47319 - 79

ار ینمؤم  هک  یسک  تازاجم  نم ! يادخ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسیچ ؟ ماوت ، ربمایپ  نم  هک  دهد  یهاوگ  هک  یـسک  شاداپ  نم  يادخ  درک :
.« مرذگیمن رد  وا  شزغل  زا  منکیمن و  هاگن  وا  هب  تمایق  زور  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ دشکب ، دمع  يور  زا 

تاعاجرا
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: تشذگ

دـنردارب و ناناملـسم  : » هـک هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ةدوـمرف  سمخ ، ناّقحتـسم  باوـبا  زا  مـکی  باـب  زا  مهدزناـپ  تـیاور  رد 
دراد ». يربارب  مه  اب  ناشياهنوخ 

یلو دـنکیم  يربارب  ناـشياهنوخ  اـیآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  جـیوزت ، باوـبا  زا  مهدزوـن  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 
دنکیمن »؟ يربارب  ناشياهجْرف 

. نآ دننام  متفه ، تیاور  رد  و 

: دیآیم

. دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتیاور  هب  دینک  هعجارم  يدعب ، باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
ات دـش . لاؤس  تسا ، هتـشک  ار  يدرم  ًادـمع  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مهدزون ، باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

هتشک لتق ، نیا  ربارب  رد  دوب ، اج  رس  رب  شلقع  ملاس و  لتق ، ماگنه  هب  هتشک و  ار  وا  هک  دنهد  تداهـش  وا  رب  نادهاش  رگا  دیوگ : هک  اجنآ 
دش ». دهاوخ 

و دوشیم ». هتـشک  دشکب ، ًادمع  ار  شردپ  رگا  يدـنزرف  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
. ار باب  نیا  تایاور  رگید  دینک  هظحالم 

ار درم  دنهاوخب  نز  لها  رگا  دومرف : ترضح  تسا . هتشک  ار  ینز  دمع  يور  زا  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مهدفه ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
: دومرف ترضح  تسا ، هتشک  ًادمع  ار  شرهوش  ینز  هک : هتفگ  نیا  دننکیم و  تخادرپ  ار  هید  فصن  درم  لها  هب  یلو  دنشکیم . دنشکب ،
ار یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  . ] دـنکیمن تیانج  دوش ، شدوخ  رب  هک  یتیانج  زا  شیب  یـسک  دنـشکیم و  ار  نز  دـنهاوخب  درم  لها  رگا 

دننکیمن ».] وا  اب  يراک  يو ، نتشک  زا  شیب  دنشکیم و  ار  وا  تسا ، هتشک 
. دینک هعجارم  تسا  نآ  اب  بسانم  هچنآ  هب  باب  تایاور  ریاس  رد  و 

بوسحم دـمع  لتق ، رد  دـمع  هبـش  ياطخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  وضع  صاصق  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». لتق  دمع ، لتق  مکح  هک  ارچ  دوشیمن ،

. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  ار  باب  تایاور  ریاس  دیرگنب  و 
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یئاطخ لتق  دمعهبش و  دمع و  لتق  باب 4 

هراشا

دشکب و ار  وا  ات  دشکن  تسد  وا  زا  دـنزب و  اصع  ای  حالـس  اب  هک  تسا  نآ  دـمع  لتق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47320 - 80
درادن ». نتشک  دصق  هک  تسا  نآ  اطخ 

وا هب  تشم  ای  اصع  ای  گنس  ای  نهآ  اب  دنک و  یصخش  دصق  یسک  هک  تسا  نآ  دمع  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47321 - 81
دروخیم ». وا  ریغ  هب  یلو  دنکیم  یصخش  دصق  یسک  هک  تسا  نآ  اطخ  وتسا  دمع  دراوم  نیا  ۀمه  دنزب ؛

تروص نیا  رد  هک  دراد  ندز  دصق  نآ  اب  تسا ؛ يزیچ  ره  دمع  لتق  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 3 - ) 47322 - 82

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1697 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ناـمز  نآ  دوـمرف : ترـضح  دـنزیم و  يرگید  زیچ  هب  یلو  دـنکیم  دـصق  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  اـطخ  تـسا و  تباـث  صاـصق  وا  رب 
دشابن ». وا  هیلع  ياهنّیب  هچرگ  دوشیم ؛ هتشک  دنک ، لتق  باکترا  هب  فارتعا 

دمع نیا  دریمب ، بورضم  نآ  دنزب و  بوچ  ای  رجآ  ای  تشخ  اب  ار  يرگید  يدرم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47322 - 83
تسا ».

نآ هباـشم  هک  یتـلآ  اـب  ار  وا  دـنکب و  ار  نآ  دـصق  هک  تسا  نآ  دـمع  تیاـنج ] : » ] دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 5 - ) 47324 - 84
ودـشکیم دـشکیمن ، نآ  هباشم  هک  یتلآ  اب  ار  وا  درادـن و  ار  وا  نتـشک  ةدارا  یلو  دـنک  وا  دـصق  هک  تسا  نآ  اطخ  دـشکب و  دـشکیم ،

دروخیم ». وا  هب  یلو  دراد  ار  يرگید  زیچ  دصق  هک  تسا  نیا  تسین ، نآ  رد  کش  هک  ییاطخ 
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تروص نتـشک  نآ  هباشم  اب  هک  یتلآ  اـب  ار  وا  دـنک و  وا  دـصق  هک  تسا  نآ  دـمع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 47325 - 85
دشکیم ». دریگیم ،

بورضم نآ  و  دشاب - هک  هچ  ره  اب  دنزب - ار  یسک  هجوت  اب  دمع و  يور  زا  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47326 - 86
يزادـناریت دور و  هناـشن  ار  يرگید  زیچ  هک  تسا  نآ  اـطخ  دوـشیم و  بجاو  صاـصق  نآ  ربارب  رد  تسا و  دـمع  نیا  دریمب ، ندز  نیا  زا 

دنک ». دروخرب  وا  هب  یلو  هدرکن  ار  وا  دصق  راک  نآ  اب  هک  دنک  يراک  ای  دروخب  هیلعٌینجم  هب  یلو  دنک 
[ دوش هتـشک  و   ] دوش عقاو  دصق  ءوس  دروم  وا  دوخ  هک  یـصخش  ره  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 8 - ) 47327 - 87

دروخب ». يرگید  هب  یلو  دنک  يزیچ  دصق  هک  تسا  نآ  اطخ  تسا و  صاصق  نآ  رد 
دـصق هب  هک  تسا  نیا  اـطخ  تسا و  دـمع  نآ  دور ، نـیب  زا  ندز  نآ  اـب  بورـضم  دـنزب و  دـمع  يور  زا  هـک  سکره  ( 9 - ) 47328 - 88

. دنک تباصا  یناسنا  هب  یلو  دنک  يزادناریت  یناویح  ای  اپراهچ  تمس  هب  ای  دروخب  يرگید  هب  اما  دنک  يزادناریت  یصخش 
فالتخا امش  نایـضاق  اب  دیعـس  نب  ییحی  ایآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادبع  ( 10 - ) 47329 - 89

هبحر رد  ناوج  ود  متفگ : روایب . دناهدرک ، ادیپ  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  يدراوم  زا  دروم  کی  دومرف : ترـضح  يرآ . متفگ : دنکیم ؟ ادیپ 
رب نآ  اب  درب و  تسد  یگنـس  هب  دوب  هدش  هتفرگ  زاگ  هک  سک  نآ  تفرگ . زاگ  ار  يرگید  ود ، نآ  زا  یکی  دندرک . دروخ  دز و  مه  اب  « 1»

دیعـس نب  ییحی  دزن  ار  هثداح  نیا  دُرم . نآ  زا  سپ  تفرگ و  جنـشت  وا  تسکـش . ار  وا  رـس  دـیبوک . دوب ، هتفرگ  زاـگ  ار  وا  هک  يرگید  رس 
. درک صاصق  وا  دندرب .

: هک دنتفگ  دش و  هتفگ  نخس  رایسب  شاهرابرد  دمآ و  نیگنس  همربش  نبا  یلیل و  یبا  نبا  دزن  مکح  نیا 
. تخادرپ ار  صاصق  نیا  ۀید  شدوخ  لام  زا  یلع  نب  یسیع  تسا . اطخ  هداتفا ) قافتا  هچنآ   ) نیا

هک تسا  نآ  اطخ  دـننکیم و  صاصق  ندز  تشم  ربارب  رد  دنتـسه ، اـم  دزن  هک  یناـسک  دومرف : ترـضح  دـیوگ : جاّـجح  نب  نمحرلادـبع 
دنک ». تباصا  وا  ریغ  هب  یلو  دنک  دصق  ار  يزیچ 

ياهتواضق اب  ایآ  هک : دیسرپ  نم  زا  دیعس  نب  ییحی  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادبع  ( 11 - ) 47330 - 90
. تفرگ زاگ  ار  يرگید  تسد  یکی  هبحر ، رد  ناوج  ود  يرآ . متفگ : دزرویم ؟ تفلاخم  امش 

______________________________

. عیسو خارف و  نادیم  (. 1)
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ار نایرج  نیا  دُرم . درک و  جنشت  وا  درک و  تنوفع  دیرد و  ار  هدنریگزاگ  تسد  تشادرب و  یگنـس  دوب ، هدش  هتفرگ  زاگ  شتـسد  هک  نآ 
ام نایم  رد  زیچ  نیا  دنتفگ : یسوم  نب  یـسیع  هب  یلیل  یبا  نبا  همربش و  نبا  درک . صاصق  گنـس ، ةدننز  زا  وا  دندرب . دیعـس  نب  ییحی  دزن 
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ار صاصق  هب  لوتقم  ۀید  یـسوم  نب  یـسیع  هک  نآ  ات  دندرک  رارـصا  نخـس  رب  نانیا  دوشیمن و  صاصق  هنایزات  ای  گنـس  اب  درادن ! هقباس 
تساطخ و نآ  هک  دـنیوگیم  نانیا  متفگ : دـننکیم . صاصق  تشم  ندز  ربارب  رد  دـنیام  دزن  هک  یناـسک  دومرف : ترـضح  درک . تخادرپ 
هک یـصخش  ره  اما  دنک و  تباصا  وا  ریغ  هب  یلو  دنک  هدارا  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  اهنت  اطخ  دومرف : ترـضح  دوشیمن . نهآ  اب  زج  دمع 

تسا ». دمع  نآ  درک ، تباصا  وا  هب  يداد و  رارق  فده  ار  وا  ياهدرک و  نآ  دصق  وت 
دوشیم ». بوسحم  دمع  نتشک ،] يارب   ] ینهآ لیاسو  عاونا  ۀمه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 47331 - 91

زا شیپ  تبرض - کی  اب  بورضم  نآ  دنزب و  گنس  ای  اصع  اب  ار  يدرم  يدرم ، رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 47332 - 92
وا رب  گنس  ای  اصع  اب  اررکم  درب و  الاب  درک و  دنلب  رگا  یلو  تسا  لتاق  دوخ  رب ، هید  تسا و  دمعهبش  نیا  دریمب ، دیوگب - ياهملک  هکنآ 
ای زور  کی  دنزب و  فرح  نآ  زا  سپ  دنزب و  وا  هب  هبرـض  کی  رگا  یلو  دوشیم  هتـشک  نآ  يارب  تسا و  دـمع  نیا  دـشکب ، ار  وا  ات  دـنزب 

دوشیم ». بوسحم  دمعهبش  نآ  دریمب ، سپس  دنامب و  زور  کی  زا  شیب 
: دومرف درک و  ینارنخس  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 47333 - 93
هن رد  هک  يرتش  ات  هلاس  ود  نیب  هلماح  رتش  نآ  يات  لهچ  هک  تسا  رتش  دـص  دمعهبـش ، رد  هید  تسا و  هنایزات  اصع و  گنـس ، دـمعهبش ،

تسا ». هتشاذگ  یگلاس  جنپ  هب  اپ  هک  هلاس  راهچ  رتش  یس  هتفر و  یگلاس  راهچ  رد  هک  هلاس  هس  رتش  یس  هتفر و  یگلاس 
نآ دمعهبـش  دراد و  صاصق  دمع ، دومرف ...« : عادولاۀـجح  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ( 15 - ) 47334 - 94

تسا ». تیلهاج  زا  دیازفیب ، نیا  رب  هک  یسک  تسا و  رتش  دص  نآ  رد  دشکب و  گنس  اصع و  اب  هک  تسا 
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ياطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 16 - ) 47335 - 95
هلماح رتش  نآ  يات  لهچ  هک  تسا  رتش  دص  نآ  دوشیم و  دایز  نیا  ۀید  دشکب . گنـس  ای  اصع  ای  هنایزات  اب  هک  تسا  نیا  دومرف : دمعهبش 

هلاس ود  ات  یس  هتشاذگ و  یگلاس  راهچ  هب  اپ  هک  ياهلاس  هس  رتش  نآ  يات  یس  تسا و  هتـشاذگ  یگلاس  هن  هب  اپ  هک  يرتش  ات  هلاس  ود  نیب 
رد اپ  هک  هلاس  ود  رتش  یس  هتشاذگ و  یگلاس  راهچ  رد  اپ  هک  هلاس  هس  رتش  یس  ییاطخ  لتق  يهید  تسا و  هتـشاذگ  یگلاس  هس  رد  اپ  هک 

، هتـشاذگ یگلاـس  هس  رد  اـپ  هک  هلاـس  ود  رتش  تسیب  تسا و  هتـشاذگ  یگلاـس  ود  رد  اـپ  هک  هلاـس  کـی  رتـش  تسیب  دراد و  یگلاـس  هس 
تسا ». دنفسوگ  تسیب  لداعم  رتش  ره  تمیق  دنفسوگ ، اب  رانید و  هد  ای  مهرد  تسیب  دص و  دقن ، لوپ  اب  رتش  ره  تمیق  دشابیم و 

، گنـس اصع و  هنایزات ، اب ] لتق  : ] هک درک  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 47336 - 96
تسا ». دمعهبش 

. منکیم ترپ  يدرم  هب  دـشکیمن ، نآ  هباـشم  هک  ار  يزیچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ ساـبعلاوبا  ( 18 - ) 47337 - 97
. درک ترپ  ار  نآ  تشادرب و  يزیر  گنس  ترضح  نآ ، زا  سپ  تساطخ . نیا  دومرف : ترضح 

رد یّکـش  هک  تسا  ییاطخ  لـتق  ناـمه  نیا  دومرف : ترـضح  دـنکیم . تباـصا  يدرم  هب  یلو  منکیم  ترپ  يدنفـسوگ  هب  نآ  اـب  متفگ :
دنزب ». دشکیم ، نآ  هباشم  هک  یتلآ  اب  هک  تسا  نامه  دمع  تسین و  نآ  ندوب  ییاطخ 

دـشکیمن و نآ  دـننامه  هک  یتلآ  اب  ینک  هلمح  دـصق و  وا  هب  هک  تسا  نیا  اطخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 19 - ) 47338 - 98
دنک ». تباصا  وا  هب  یلو  ینک  دصق  ار  يرگید  يزیچ ، اب  هک  تسا  نیا  تسین ، کش  نآ  رد  هک  ییاطخ  يرادن و  ار  وا  نتشک  دصق 
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، نآ ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا  هراّفک  هید و  نآ  رد  هک  ییاطخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ ساـبعلاوبا  ( 20 - ) 47339 - 99

. يرآ دومرف : ترضح  دشاب ؟ هتشادن  ار  وا  نتشک  دصق  یلو  دنکب  ار  يدرم  ندز  دصق  هک  تسا  نامه 
: دومرف ترضح  تسا . هتشک  ار  وا  هدروخ و  یناسنا  هب  یلو  درک  ترپ  يدنفسوگ  يوس  هب  يزیچ  متفگ :
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تسا ». هراّفک  هید و  وا  رب  تسین و  نآ  ندوب  ییاطخ  رد  یّکش  هک  تسا  ییاطخ  نامه  نیا 
. تسا دمع  نآ  دنزب ، نهآ  اب  يدرم  رگا  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  کلملادبع  نب  لضف  ( 21 - ) 47340 - 100

يدرم يدرم ، هک  تسا  نامه  نآ  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا ، هراّفک  هید و  نآ  رد  هک  ییاطخ  لتق  ةرابرد  ماما  زا  دیوگ : کلملادبع  نب  لضف 
. يرآ دومرف : ترضح  درادن ؟ ار  وا  نتشک  دصق  یلو  دنزیم  ار 

وا رب  تسین و  کش  نآ  رد  هک  تسا  ییاطخ  ناـمه  نیا  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ تباـصا  يرگید  هب  یلو  دـنک  باـترپ  يزیچ  رگا  متفگ :
تسا ». هید  هراّفک و 

: هک مدیسرپ  تسا ، هراّفک  هید و  نآ  رد  هک  ییاطخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ کلملادبع  نب  لضف  ( 22 - ) 47341 - 101
يدرم هب  یلو  دـنک  باـترپ  يزیچ  رگا  متفگ : يرآ . دومرف : ترـضح  درادـن ؟ ار  وا  نتـشک  دـصق  دـنزیم و  ار  يدرم  هک  تسا  ناـمه  وا 

تسا ». تباث  هید ، هراّفک و  وا  رب  تسین و  کش  نآ  رد  هک  تسا  ییاطخ  نامه  نآ ، دومرف : ترضح  دنک ؟ تباصا 
اب هک  یباترپ  رد  تسین ] صخـشم  لتاق  هک   ] مهبم ۀـثداح  کـی  رد  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 23 - ) 47342 - 102

هتـشک دـمع  يور  زا  هک  سکره  تساطخ و  ۀـید  شاهید  تساطخ و  نآ  دوش ، هتـشک  یهورگ  نایم  دروخ  دز و  رد  ای  هناـیزات  اـی  گـنس 
نیزگیاج ندـنادرگرب و  وا  زا  داـب و  وا  رب  يو  مشخ  ادـخ و  تنعل  دوش ، صاـصق  يارجا  عناـم  هک  سکره  تسا و  صاـصق  نآ  رد  دوش ،

.« دوشیمن هتفریذپ 

تاعاجرا

: تشذگ

: متفگ تسیچ ؟ وت  رظن  زا  اطخ  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مرحم ، تامّرحم  باوبا  زا  مکی  داتفه و  باب  زا  مهدزیس  تیاور  رد 
وا رب  تساـطخ و  نیا  يرآ ، دوـمرف : ترـضح  دروـخیم . يرگید  ياـمرخ  تخرد  هب  یلو  دزادـنایم  اـمرخ  تخرد  نیا  يوـس  هـب  يزیچ 

.« تسا هراّفک 

یشکدوخ مکح  باب 5 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
. تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ؛ یشکدوخ  و  ... 

ناسآ ادـخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  يدوزهب  دـهد ، ماـجنا  متـس  زواـجت و  يور  زا  ار  لـمع  نیا  سکره  و 
«1 . » تسا

______________________________

.30 - 29 ءاسن 4 / (. 1)
 111 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، دنک یـشکدوخ  دمع  يور  زا  هک  سکره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  دّالو  وبا  ( 1 - ) 47343 - 103
دوب ». دهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب 
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. دنام دهاوخ  هشیمه  يارب  منهج  شتآ  رد  دنک  یشکدوخ  ًادمع  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47344 - 104
متـس زواجت و  يور  زا  ار  لمع  نیا  سکره  تسا و  نابرهم  امـش  هب  تبـسن  دنوادخ  دـینکن ؛ یـشکدوخ  دومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

تسا ». ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یشتآ  رد  ار  وا  يدوزهب  دهد ، ماجنا 
دش دای  ادخ  لوسر  دزن  نامزق  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 47345 - 105
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  تسا ! شتآ  لها  زا  وا  دومرف : درک و  دای  وا  زا  مه  ادخ  ربمایپ  دناسریم . يرای  شناردارب  هب  وکین  هک 

. دنکیم دهاوخب ، هچ  ره  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر . تداهش  هب  نامزق  دنتفگ : دندمآ و 
لوسر هک  مهدیم  یهاوـگ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . هدرک  یـشکدوخ  ناـمزق  دـنتفگ : دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  نآ  زا  سپ 

میادخ »... 
میـسقت ییاتهد  ییاـتهن و  ياههتـسد  رد  ناـقیفر  اـب  میدـشیم ، جراـخ  هک  اـهگنج  رد  : » دـیوگ يردـخ  دیعـس  وبا  ( 4 - ) 47346 - 106

ار نایاپراهچ  ماجنا و  ار  نارگید  ياهراک  یخرب  دندنامیم و  هنب  راب و  دزن  یخرب  میدرکیم . میـسقت  نامدوخ  نایم  ار  اهراک  میدشیم و 
راک هک  دوب  يدرم  اهرفـس ...  زا  یکی  رد  داتفا  قافتا  دندنامیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یهورگ  دنتخپیم و  اذغ  دـندادیم ، بآ 

ترـضح دـش . هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نایرج  نیا  درکیم . هدامآ  اذـغ  دروآیم و  بآ  تخودیم ، دادیم . ماـجنا  ار  رفن  هس 
يرانک درم  نآ  ماگنه  نیا  رد  میدیگنج . نانآ  اب  میدش و  ورهبور  نمشد  اب  ام  نآ ، زا  سپ  تسا ! شتآ  لها  زا  يدرم  صخش  نآ  دومرف :
میوا ». ةدنب  ادخ و  لوسر  نم  هک  مهدیم  یهاوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشک . ار  شدوخ  نآ  اب  تفرگ و  يریت  تفر و 
دنکیمن ». یشکدوخ  اما  دریمیم  یلکش  ره  هب  دوشیم و  التبم  ییالب  ره  هب  نمؤم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 5 - ) 47347 - 107

نانچ نینچ و  یـسیپ و  هروخ ، هب  ـالتبم  نمؤم ، دـیوگیم : هریغم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ هیجاـن  ( 6 - ) 47348 - 108
عمج کشخ و  شناتشگنا  ای  شتـسد  نیـسای  بحاص  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  لفاغ  نیـسای  بحاص  زا  وا  هک  اّقح  دومرف : ترـضح  دوشیمن .

دـمآ و دوخ  موق  دزن  وا  منیبیم . ار  وا  تسد  بیع  نم  ایوگ  دومرف : دـنادرگرب و  یلوا  تلاـح  هب  ار  شناتـشگنا  ترـضح  نآ  زا  سپ  دوب .
ییالب ره  هب  نمؤم  دومرف : ترضح  سپس  دنتشک . ار  وا  دنک ] تیاده  ار  نانآ  ات   ] دمآ شموق  دزن  ادرف  اددجم  نآ  زا  سپ  داد . میب  ار  نانآ 

دنکیمن ». یشکدوخ  اما  دریمیم  هنوگره  دوشیم و  التبم 
113 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

قالطا هک  تسین  نهذ  زا  رود  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  یـشکناسنا  هک  نیا  سفن ، اب  داهج  باوبا  زا  مهدزای  باـب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد 
. دوشب زین  یشکدوخ  لماش  ناونع  نیا 

زا دوش و  راوس  شومچ  ناویح  رب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  رفـس ، باوبا  زا  موس  لهچ و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دوشیم ». منهج  دراو  دریمب  دتفیب و  نآ 

، هجیتن رد  هک  دنریمب  دنتفین و  دمع  هب  ناویح  يور  زا  ات  دـناهدش  یهن  شومچ  ناویح  رب  ندـش  راوس  زا  : » دومرف هللا  همحر  قودـص  خـیش 
دوشیم ». شتآ  هب  دورو  بجوتسم  یشکدوخ ، نیا  اب  تسا و  هتشک  ار  شدوخ 

يارب دـنک ، یـشکدوخ  ًادـمع  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اـیاصو ، باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« دنامیم منهج  شتآ  رد  هشیمه 

. دینک هعجارم  درک ؛ طابنتسا  اهنآ  زا  ار  ینعم  نیمه  ناوتیم  هک  یتایاور  هب  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 
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 ... رقف و سرت  زا  ار  شدنزرف  ناسنا ، نتشک  تمرح  باب 6 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
ردپ و هب  دیهدن و  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  نیا  مناوخب : ناتيارب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دـییایب  وگب 

«1  ... » میهدیم يزور  ار  اهنآ  امش و  ام  دیشکن  رقف  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  دینک و  یکین  ردام 
«2 . » تسا یگرزب  هانگ  اهنآ  نتشک  املسم  میهدیم ؛ يزور  ار  امش  اهنآ و  ام  دیشکن ؛ رقف  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف 

«3 « ؟ دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  دش : لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد 
. دنتفگیم ناّیق  ّما  وا  هب  هک  دوب  یتسرد  نز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47349 - 109

زا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ۀباحص  دید . نیگمغ  ار  وا  یلو  داد  مالـس  وا  هب  تفر و  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  يدرم 
نیمز  یلو  مدرک  نفد  ار  وا  هک  دُرم  ینز  تفگ : وا  یتسه ؟ نیگمغ  وت  ارچ  دیسرپ : وا 

______________________________

.151 ماعنا 6 / (. 1)
.31 ءارسا 17 / (. 2)

.9 - 8 ریوکت 81 / (. 3)
 115 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد ار  وا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ۀباحـص  دریذـپیمن .] و   ] دـنکیم ترپ  ار  وا 
دنناـم هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  تسا ! هدـش  هچ  ار  نز  نیا  دریذـپیم . ار  یحیـسم  يدوـهی و  نـیمز ، دوـمرف : ترـضح  متـشاذگ . ناـیرج 

ربق رب  دریگب و  ناملـسم  کی  ربق  زا  یکاخ  ناّیق  ّما  رگا  هک  هاگآ ! دومرف : ترـضح  نآ  زا  سپ  تسا . هدرکیم  باذـع  لج  زع و  دـنوادخ 
ربخ اب  مالسلا ] هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  زا   ] ار وا  ناّیق و  ّما  دزن  مدمآ  دیوگیم : نینمؤملاریما  ۀباحص  دریگیم . مارآ  نیمز  دزیرب ، نز  نآ 

: دیوگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ۀباحص  تفرگ . مارآ  نیمز  نآ  دنتخیر . نز  نآ  ربق  رب  دنتفرگ و  یکاخ  ناملـسم ، کی  ربق  زا  متخاس .
دنزرف انز ] زا   ] هشیمه دوب و  دنمهقالع  تدش  هب  نادرم  هب  نز  نآ  دـنتفگ : تسا ؟ هدرکیم  هچ  هک : مدیـسرپ  مدـش و  ایوج  نز  نآ  لاح  زا 

دنازوسیم ».] و   ] تخادنایم رونت  رد  ار  شدنزرف  دروآیم و 
یلاـعت كراـبت و  دـنوادخ  مدرم ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  : » تـشاد ناـیب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47350 - 110

موجه شلها  يور  هب  هبترم  کی  ایند  سپ  دـیوگ : هک  اجنآ  اـت  دومرف . لزاـن  وا  رب  ّقحب  ار  باـتک  داتـسرف و  امـش  يوس  هب  ار  شاهداتـسرف 
تشحو و شنورد  رادرم ، شیاذـغ  تسا و  اوـلب ]  ] هنتف اـیند  ةوـیم  دـنکیمن . یهجوـت  دـنکیم و  تشپ  دـشکیم ، مـه  رد  هرهچ  دربیم و 
هریت و ار  ناشراگزور  روک و  ار  شلها  مشچ  ایند  دـیاهدش ، یـشالتم  مه  زا  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  گنج .] و   ] ریـشمش شنوریب  فوخ و 
، نانآ نودـب  دـناهتخاس و  نوفدـم  كاخ ، رد  ار  ناشنارتخد  هتخیر و  ار  ناـشياهنوخ  هدـیرب و  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  ناـنآ  هدرک و  راـت 
روک و نانآ  ةدنز  دنـسرتیمن ! یهلا  باذع  زا  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دنرادن و  ادخ  هب  باوث  دیما  دنبلطیم . ار  ایند  یتحار  شوخ و  یگدنز 

تسا ». سویام  راتفرگ و  شتآ  نایم  رد  نانآ  ةدرم  سجن و 
 117 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیمادک هب  دوش : لاؤس  هدـش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دـنوادخ : ةدومرف  ةرابرد  میهاربا  نب  یلع  ( 3 - ) 47351 - 111
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زا دوش ، هک  تمایق  زور  دنتـشکیم . ار  نارتخد  تریغ ، لیلد  هب  برع  مالـسلا :] هیلع  موصعم  ماما   ] دومرف : » هک تفگ  دـندش ، هتـشک  هانگ 
دناهدش ». هّکت  هّکت  هدش و  هتشک  یهانگ  هچ  هب  هک  دوشیم  لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد 

هانگ نیرتگرزب  دومرف : : » هک تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  ( 4 - ) 47352 - 112
زا ار  تدـنزرف  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  سپ  تسا . هدـیرفآ  ار  امـش  دـنوادخ  هک  نیا  اـب  یهد ؛ رارق  یناـیاتمه  ادـخ  يارب  هک  تسا  نآ  هریبک 

یشکب »...  دروخب ، وت  اب  وت و  زا  هک  نیا  سرت 
: دومرف ترضح  تسا ؟ رتگرزب  هانگ  مادک  مدیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  : » دیوگ دوعسم  نب  هللادبع  ( 5 - ) 47353 - 113
مه وت  اب  هک  نیا  سرت  زا  ار  تدنزرف  هک  نیا  دومرف : ترـضح  دعب .] ۀلحرم  رد   ] نآ زا  سپ  متفگ : یهد . رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  نیا 

ینک ». انز  تاهیاسمه  نز  اب  هک  نیا  دومرف : ترضح  موس .] ۀلحرم  رد   ] نآ زا  سپ  متفگ : یشکب . دوش  اذغ 
زا شرهوش  هک  هدروخ  ییوراد  یگلماح  لاح  رد  ًادـمع  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هدـیبعوبا  ( 6 - ) 47354 - 114

: دومرف ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرک  طقس  ار  شدنزرف  نز ، نآ ، زا  سپ  تسا و  ربخیب  نآ 
ار هچب  هک  یماگنه  رگا  یلو  دـهدب . دـنزرف  ردـپ  هب  ار  لـماک  يهید  دـیاب  نز  هدـییور ، نآرب  تشوگ  هک  تسا  یناوختـسا  شدـنزرف  رگا 
: مدیـسرپ دهدب . هچب  ردپ  هب  هدرب  کی  ای  رانید  لهچ  هک  تسا  نز  رب  هدوب ، هغـضم ]  ] هدش هدیوج  تشوگ  دـننامه  ای  هتـسب  نوخ  هتخادـنا 

دربیمن ». ثرا  هچب  زا  نیاربانب  تسا  هتشک  ار  هچب  هک  ارچ  هن ؛ دومرف : ترضح  دربیمن ؟ ثرا  شدنزرف  ۀید  زا  نز  نیا 
 119 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد هچنآ  دروخیم و  وراد  دسرتیم ، ندش  نتسبآ  زا  نز  متفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  : » دیوگ راّمع  نب  قاحـسا  ( 7 - ) 47355 - 115
. تسین شیب  ياهفطن  اهنت  متفگ : تسین .] زیاج   ] هن دومرف : ترضح  دزادنایم ؟ دراد  مکش 

.« تسا هفطن  دوشیم ، هدیرفآ  هک  يزیچ  نیلوا  دومرف : ترضح 

تاعاجرا

: تشذگ

زا دنوادخ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  دّکؤم ، ّبحتـسم  یلام  قوقح  باوبا  زا  مشـش  یـس و  باب  زا  موس  یـس و  تیاور  رد 
تسا ». هدرک  یهن  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  ناردام و  قوقع 

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دوصقم  زا  یخرب  هب  هک  یتایاور  هب  انز ، ّدح  باوبا  زا  هس  تسیب و  باب  رد  و 

: دیآیم

دوصقم زا  یـشخب  رب  اهنادـب  ناوتیم  هک  یتایاور  هس ، لهچ و  لهچ و  هن ، یـس و  باـب  اـضعا و  تاـید  باوبا  زا  تشه  یـس و  باـب  رد 
. درک لالدتسا 

دنوشیم هتشک  ود  ره  ای  ود  نیا  زا  یکی  دتفایم و  يرگید  يور  هک  یسک  مکح  باب 7 

هراشا

وا دتفایم و  يرگید  درم  يور  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  ( 1 - ) 47356 - 116

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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صاصق رطاـخ  هب   ] دـشکب ار  وا  صاـصق ، هک  سکره  دومرف : ترـضح  تسین و  وا  رب  يزیچ  : » دـندومرف هک  دـنکیم  تیاور  دـشکیم ، ار 
درادن ». هید  دوش ] هتشک 

، تسا هتـشک  ار  وا  هداـتفا و  يرگید  يور  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  نـب  دـیبع  ( 2 - ) 47357 - 117
تسین ». وا  رب  يزیچ  دومرف : ترضح  مدیسرپ .

 121 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا یکی  هداتفا و  يرگید  يور  رب  هناخ  ماب  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ هرارز  نب  دـیبع  ( 3 - ) 47358 - 118

تسین ». يزیچ  مه  ینییاپ  رب  تسین و  يزیچ  ییالاب  درف  رب  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدرم  ود  نیا 
درف نآ ، زا  سپ  دشکیم  ار  وا  دتفایم و  يرگید  درم  يور  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریکب  نبا  ( 4 - ) 47359 - 119

تسین ». يزیچ  ینییاپ  درف  رب  : » دومرف ترضح  مدیسرپ . دریمیم ، مه  دوب ] هداتفا  ور  هک  نآ   ] ییالاب
[ دنکیم طوقس   ] دتفایم يدرم  يور  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  یلع و  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47360 - 120

هید و   ] تسا رده  دسرب ، هدرک  طوقـس  هک  یـسک  نآ  هب  هچنآ  : » دندومرف ود ، نآ  زا  یکی  ای  دننیبیم  بیـسآ  ود  ره  ای  دنریمیم  ود  ره  و 
، تسا ییاطخ  رگا  یلو  هدوب . ًادمع  رگا  هتبلا  تسا ؛ تباث  هداتفا  صخش  رب  صاصق  دسرب ، دناهداتفا  وا  يوررب  هک  یسک  هب  هچنآ  و  درادن ]

هدوب دمع  يور  زا  رگا  هداد ؛ له  هک  تسا  یسک  رب  دسرب ، ود  نآ  هب  هچ  ره  تسا  هداد  له  ار  وا  یسک  رگا  وتسا  تباث  شاهلقاع  رب  هید 
.« تسا تباث  شاهلقاع  رب  هدرک ، اطخ  رگا  یلو  تسا 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  دترم ، براحم و  ّدح  باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

دهد له  يرگید  يور  ار  یناسنا  هک  یسک  مکح  باب 8 

یـسک رب  هید  : » دومرف دشکب ، ار  وا  دهد و  له  يدرم  يور  ار  يرگید  هک  یـصخش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47361 - 121
هب هدـش  هداد  له  هک  یـسک  نآ  و  دومرف : ترـضح  دـهدیم . لوتقم  يایلوا  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشک  ار  وا  هداتفا و  درم  نآ  يور  هک  تسا 

. دریگیم هید  وا  زا  دوریم و  هداد  له  ار  وا  هک  یسک  غارس 
تسا ». هداد  له  هک  تسا  یسک  ةدهع  رب  زین  نآ  تسا ، هدیسر  هدش  هداد  له  درف  هب  یبیسآ  رگا  و  دومرف : ترضح 

دوشیم و یمخز  وا  دـنامریم و  ار  يدرم  بکرَم ]  ] هک يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبـلح  ( 2 - ) 47362 - 122
تسا ». نماض  دوشب ، عقاو ] نایز  ررض و   ] هچره وا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دزاسیم ، یمخز  ار  يرگید  درم  زین  شناویح 

 123 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دهاوخب دریگ و  رارق  شرس  يالاب  ییاپراهچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثع  ردپ  یّلعم  ( 3 - ) 47363 - 123

دنزب و نیمز  هب  ار  راوس  دنک و  مر  شراوس  اب  اپراهچ  دهد ، بیهن  ار  اپراهچ  دسرتب و  اپراهچ  زا  تهج  نیا  زا  درم  نآ  دنک و  لامیاپ  ار  وا 
نتفر رده  نامه  نیا  هدرک و  عفد  دوخ  زا  ار  اپراهچ  وا  تسین . نامـض  وا  رب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـتفیب ، قافتا  يرگید  زیچ  ای  مخز 

تسا ».
ياهدایپ درمرـس  يالاب  رب  تسا و  راوس  ییاپراهچ  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 4 - ) 47364 - 124

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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يور زا  هراوس  درم  نآ  دنکیم ، عفد  شیوخ  زا  هدز و  بیهن  ار  اپراهچ  هدایپ  درم  دـنک ، لامیاپ  ار  وا  تسا  کیدزن  هک  اجنآات  هتفرگ  رارق 
. تسین نماض  هدرک ، رود  هدز و  بیهن  ار  اپ  راهچ  هک  سک  نآ  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوشیم ، یمخز  ای  دریمیم  دـتفایم و  اپراهچ 

تسا ». هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  وا  اهنت  يو 
نآ دنک و  لامیاپ  ار  يدرم  هک  هدوب  کیدزن  شیاپراهچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  ( 5 - ) 47365 - 125
زا درف  هک  تسا  یتروـص  نآ  ترـضح ، روـظنم  تسین . اـپراهچ  ةدـننز  رب  يزیچ  : » دوـمرف تـسا ، هداـتفا  نآ  راوـس  هدز و  ار  اـپراهچ  درم ،

یلو تسا  هدوبن  هراوس  نتخادنا  دوصقم  زگره  دـننکیم و  عافد  دـنزاسیم و  رود  شیوخ  زا  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  دزاسیم ؛ رود  شدوخ 
هک یلکش  ره  هب  ای  دنزب  نیمز  ار  هراوس  ات  دشکب  شیوخ  تمس  هب  ار  اپراهچ  ماجل  هک  نیا  دننام  تسا  هتشاد  ار  هراوس  نتخادنا  دصق  رگا 

.« تسا نماض  تروص  نیا  رد  دنزب ، نیمز  هب  ار  وا  هتساوخیم 

مارح لتق  رد  تکرش  تمرح  باب 9 

هراشا

. دیآیم تماجح  کی  ةزادنا  هب  ینوخ  ِتیلوؤسم ]  ] اب تمایق  زور  رد  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47366 - 126
: دیامرفیم دنوادخ  ماهتشادن ! تکرش  ینوخ  نتخیر  رد  ماهدادن و  ماجنا  یلتق  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : وا 

[ تیلوؤسم  ] زا هجیتن  رد  دش و  هتـشک  وا  هک  نآ  ات  تفرگ  الاب  يّدح  هب  وت  ندرک  دای  نیا  يدرک و  دای  ماهدنب  نالف  زا  ياهداد ؛ ماجنا  هکلب 
دیسر ». وت  هب  وا  نوخ 

 125 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؛ دزاسیم دولآنوخ  ار  وا  هک  نآ  ات  دـیآیم  يرگید  درم  دزن  يدرم  تمایق  زور  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47367 - 127

هملک کی  اب  زور  نالف  رد  وت  دیوگ : وا  تسا ؟ راک  هچوت  اب  ارم  ادخ ! ةدنب  يا  دیوگیم : وا  دنتـسه ، هبـساحم  لاح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد 
مدش ». هتشک  نم  يدرک و  ینمشد  نم  هیلع 

رد دیآیم  تمایق  زور  دنک ، تکرش  نمؤم  کی  نتشک  رد  هملک  فصن  اب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47368 - 128
تسا »! لج  زع و  دنوادخ  تمحر  زا  سویام  وا  تسا : هدش  هتشون  شمشچ  ود  نیب  هک  یلاح 

رد تمایق  زور  رد  دنک ، تکرش  ینمؤم  نتشک  رد  هملک  مین  اب  هک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 4 - ) 47369 - 129
ادخ ». تمحر  زا  دیماان  تسا : هدش  هتشون  یناشیپ ] رد   ] شمشچ ود  نیب  هک  دیآیم  یلاح 

. تسا هتسج  يرازیب  مالسا  زا  دنک ، تکرش  ینمؤم  هیلع  سکره  ( 5 - ) 47370 - 130
لها ۀمه  زا  یـسک  هچ  هک  میوگب  وت  هب  ایآ  هعافر ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ ساّخن  هعافر  ( 6 - ) 47371 - 131

دنک »...  تکرش  ینمؤم  هیلع  هملک  فصن  اب  هک  یسک  دومرف : ترضح  دییامرفب . هلب  متفگ : تسا ؟ رتتخس  شباذع  شتآ 
 127 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. دنکیم راک  هس  راک ] کی  اب   ] هک تسا  یسک  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرتدب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ( 7 - ) 47372 - 132
دنکیم و شمکاح  هب  ار  شردارب  تیاعـس  يدرم  دومرف : ترـضح  دنکیم ؟ راک  هس  هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس 

دنکفایم ». تکاله  هب  ار  مکاح ]  ] شربهر شردارب و  شدوخ ، هجیتن  رد  دشکب و  ار  وا  هک  دوشیم  ثعاب 
ار ناربمایپ  دندیزرویم و  رفک  یهلا  تایآ  هب  تبـسن  نانآ  هک  ارچ  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47373 - 133

: دومرف نآ  زا  سپ  دندوب . زواجتم  راکهانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  دنتشکیم . ّقحان  هب 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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، نانخـس نآ  يارب  دندرک و  شخپ  دندینـش و  ار  نانآ  نانخـس  هکلب  دنتـشکن  ریـشمش  اب  دـندزن و  ناشتسد  اب  ار  نانآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  »
دوب ». تیصعم  زواجت و  نتشک ،)  ) ناشراک نیا  دندش و  هتشک  ریگتسد و 

صاصق نآ  ربارب  رد  همه  دنیآدرگ ، ناملـسم  کی  نتـشک  رب  رـضم  هعیبر و  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 9 - ) 47374 - 134
دنوشیم ».

هک ار  ترا  نب  باـبخ  نب  هللادـبع  حـلاص  ةدـنب  دـندش و  مدرم  ضّرعتم  دـندرک و  جورخ  ءارورح  زا  جراوخ  نوـچ  ( 10 - ) 47375 - 135
وت و نتـشک  دنتفگ : دندیربرـس و  دنتـشک و  كوخ  کی  نتـشک  زا  سپ  دور  رانک  رد  دوب ، ناورهن  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رازگراک 
وا لباقم  رد  زین  ار  شراوخریش  دنزرف  دندیربرس و  ار  وا  دندیرد و  دوب ، هلماح  هک  ار  شرـسمه  مکـش  تسا و  ناسکی  ام  يارب  كوخ  نیا 

نانآ زا  تشگزاب و  ناورهن  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دنداد ...  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  راک  نیا  شرازگ  دندیرب و  رس 
. دندادن نت  گنج  هب  زج  نانآ  یلو  دندرگزاب  ینابرهم  حلص و  هب  هک  تساوخ 

، میتشک ار  وا  هک  هنوگ  نآ  دنتفگ : دندرک و  رارقا  هورگ  هورگ  نانآ  ۀمه  دیسرپ ، نانآ  زا  بابخ  نبا  نتـشک  عوضوم  رد  ماما  دیوگ : يوار 
رد ار  نانآ  ۀمه  مناوتب  نم  دننک و  فارتعا  وا  لتق  هب  نینچ  نیا  ایند  لها  ۀمه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  میـشکیم . زین  ار  وت 

مشکیم »...  مشکب ، وا  لتق  ربارب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هدش  ادیپ  راصنا  ياههناخ  نیب  رد  هک  ار  ياهتـشک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 47376 - 136
رگا دومرف : ترضح  ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، دنتفگ : تسا ]؟ هدش  هتخانش   ] دیـسانشیم ار  وا  ایآ  هک : دیـسرپ  ترـضح  دندروآ . هلآ  هیلع و 

دزادنایم ». منهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  تما  نآ  دنوادخ  دننک ، عامتجا  ینمؤم  لتق  رب  یتما 
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لوسر يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 12 - ) 47377 - 137
هک دندینش  مه  مدرم  دیسر . هنیهج  ۀلیبق  دجسم  هب  ات  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هنیهج  دجسم  رد  ياهتشک  ادخ !
يا دنتفگ : تسا ؟ هتشک  ار  صخش  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : ادخ  ربمایپ  دندمآ . ربمایپ  دزن  مه  اهنآ  تسا . هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هتشک  ار  يو  یسک  هچ  هک  مینادیمن  ام  ادخ ! لوسر 
ناینامـسآ و رگا  هک  دـنگوس  تخیگنارب  قحهب  ارم  هک  سک  نآ  هب  تسین ! مولعم  شلتاق  یلو  ناناملـسم  ناـیم  رد  ناناملـسم  زا  ياهتـشک 
: دومرف ای  دزاسیم  نوگژاو  شتآ  رد  ناشياهینیب  رب  ار  نانآ  دنوادخ  دنشاب ، دونـشخ  نآ  هب  کیرـش و  ناملـسم ، کی  نوخ  رد  ناینیمز 

ناشياههرهچ ». رب 
يارب یـسک  هچ  دندیـسرپ : داتفا . ياهتـشک  هب  ناشرذـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » هک تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  ( 13 - ) 47378 - 138
تسد رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دومرف : دش و  نیگمشخ  ترـضح  دشن . رکذ  وا  يارب  یـسک  تسا ]؟ هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  ینعی   ] تسوا

دزاسیم ». نوگژاو  شتآ  رد  ار  نانآ  ۀمه  دنوادخ  دنیوج ، تکرش  وا  نتشک  رد  ناینیمز  ناینامسآ و  رگا  تسوا ،
دمآ نوریب  مشخ  اب  ترضح  دش . ادیپ  ياهتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  : » دیوگ يردخ  دیعـسوبا  ( 14 - ) 47379 - 139

هچ تسین  نشور  هک  یلاح  رد  دوشیم  هتشک  ناناملسم  زا  يدرف  دومرف : سپس  تفگ . انث  وا  رب  درک و  شیاتس  ار  ادخ  تفر ، ربنم  يالاب  ات 
نادب ای  دننک  عامتجا  ینمؤم  نتشک  رب  ناینیمز  ناینامسآ و  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس ! تسا ؟ هتشک  ار  وا  یسک 

متـس اب  یـسک  هب  یـسک  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس ! دزاسیم . دراو  شتآ  رد  ار  نانآ  ۀمه  دـنوادخ  دـنوش ، یـضار 
تیب لها  ام  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس ! دروخیم . هنایزات  هزادنا  نامه  هب  منهج  شتآ  رد  ادرف  هکنیا  رگم  دنزیمن  هنایزات 

دزاسیم ». نوگژاو  منهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  درادیمن  نمشد  یسک  ار 
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نوـخ نتخیر ]  ] رد نیمز  تفه  ناـنکاس  نامـسآ و  تفه  ناـنکاس  رگا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 15 - ) 47380 - 140
دزاسیم ». نوگژاو  شتآ  رد  ار  نانآ  ۀمه  لج  زع و  دنوادخ  دنیوج ، تکرش  ینمؤم 

نآ رد  هورگ  نآ  اب  هک  تسا  یسک  نانوچ  دراد ، تیاضر  یهورگ  راک  هب  هک  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 16 - ) 47381 - 141
.« راک ماجنا  هانگ  راک و  نآ  هب  تیاضر  هانگ  تسا : هانگ  ود  دوش  لخاد  یلطاب  راک  رد  هک  سکره  يارب  تسا و  هدوب  دراو  راک 

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  صاصق  لتق و  باوبا  زا  مکی  باب  ترشاعم و  باوبا  زا  کی  یس و  دص و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دمآ دهاوخ  باب  نیا  اب  بسانم  مجنپ  هاجنپ و  مجنپ و  یس و  مهن ، تسیب و  مهدزای ، باب  يدعب و  باب  رد 

دنشکب ار  رفن  کی  رتشیب ، ای  رفن  ود  هک  يدروم  مکح  باب 10 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ّقح و   ) هطلس شاّیلو  يارب  دش ، هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  قحهب و  زج  دیشکن  هدرمـش  مرتحم ]  ] مارح ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و 

«1 . » تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق )
دنناوتیم دـنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  : » دومرف دناهتـشک ، ار  يدرم  کی  هک  درم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47382 - 142

دنشکیم ». دنشکب ، مه  اب  ار  ود  ره  دنهاوخب  رگا  دنریگب و  هید  هک 
رفن ود  نیا  دنهاوخب ، لوتقم  يهداوناخ  رگا  : » دومرف دناهتـشک ، ار  يدرم  هک  درم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47383 - 143

دوشیم ». هدنادرگرب  هید  کی  رفن ، ود  نیا  يهداوناخ  هب  دنوشیم و  هتشک  دنوش  صاصق 
______________________________

.33 ءارسا 17 / (. 1)
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نیا نتشک  ناهاوخ  لوتقم  يایلوا  رگا  : » دومرف دناهتـشک ، ار  درم  کی  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47384 - 144
رگا دش و  دهاوخ  میـسقت  لوتقم  ود  يایلوا  نیب  كرتشم  تروص  هب  هید  دنـشکیم و  ار  ود  نیا  دنزادرپیم و  لماک  ۀـید  کی  دنـشاب ، ود 
یلو دهدیم  لوتقم  لها  هب  ار  هید  فصن  هدشن ، هتشک  هک  سک  نآ  دنشکیم و  ار  وا  دنشکب ، ار  لتاق  ود  زا  یکی  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا 

ود ره  زا  ار  لوـتقم ]  ] ناـشبحاص ۀـید  تروـص  نیا  رد  دـشکن ، ار  ود  نـیا  زا  یکی  یتـح ]  ] دـهدب و دـهاوخن  هـید  ود  نـیا  زا  یکی  رگا 
تسا ». ود  ره  رب  هید  تفریذپ ، ار  هید  لوتقم  يایلوا  رگا  دنریگیم و 

: دومرف ترـضح  مدیـسرپ . دنتـشک ، ار  درم  کی  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سابعلاوبا  ( 4 - ) 47385 - 145
رطاخ هب  هک   ] ار یلوتقم  ۀید  ینعی  ار  هید  زا  یمین  ةدنامیقاب  لتاق ، دشکب و  تساوخ ، ار  لتاق  ود  زا  مادـک  ره  هک  دراد  رایتخا  لوتقم  ّیلو 
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ار نز  ۀـید  رگا  تشک ، ار  ینز  يدرم  رگا  نینچمه  دـنادرگرب و  لوـتقم  ۀـثرو  هب  ار  نآ  دـیاب  دـشکیم و  تـمارغ  هدـش ] هتـشک  صاـصق 
وا دنوشیم و  نماض  ار  درم  ۀید  زا  یمین  نانآ  دنتفریذپن ، ار  لتاق  نتـشک  زج  نز  يایلوا  رگا  دوشیم و  تخادرپ  هید ، نامه  هک  دـنتفریذپ 

دنکن ». فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هک : تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نیا  دنشکیم و  ار 
دنهاوخب لوتقم  يایلوا  هک  یتروص  رد  دنتـشک - ار  يدرم  درم ، هس  ای  درم  ود  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 5 - ) 47386 - 146

لوتقم يایلوا  رگا  دوب و  دـهاوخ  ود  ره  رب  هید  دـنتفریذپ ، ار  هید  لوتقم  يایلوا  رگا  یلو  دـننادرگیم  رب  ار  اههید  ۀـفاضا  دنـشکب  ار  نانآ 
دنریگیم ». ار  لوتقم ]  ] ناشبحاص ۀید  دنشکب ، ار  نالتاق  دنهاوخن 

يرگید هدرب و  یکی  رفن ، راهچ  زا  دـش . لاؤس  دناهتـشک ، ار  يدرم  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 6 - ) 47387 - 147
راـهچ رب  هید  : » دومرف ماـما  تسا . هتخادرپ  ار  شیوـخ  ۀـبتاکم  دادرارق  زا  یمین  هک  یبتاـکم  ةدرب  یمراـهچ  دازآ و  نز  یموـس  دازآ ، درم 

، تساوخ رگا  دوش  ّریخم  شیالوم  هک  تسا  نیا  هدرب  نآ  رب  دازآ و  نز  رب  هید  مراهچ  کی  دازآ ، درم  رب  هید  مراهچ  کـی  تسا . ناـشرفن 
دوشن و دراو  یتراسخ  چیه  لوتقم  يهداوناخ  هب  ات  دهد  لیوحت  امامت  ار  هدرب  ۀـمه  تساوخ  رگا  دـنک و  تخادرپ  ار  هید  شاهدرب  ياج  هب 
، ود نیا  عومجم  مراهچ و  کی  رگید  مین  دناهتـشاد ، هبتاکم  وا  اب  هک  یناسک  رب  تسا و  شلاـم  رد  بتاـکم  ةدرب  رب  مراـهچ  کـی  زا  یمین 

تسا ». هتخاس  دازآ  ار  شدوخ  زا  یمین  بتاکم ، نیا  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا  دوشیم و  لماک  مراهچ  کی 
 135 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ره دـنّریخم  لوتقم  لها  : » دومرف دـندوب ، هدرک  تکرـش  درم  کی  لتق  رد  هک  رفن  هد  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47388 - 148
دننکیم ». هعجارم  هید  مهد  هن  نتفرگ  يارب  هدنامیقاب  نالتاق  هب  درف  نیا  يایلوا  دنشکب و  دنهاوخب  هک  ار  مادک 

يایلوا رگا  دومرف : ترـضح  دنتـشک . ار  درم  کی  رفن  هد  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ راـسی  نب  لیـضف  ( 8 - ) 47389 - 149
ُهن دنـشکیم و  ار  وا  دننکیم و  باختنا  ار  یکی  دنهاوخب ، رگا  تسا و  نانآ  ةدهع  رب  هید  ُهن  دنـشکیم و  ار  رفن  هد  ۀمه  دـنهاوخب ، لوتقم 
هب دوخ  یلاو  نآ  زا  سپ  دومرف : ترـضح  دزادرپیم . ار  هید  مهد  کی  هدش  صاصق  نیمه  يهداوناخ  هب  نانآ  زا  مادک  ره  هدـنامیقاب  لتاق 

دزادرپیم ». نانیا  ندرک  ینادنز  بیدأت و 
عامتجا يرگید  نتـشک  رب  هک  یهورگ  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   ] مردارب زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 47390 - 150

دنوشیم ». هتشک  درف ، کی  نیا  نتشک  ربارب  رد  هورگ  نیا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  تیعضو  هک : مدیسرپ  دناهدرک ،
کی یهورگ  رگا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  یلع و  نینمؤملاریما  زا  ( 10 - ) 47391 - 151

رد دنشاب ، هتشاد  ار  يو  نتـشک  دصق  همه  تسا و  هدرم  نانآ  زا  کی  مادک  ندز  رثا  رد  هک  دوشن  مولعم  دننزب و  ار  وا  همه  دنـشکب ، ار  رفن 
هید نیا  دیاب  هدـنامیقاب  نالتاق  دـنکیم و  صاصق  دراد ، هک  یّقح  اب  ار  وا  دـنکیم و  باختنا  ار  هورگ  نیا  زا  یکی  نوخ  ّیلو  تروص  نیا 

رب هدنامیقاب  يات  ود  تسا ، هدش  هتـشک  صاصق  هب  نانآ  زا  یکی  دـناهدوب و  رفن  هس  اعمج  رگا  دـننک . روظنم  هدـش  صاصق  يایلوا  يارب  ار 
یتروص رد  دوشیم  هبساحم  لکش  نیمه  هب  دننیبیم و  یکاندرد  رفیک  ود ، نیا  دننادرگیم و  رب  ار  هید  موس  ود  هدش  صاصق  نیا  يایلوا 

رفن ود  رفن ، کی  ربارب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنتـشاد : نایب  راوگرزب  ماما  هس  نیا  دنـشاب و  رتشیب  ای  رتمک  نالتاق  هک 
دوشیمن ». هتشک 

هک  ] ار مادک  ره  هک  دهدیم  مکح  یلاودنیآ  درگ  درف  کی  نتشک  رب  ياهدع  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 47392 - 152
لج  زع و  دنوادخ  دنشکب . ار  رفن  کی  زا  شیب  هک  دنرادن  ّقح  نانآ  دوش و  صاصق  دنهاوخب ، مد ] يایلوا 
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هک نامز  نآ  دنکن و  فارـسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلـس شاّیلو  يارب  دش ، هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  دیامرفیم :
هید موس  ود  نماض  ار  رگید  رفن  ود  دنـشکب و  دنهاوخب ، هک  ار  مادـک  ره  دـنکیم  ّریخم  ار  مد  يایلوا  مکاح  دنتـشک ، ار  رفن  کی  رفن ، هس 
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دهدیم ». رارق  هدش  صاصق  لوتقم  ۀثرو  يارب 
دنرادن ّقح  هید ، هّیقب  تخادرپ  نودب  هک  تسا  نیا  روظنم  دنـشکب ، ار  رفن  کی  زا  شیب  دنرادن  ّقح  نانیا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  رد 

. دنشکب ار  رفن  کی  زا  شیب  هک 
ار مادک  ره  هک  دهدیم  مکح  مکاح  دننک ، عامتجا  درم  کی  لتق  رب  ياهدـع  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 47393 - 153
نآ و  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  دنشکب . ار  رفن  کی  زا  شیب  هک  دنناوتیمن  لوتقم  يایلوا  دوش و  هتـشک  دنهاوخب ، لوتقم ] يایلوا  هک  ]

دنکن ». فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  دش ، هتشک  مولظم  هک  سک 
هک  ] ار مادـک  ره  هک  دـهد  مکح  یلاو  دـنیآدرگ و  درم  کی  لتق  رب  ياهدـع  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 47394 - 154

يارب دـش ، هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـشکب . ار  رفن  کـی  زا  شیب  دـناوتیمن  وا  دوش ، هتـشک  دـهاوخب ، مد ] ّیلو 
ار رفن  کی  رفن ، هس  هک  نامز  نآ  تسا و  تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلـس شاّیلو 

يارب هید  موس  ود  نماض  رگید  رفن  ود  دنک و  صاصق  دهاوخب ، هک  ار  رفن  هس  زا  مادک  ره  هک  ار ] مد  ّیلو   ] دزاسیم ّریخم  مکاح  دنـشکب ،
دنتسه ». هدش  صاصق  ناثراو 

دنوشیمن ». هتشک  رفن  کی  ربارب  رد  رفن  ود  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 14 - ) 47395 - 155
ار دازآ  دـهاوخب ، رگا  : » دومرف دنتـشک ، ار  يدازآ  درم  هک  يدازآ  صخـش  هدرب و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 47396 - 156

دوشیم ». هدز  هنایزات  ندش ] بدا  يارب   ] هدرب درک ، باختنا  ار  دازآ  نتشک  رگا  دشکیم و  ار  هدرب  دهاوخب ، رگا  دشکیم و 
ار يدازآ  درف  اـعمج  هـک  هدرب  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 16 - ) 47397 - 157
زا دنوشیم و  هتشک  اهنآ  يهمه  دازآ ، درف  نتشک  ربارب  رد  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  صاصق  تیعضو  هک : مدیسرپ  دناهتـشک 

: هک مدیسرپ  دناهتشک ، ار  هدرب  کی  اعمج  هک  دازآ  یهورگ  ةرابرد  ترضح 
دنزادرپیم ». ار  هدرب  تمیق  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  تیعضو 
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ار هدرب  کی  اعمج  هک  هدرب  دازآ و  یهورگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 17 - ) 47398 - 158

هیدـف مه  اـهدازآ  دـنوشیم و  هتـشک  دناهتـشک ، ار  وا  هک  ییاـههدرب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  ناـنیا  لاـح  هک : مدیـسرپ  دناهتـشک ،
دنهدیم ».

هید دشاب ، یعمج  هتسد  تروص  هب  هورگ  کی  طسوت  ییاطخ  لتق  کی  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 18 - ) 47399 - 159
نآ رد  همه  دـنزاس و  دازآ  ار  نمؤم  ةدـنب  کی  هک  تساهنآ  ۀـمه  رب  دوشیم و  هداـهن  ناـنآ  ۀـمه  رب  لوتقم  ۀـصح  تسا و  ناـنآ  ۀـمه  رب 

.« دنیوج تکرش 

تاعاجرا

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  يدعب ، باب  تایاور  رد 
: دومرف ترضح  دناهتشک . ًادمع  ار  درم  کی  نز  ود  : » هک هتفگ  نیا  هدفه ، باب  زا  مهدزون  تیاور  رد  و 

درادن ». فالتخا  تهج  نیا  رد  یسک  دنوشیم و  هتشک  درف  نآ  ربارب  رد  نز  ود  نیا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ةدرب  یکی  هک  هایـس  ود  دش . قارع  مزاع  هنیدـم  زا  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  مجنپ ، یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

هک اجنآ  ات  دندز ...  وا  رس  رب  نآ  اب  دنتشاد و  رب  یگنس  هایـس ، ود  نآ  دیباوخ . درم  نآ  دندیـسر ، صوعا  هب  نوچ  دندرک . لابند  ار  وا  دوب ،
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هب هک  دیهاوخیم  رگا  دنتفگ : نانآ  هب  هنیدم  لها  دندرک . تیاکـش  هنیدم  مدرم  هب  وا  تسدمه  دلاخ و  نب  دمحم  زا  لوتقم  يایلوا  دیوگ :
نینچ نانآ  دیرب . تیاکـش  وا  هب  ملظ  نیا  زا  دیورب و  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  غارـس  هب  دینک  صاصق  هک  دـنهد  هزاجا  امش 

دندش ». هتشک  ود  ره  دیوگ : هک  اجنآ  ات  نک ...  صاصق  ار  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندرک .
ّیلو ود  زا  یکی  هک  دراد  ّیلو  ود  لوتقم ، دنتـشک و  ادـمع  ار  درم  کـی  درم  ود  : » هک هتفگ  نیا  متفه ، لـهچ و  باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 

ود ره  زا  دوشیم و  رود  ندش  هتشک  ود  ره  زا  دنک ، وفع  لوتقم  يایلوا  زا  یـضعب  رگا  دومرف : ترـضح  هک  دیوگ  يوار  تسا . هدرک  وفع 
.« دنزادرپیم دناهدرکن ، وفع  هک  نانآ  هب  ناشلاوما  زا  ود  نآ  ار  هید  ةدنامیقاب  دوشیم و  طقاس  هید  زا  هدرک  وفع  هک  نآ  ۀصح  ةزادنا  هب 

دنشکب ار  يدرم  ینز ، هدرب و  ای  ینز  هچب و  هک  يدروم  مکح  باب 11 

هراشا

: دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  دنتـشک ، ار  درم  کی  هک  ینز  هّچب و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 47400 - 160
زاب مهرد  رازه  جـنپ  رـسپ  يایلوا  هب  دنـشکیم و  دنـشکب ، ار  ود  نیا  دـنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  نیاربانب  تسا ؛ دـمع  رـسپ  نز و  ياـطخ 

يایلوا رگا  یلو  دنادرگیمرب  ار  هید  مراهچ  کی  رسپ  يایلوا  هب  نز  دنـشکیم و  ار  وا  دنـشکب ، ار  رـسپ  اهنت ]  ] دنهاوخب رگا  دننادرگیم و 
ار  وا  دنشکب ، ار  نز  هک  دنتساوخ  لوتقم 
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دیاب رسپ  دنریگب ، هید  هک  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  و  دومرف : ترضح  دنادرگیمزاب . ار  هید  مراهچ  کی  نز  يایلوا  هب  رسپ  دنشکیم و 

دنهدب ». ار  هید  فصن  نز  هید و  فصن 
دنوادخ ةدومرف  اب  تسا  فلاخم  دوشیم ، بوسحم  دمع  رسپ ، نز و  ياطخ  هک : مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  : » دیوگ هللا  همحر  یـسوط  خیش 

بوسحم دـمع  اطخ ، هک  تسین  زیاج  نیاربانب  صاصق ، هن  تسا  هدرک  هید  هب  مکح  اطخ  هب  لتق  دروم  رد  لج  زع و  دـنوادخ  نوچ  لاعتم ؛
اهنونجم ». دننام  دشابن ؛ فلکم  لتاق  هک  يدروم  رد  رگم  دوش ؛ بوسحم  اطخ  دمع ، دوشیمن  هک  هنوگ  نامه  دوش .

. مدیـسرپ دناهتـشک ، اطخ  هب  ار  يدرم  هک  ياهدرب  نز و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یـساّنک  سیرـض  ( 2 - ) 47401 - 161
تمیق رگا  یلو  دنـشکیم . دنـشکب ، ار  ود  ره  دـنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  نیاربانب  تسا ؛ دـمع  نوچ  هدرب  نز و  ياطخ  دومرف : ترـضح 

[ اهنت  ] هک دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  دنهدب و  ار  مهرد  رازه  جنپ  رب  هفاضا  هدرب  يالوم  هب  هک  دیاب  دـشاب ، مهرد  رازه  جـنپ  زا  رتشیب  هدرب 
هدرب يـالوم  هب  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  مهرد  رازه  جـنپ  زا  شیب  هدرب  تمیق  هکنیا  رگم  دـنریگیم ؛ دـنریگب ، ار  هدرب  دنـشکب و  ار  نز 
رتمک هدرب  تمیق  رگا  دهدیم و  لوپ  هدرب  ياج  هب  هدرب  يالوم  هک  نآ  ای  دنریگیم . ار  هدرب  دننادرگ و  یمرب  ار  مهرد  رازه  جنپ  رب  هفاضا 

.« دنرادن ار  هدرب  نامه  زج  یّقح  نانآ  دوب ، مهرد  رازه  جنپ  زا 

تاعاجرا

: تشذگ

نز دازآ ، درم  هدرب ، دناهتشک ، ار  رفن  کی  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، باب  زا  مشش  تیاور  رد 
هید مراهچ  کی  تسا ؛ نانآ  ۀمه  رب  هید  دومرف : ترضح  دش . لاؤس  تسا ، هتخادرپ  ار  شاهبتاکم  دادرارق  فصن  هک  یبتاکم  ةدرب  دازآ و 

دازآ »...  نز  رب  هید  مراهچ  کی  دازآ ، درم  رب 
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. دیرگنب ار  باب  نیا  تایاور  رگید  و 

: دیآیم

نآ دومرف : ترضح  دنتشک . ار  وا  ود  ره  دنتسج و  تکرش  يدرم  نتشک  رد  يرـسپ  درم و  : » هک هتفگ  نیا  متـسیب ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دوشیم ». مکح  هید  هب  دسرن ، بجو  جنپ  هب  رگا  دوشیم و  صاصق  دسرب ، بجو  جنپ  هب  رسپ  ّدق  هک  نامز 
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دشکب ار  رتشیب  ای  رفن  ود  هک  یسک  مکح  باب 12 

.« دوشیم هتشک  نانآ  لتق  ربارب  رد  دشکب ، ار  رتشیب  ای  درم  ود  يدرم  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47402 - 162

دنوش حورجم  رفن  ود  هتشک و  رفن  ود  دننک و  عازن  مه  اب  دنوش و  تسم  رفن  راهچ  هک  يدروم  مکح  باب 13 

دندوب هدش  تسم  هدروخ و  بارش  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47403 - 163
ود هک  داد  روتسد  درک و  مکح  دندش ، حورجم  رفن  ود  هتشک و  رفن  ود  دندیگنج و  دندیشک و  رگید  یخرب  يور  حالـس  نانآ  زا  یخرب  و 

مخز هک  داد  روتـسد  تسا و  حورجم  رفن  ود  رب  هدـش  هتـشک  رفن  ود  ۀـید  هک  داد  مـکح  دـنروخب و  هناـیزات  داتـشه  مادـک  ره  حورجم  رفن 
تسین ». نالوتقم  يایلوا  زا  کی  چیه  رب  يزیچ  دنریمب ، حورجم  رفن  ود  رگا  دوش و  مک  هید  زا  يریگهزادنا و  نیحورجم 

ییاهوقاچ اب  ار  رگیدکی  مکش  دندش و  تسم  دندروخ و  بارش  هک  دندوب  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47404 - 164
. دندرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  هورگ  نیا  دندرک . حورجم  ار  رگیدکی  دندیرد و  دنتشاد  هک 

ود نیا  نینمؤملاریما ! يا  دنتفگ : لوتقم  ناگدنامزاب  دندنام . هدـنز  رفن  ود  دـندرم و  نانآ  زا  رفن  ود  تخادـنا . نادـنز  هب  ار  نانآ  ترـضح 
میهدیم رظن  ام  دنتفگ : دیهدیم ؟ رظن  هچ  امش  تفگ : هورگ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نک . صاصق  ام  ِناسک  ربارب  رد  ار  رفن 

: دنتفگ تسا . هتـشک  ار  يرگید  مادک  ره  دناهدش ، هتـشک  هک  رفن  ود  نیا  دیاش  دومرف : هورگ  نآ  هب  ترـضح  دینک . صاصق  ار  ود  نآ  هک 
. مینادیمن ام 
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ۀید زا  ار  هدنامزاب  حورجم  ود  تحارج  هید  مهدیم و  رارق  رفن  راهچ  نیا  لیابق  رب  ار  لوتقم  ود  ۀید  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

ام ةرابرد  تواضق  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مدوب  هورگ  نیا  نیمراهچ  نم  دیوگ : دـعج  یبا  نب  هللادـبع  منکیم . مک  لوتقم  ود 
تشاد ».

یندیشون مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  رفن  راهچ  : » هک دناهدرک  تیاور  راگن  خیرات  سانش و  هریـس  نادنمـشناد  ( 3 - ) 47405 - 165
هب ناـیرج  نـیا  شرازگ  دـندش و  حورجم  هـمه  دـندرک و  هراـپ  وقاـچ  اـب  ار  رگیدـکی  مکــش  دـندش و  تـسم  دـندروخ و  هدــننک  تـسم 
ود دندُرم و  نادنز  رد  نانیا  زا  رفن  ود  دنیآ . شوه  هب  ات  دنزاس  ینادنز  ار  نانیا  هک  داد  روتسد  ترضح  دیـسر . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ود ربارب  رد  ار  ود  نیا  نینمؤملاریما ! يا  دـنتفگ : دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دـندش ] هتـشک  هک   ] رفن ود  نآ  موق  دـندنام . رفن 

ار امش  لوتقم  نابحاص  ود ، نیا  هک   ] دینادیم اجک  زا  دومرف : ترـضح  دناهتـشک . ار  ام  نابحاص  ود ، نیا  هک  ارچ  دینک ؛ صاصق  ام  لوتقم 
دای امـش  هب  دنوادخ  هک  هنوگنآ  نانیا  ةرابرد  امـش  مینادیمن . ام  دنتفگ : دشاب . هتـشک  ار  يرگید  ود ، نآ  زا  مادـک  ره  دـیاش  دناهتـشک ؟]
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هک رفن  ود  تحارج  ۀـید  ندرک  مک  زا  سپ  هتبلا   ) تسا رفن  راـهچ  ياـههلیبق  رب  لوتقم  ود  ۀـید  دوـمرف : ترـضح  دـینک . مکح  تسا ، هداد 
وا هک  تسین  لتاق  هیلع  ياهنّیب  هک  ینیبیمن  ایآ  تسین . ّقح  يوس  هب  یهار  نیا ، زجهب  تواضق  رد  هک  تسا  یمکح  نامه  نیا  و  دناهدنز )

لتق مکح  ۀـیاپ  رب  دروم  نیا  رد  تواـضق  تهج ، نیمه  يور  تسین و  هدوب  يدـمع  لـتق  هک  نیا  رب  ياهنّیب  زین  دزاـس و  ادـج  لوـتقم  زا  ار 
تسا ». لوتقم  زا  لتاق  صیخشت  رد  هابتشا  ییاطخ و 

دندوب و هدرک  حورجم  ار  رگیدـکی  اهدراک  اب  هدروخ و  بارـش  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47406 - 166
ود ۀـید  زا  تحارج  ۀـید  هتبلا  هک  تسا  حورجم  رفن  ود  ةدـهع  رب  لوـتقم  ود  ۀـید  : » هک داد  مـکح  دـندش  حورجم  رفن  ود  دـندُرم و  رفن  ود 

.« دوشیم مک  لوتقم 

دناهدرک و قرغ  ار  هچب  هس  نیا  هک  دنهد  تداهش  رفن  هس  هیلع  رفن  ود  دوش و  قرغ  نانآ  زا  یکی  دنشاب و  تارف  رد  هچب  شش  هک  يدروم  مکح  باب 14 
دناهدرک قرغ  ار  اهنآ  ود  نآ  هک  دنهد  تداهش  ود  نآ  هیلع  زین  هس  نآ 

زا یکی  دندوب . تارف  رد  رـسپ  شـش  هک  دـنداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47407 - 167
تداهـش رفن  هس  نآ  هیلع  رفن  ود  دـناهدرک و  قرغ  ار  رـسپ  نآ  ود ، نیا  هک  دـنداد  تداهـش  رفن  ود  هیلع  نانآ  زا  رفن  هس  دـش و  قرغ  نانآ 

رفن ». هس  رب  نآ  مجنپ  ود  رفن و  ود  نآ  رب  هید  مجنپ  هس  داد : هید  هب  مکح  ترضح  دناهدرک . قرغ  ار  رسپ  نانآ  هک  دنداد 
 147 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هیلع نانآ  زا  رفن  هس  دش و  قرغ  نانآ  زا  یکی  دـندوب و  بآ  رد  هک  رفن  شـش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47408 - 168
رب ار  هید  دناهدرک ، قرغ  ار  وا  هس  نیا  هک  دـنداد  تداهـش  رفن  هس  هیلع  رفن  ود  دـناهدرک و  قرغ  ار  وا  ود ، نیا  هک  دـنداد  تداهـش  رفن  ود 

؛ رفن هس  رب  مهس  ود  دندوب و  هداد  تداهش  ود  نآ  هیلع  رفن  هس  نوچ  تسا ؛ رفن  ود  نآ  يهدهع  رب  مهس  هس  هک  درک  مکح  داد و  رارق  همه 
.« دندوب هداد  تداهش  نانآ  هیلع  رفن  ود  نوچ 

دشکب ار  یتسدیب  درم  هک  یسک  مکح  باب 15 

، تسا هدـیرب  شتـسار  تسد  لوتقم  هتـشک و  ار  يدرم  دـمع  يور  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1 - ) 47409 - 169
هدش عطق  یـسک  طسوت  هک  نآ  ای  هدش ، عطق  تسا  هدـش  بکترم  « 1  » هک یتیانج  يارب  شتـسد  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دش . لاؤس 

شتسد ۀید  لتاق  يایلوا  هب  دیاب  دنشکب ، ار  لتاق  هک  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  وا  زا  ار  شتسد  ۀید  تسا و 
رگا و  دومرف : ترـضح  دنریگب . ار  هید  ةدنامیقاب  دننک و  مک  وا  ۀید  زا  ار  تسد  ۀید  دنناوتیم  دنتـساوخ ، رگا  دنـشکب و  ار  وا  دـنهدب و  ار 

، لـتاق دنـشکیم و  ار  لوتقم  نآ  لـتاق  تسا ، هتفرگن  نآ  ربارب  رد  ار  ياهید  زین  هدـش و  عطق  هدرک  شیوـخ  رب  هک  یتیاـنج  نودـب  شتـسد 
میاهتفای ». مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  نینچ  نیا  دومرف : ترضح  دنریگب . لماک  ۀید  دنناوتیم  دنتساوخ ، رگا  زین  تسین و  راکبلط 

______________________________

م تسا - هدوب  هدرک  عطق  ار  یسک  تسد  ًادمع  اریز  تسا ؛ هدش  عطق  شتسد  صاصق  رد  ینعی  (. 1)
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دشکب ار  وا  هاگنآ  دربب ، ار  ششوگ  ود  دروآرد و  ار  يدرم  مشچ  ود  هک  یسک  مکح  باب 16 
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هراشا

وا هاگنآ  هدیرب و  ار  ششوگ  ود  هدروآرد و  ار  يدرم  مشچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47410 - 170
کی رگا  یلو  دوشیم  هتـشک  نآ  زا  سپ  هدش و  صاصق  وا  زا  تسا ، هداد  ماجنا  ادج  ادـج  ار  اهراک  نیا  رگا  : » دـندومرف تسا ، هتـشک  ار 

دوشیمن ». صاصق  ینیب  شوگ و  مشچ و  تباب  زا  دوشیم و  هدز  شندرگ  تسا ، هتشادرب  رد  ار  اهتیانج  نیا  هدز و  وا  هب  تبرض 
نیب زا  شمشچ  شوگ و  دناهدز و  شرس  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرتخب  نب  صفح  ( 2 - ) 47411 - 171

صاصق وا  زا  تسا ، هدز  یتبرـض  زا  سپ  یتبرـض  ار  وا  رگا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هدرم  نآ  زا  سپ  هدمآ و  دـنب  شنابز  هتفر و 
شوگ و مشچ و  تباب  دوشیم و  هتـشک  تروص  نیا  رد  دسرب ، وا  هب  هبرـض  کی  زا  اهتیانج  نیا  رگا  یلو  دوشیم  هتـشک  سپـس  هدش و 

.« دوشیمن صاصق  نابز  ندمآ  دنب 

تاعاجرا

: دیآیم

نوچ هن . تفگ : ینیبیمن ؟ لتاق ]  ] وا رب  يزیچ  وا ، رس  نتـسکش  رد  وت  : » هک هتفگ  نیا  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
، دـشاب هید  هک  رتتخـس  تیانج  هب  مزلم  ار  وا  نم  تسا و  هدرک  دراو  وا  رب  ار  تیانج  ود  هبرـض  کی  اب  تسا و  هدز  وا  رب  تبرـض  کی  وا 
، دوـب هدرک  هبرـض  ود  نیا  هـک  یتیاـنج  هـب  مزلم  ار  وا  نـم  تـشادرب و  رد  تیاـنج  ود  تبرـض  ود  دوـب  هدز  وا  رب  تبرـض  ود  رگا  مدرک و 

هبرـض کی  ربارب  رد  براض  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  گرم  تیانج ، ود  نیا  رد  هکنیا  رگم  دـشاب . تیانج  ود  نیا  هک  هچ  ره  مدرکیم -
 ...« دوریم نیب  زا  رگید  ۀبرض  دوشیم و  صاصق 

نآ سکع  ار و  نز  درم ، نتشک  مکح  باب 17 

هراشا

دوب  هتشک  دمع  يور  زا  ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 1 - ) 47412 - 172
 151 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگا دـنزادرپیم و  درم  ناگدـنامزاب  هـب  ار  هـید  زا  یمین  دنــشکب ، ار  درم  هـک  دـنهاوخب  نز  نآ  ناگدـنامزاب  رگا  دوـمرفیم : هـک  مدــینش 
ناگدنامزاب رگا  دومرف : تسا ، هتـشک  دمع  يور  زا  ار  شرـسمه  هک  ینز  ةرابرد  ترـضح  دنریگب و  ار  هید  زا  یمین  دـنناوتیم  دـنهاوخب ،

«.« 1  » دزادرپیمن دوخ  تیانج  ناوات  ناونع  هب  ار  شناج  زا  رتشیب  يزیچ  سک ، چیه  دنشکیم و  دنشکب ، ار  نز  هک  دنهاوخب  لوتقم  درم 
ار ینز  يدرم  رگا  یلو  دوـشیم  هتـشک  نآ  ربارب  رد  دـشکب ، ار  يدرم  ینز ، رگا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47413 - 173

صاـصق نز  ربارب  رد  ار  درم  دـنزادرپیم و  درم  ّیلو  هب  ار  نز  ۀـید  رب  درم  ۀـید  ۀـفاضا  دـننک ، صاـصق  دـنهاوخب  هک  یتروص  رد  دـشکب ،
تسا ». درم  ۀید  زا  یمین  نز ، ۀید  دنریگیم و  لماک  روطهب  ار  نز  ۀید  لتاق  زا  دننکن  صاصق  رگا  دننکیم و 

ار درم  هک  دنهاوخیم  نز  ناگدنامزاب  تسا و  هتشک  دمع  يور  زا  ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47414 - 174
يارب درم  ۀید  زا  یمین  دنریذپب ، ار  هید  رگا  دنـشکب و  ار  درم  دنناوتیم  دنزادرپب ، ار  هید  فصن  درم  ناگدـنامزاب  هب  رگا  : » دومرف دنـشکب ،

نز نتـشک  زج  يزیچ  درم  ناگدـنامزاب  يارب  دوـشیم و  هتـشک  درم  نتـشک  ربارب  رد  نز  نآ  دـشاب ، هتـشک  ار  درم  نز ، رگا  تسا و  ناـنآ 
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ناوختـسا ندش  هتـسکش  درم و  نادند  ربارب  رد  نز  نادـند  تسا . ناسکی  نادرم  نانز و  هب  ندرک  دراو  تحارج  دومرف : ترـضح  تسین و 
هب تحارج  هک  نآ  ات  درم  تشگنا  ربارب  رد  نز  تشگنا  تسا و  درم  ناوختسا  ندش  هتسکش  ربارب  رد  دوش ] راکـشآ  شناوختـسا  رگا   ] نز

دش ». دهاوخ  نز  ۀید  ربارب  ود  درم  ۀید  دیسر ، هید  موس  کی  هب  نوچ  دسرب و  هید  موس  کی 
ار درم  هک  دنهاوخب  نز  ناگدـنامزاب  دـشکب و  ار  ینز  يدرم ، رگا  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 4 - ) 47415 - 175

دنهدیم ». درم  ناگدنامزاب  هب  ار  هید  فصن  دنشکب ،
______________________________

، دـنیامن صاـصق  تسا  نز  هک  ار  وا  لـتاق  دـنهاوخب  لوتقم  درم  مد  ءاـیلوا  رگا  یلو  تسا  درم  يهید  فصن  نز  يهید  دـنچ  ره  ینعی  (. 1)
م. دهدیمن - یناوات  یسک  ناج ، زا  شیب  هک  ارچ  دنرادن  ار  هید  فصن  يهبلاطم  ّقح  رگید 
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: دومرف ترضح  تسا . هتشک  ار  ینز  يدرم  متفگ : مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ریصبوبا  ( 5 - ) 47416 - 176

دنریذپیم ». ار  هید  فصن  هنرگو  دنشکیم  ار  وا  دنزادرپیم و  ار  وا  ۀید  زا  یمین  دنشکب ، ار  درم  هک  دنهاوخب  نز  ناگدنامزاب  رگا 
زا یمین  ۀـیاپ  رب  نز  تحارج  دومرف : ماما  مدیـسرپ . نز  تحارج  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ میرم  وبا  ( 6 - ) 47417 - 177

، يدرم متفگ : دنشکیم . ار  نز  نآ  دومرف : ترضح  تسا . هتشک  ار  يدرم  ینز ، متفگ : هید . زا  رتمک  ات  هتفرگ  هید  زا  تسا ؛ درم  تحارج 
دنزادرپیم ». درم  ّیلو  هب  ار  هید  زا  یمین  دنشکیم و  دنهاوخب ، رگا  دومرف : ترضح  تسا . هتشک  ار  ینز 

دنـشکیم و ار  درم  دنهاوخب ، رگا  دنّریخم . نز  يایلوا  دـشکب ، ار  ینز  يدرم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47418 - 178
دنریگیم ». ار  هید  زا  یمین  دنهاوخب ، رگا  دنریگیم و  هدهع  هب  درم  ناثراو  يارب  ار  هید  زا  یمین 

دنهاوخب نز  ناگدنامزاب  رگا  : » دومرف تسا ، هتـشک  ار  ینز  دمع  يور  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47419 - 179
دنزادرپیم ». ار  هید  زا  یمین  درم  ناگدنامزاب  هب  دنشکیم و  دنشکب ، ار  درم 

درم يایلوا  هب  دنـشکیم و  ار  درم  نآ  دـنهاوخب ، نز  ياـیلوا  رگا  تروص  نیا  رد  دـشکب ، ًادـمع  ار  ینز  يدرم ، رگا  ( 9 - ) 47420 - 180
ناگدنامزاب رگا  تروص  نیا  رد  تشک ، ًادمع  ار  يدرم  ینز ، رگا  دـنریگیم و  مهرد  رازه  جـنپ  ناشدوخ  هنرگو  دـنهدیم  ار  هید  فصن 

هد دنریگب ، هید  دـنهاوخب  رگا  و  « 1  » دنکیمن دوخ  رب  تیانج  زا  شیب  یتیانج  یـسک  دنـشکیم و  ار  وا  دنـشکب ، ار  نز  نآ  دـنهاوخب  درم 
. دنریگیم مهرد  رازه 

درم هک  نیا  نیب  دنّریخم  نز  يایلوا  : » دومرف تشک ، ًادمع  ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 47421 - 181
هید تخادرپ  هب  رـضاح  درم ، رگا  دنریگب . لتاق  درم  زا  ار  هید  زا  یمین  هک  نیا  ای  دنهدب  شناگدـنامزاب  هب  ار  وا  ۀـید  زا  یمین  دنـشکب و  ار 

دشاب ».
هن نز و  نآ  رب  هن  دوشیم و  هتـشک  درم  ربارب  رد  دشکب  ًادـمع  ار  يدرم  ینز ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 47422 - 182

تسا ». يزیچ  دوش ، هتشک  نز  نآ  هک  نیا  زا  شیب  نز  نآ  ۀطساو  هب  رگید  یسک  رب 
______________________________

زا شیب  رگید  دوشیم و  صاصق  شتیانج  ربارب  رد  شناـج  هکنیا  اـت  تسا  صاـصق  دروم  دـهدیم ، ماـجنا  ًادـمع  ناـسنا  هک  یتیاـنج  (. 1)
م. دوشیمن - هتفرگ  وا  زا  شتیانج  ربارب  رد  شناج 

 155 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دزن  دوب ، هتـشک  هدز و  همیخ  ۀبوچ  اب  ار  ياهلماح  نز  هک  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 12 - ) 47423 - 183
زینک ای  راکتمدخ  مالغ  کی  مهرد و  رازه  جنپ  هک  نیا  ات  تخاس  ّریخم  ار  نز  يایلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندروآ . هلآ  هیلع و 
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دنشکب ». ار  درم  دنهدب و  مهرد  رازه  جنپ  لتاق  يایلوا  هب  ای  دنریگب  تسا  هدوب  نز  مکش  رد  هک  ینینج  يارب  راکتمدخ 
دنـشکیم و ار  درم  نآ  دنهاوخب ، نز  يایلوا  رگا  : » دومرف دشکیم ، ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 13 - ) 47424 - 184

دنریگیم ». لتاق  زا  مهرد  رازه  جنپ  دنهاوخب ، رگا  دنشکیم و  تمارغ  لوتقم  درم  يایلوا  يارب  مهرد  رازه  جنپ 
؟ تسوا رب  يزیچ  هچ  هک  دش  هدیسرپ  دشکیم  ار  يدرم  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 14 - ) 47425 - 185

دوشیمن ». تیانج  شناج  شدوخ و  زا  شیب  رب  راکتیانج  : » دومرف ترضح 
دنهاوخب رهوش  ناگدنامزاب  رگا  : » دومرف تسا ، هتـشک  ًادـمع  ار  شرهوش  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 47426 - 186

دزادرپیمن ». دوخ  ناج  زا  شیب  یناوات  هدش  بکترم  هک  یتیانج  تباب  یسک  هتبلا  دنشکیم و  دنشکب ، ار  نز 
، دننیزگرب ار  صاصق  درم ، يایلوا  دشکب و  ار  يدرم  ینز ، نوچ  و  : » دومرف هیاهنلا  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  ( 16 - ) 47427 - 187
دـنرادن و هید ] فصن  نتفرگ  يارب   ] یهار نز  يایلوا  رب  نانآ  تسین و  يرگید  زیچ  دنـشکیم  درم  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  نز  نآ  ناج  زج 
، تسام دامتعا  دروم  هچنآ  یلو  دنزادرپیم  نانآ  هب  ار  درم  ۀـید  ةدـنامیقاب  نز  يایلوا  دنـشکیم و  ار  نز  نانآ  هک : تسا  هدـش  تیاور  زین 

میتفگ ». لوا  هک  تسا  نامه 
، نز ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ  هک : دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 17 - ) 47428 - 188

يایلوا دشکب و  ار  ینز  يدرم ، رگا  تسا و  نماض  ار  هدرب  ۀید  دننزیم و  ار  وا  تدش  هب  یلو  دوشیمن  هتـشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » دومرف
دنزادرپیم ». يو  ناگدنامزاب  هب  ار  درم  ۀید  فصن  دنشکب ، ار  درم  دنهاوخب  لوتقم 

 157 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هک  ] ار لام  ۀـیقب  وا  ّیلو  دوشیم و  هتـشک  نز  نآ  : » دومرف دـشکب ، ار  يدرم  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 18 - ) 47429 - 189

ار ». هید  ۀیقب  هک  تسا  هدمآ  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم  تیاور  رد  دزادرپیم و  تسا ] هید  فصن 
رد تیاور  نیا  هچرگ  تسا ؛ هدرکن  تیاور  ار  نآ  یـسک  يراـصنا  میرموبا  زج  تسا و  ّذاـش  تیاور  نیا  : » دومرف هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
اب فلاخم  تایاور و  ۀمه  اب  فلاخم  میرموبا ، زا  ریغ  لقن  مدـع  ذوذـش و  رب  هفاضا  تیاور  نیا  تسا و  هدـمآ  اررکم  يدراوم  رد  اهباتک 

تسا ». نآرق  رهاظ 
. مدیسرپ دناهتشک ، ًادمع  ار  يدرم  هک  نز  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 19 - ) 47430 - 190

تسا ». هدرکن  یفالتخا  هرابنیا  رد  سک  چیه  دنوشیم و  هتشک  درم  لتق  ربارب  رد  ود  نآ  دومرف : ترضح 
رد مشچ  ناج و  ربارب  رد  ناج  هک : تسا ] تاروت  رد  روظنم  ، ] نآ رد  نانآ  رب  میتشون  و  دنوادخ : ةدومرف  ریـسفت  رد  ( 20 - ) 47431 - 191

دنوادخ ةدومرف  اب  هیآ  نیا  دراد . صاصق  اهتحارج  نادند و  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب 
هدـش خـسن  نز ، ربارب  رد  نز  هدرب ، ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدـش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک  دروـم  رد  صاـصق  مکح  هک :

. تسا هدشن  خسن  دراد ، صاصق  اهتحارج  هک : دنوادخ  ةدومرف  یلو  تسا .
ینیب مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج و  ربارب  رد  ناج  هک  تاروت  باتک  رد  ناـنآ  رب  میتشاد  ررقم  و  دـنوادخ : ةدومرف  و  ( 21 - ) 47432 - 192
مکح دـنوادخ : ةدومرف  اـب  هیآ  نیا  سپـس  دراد . صاـصق  اـهتحارج  نادـند و  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ربارب  رد  شوـگ  ینیب و  ربارب  رد 

: دنوادخ ةدومرف  نیاربانب  نز . ربارب  رد  نز  هدرب ، ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدش  هتشون  امش  رب  ناگتـشک ، دروم  رد  صاصق 
نیاربانب تسا ؛ هدشن  خسن  دراد ، صاصق  اهتحارج  دنوادخ : ةدومرف  یلو  تسا . هدش  خسن  نادند ، ربارب  رد  نادـند  ات  ناج  ربارب  رد  ناج 

[. تسا هدشن  خسن  و   ] تساهر نآ  رگید  فصن  تسا و  خوسنم  هیآ  فصن 
باب رد  یـضیارف  تاروت  رد  هک  تسا  نامه  خسان ، ۀـنومن  کی  و  دومرف ...« : یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 22 - ) 47433 - 193

رد مشچ  ناج و  ربارب  رد  ناج  هک  میدرک  ررقم  تاروت  رد  ناـنآ  رب  و  هک : تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ناـمه  نآ  هدـش و  تبث  صاـصق 
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. دنتسه ناسکی  هدرب  دازآ و  نز ، درم و  هجیتن  رد  هیآ . نایاپ  ات  مشچ ، ربارب 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

157 ص : ج31 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
امـش رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  يدارفا  يا  هک : شاهدومرف  اـب  دوب  تاروت  رد  هچنآ  دـنوادخ  نآ  زا  سپ 

رد نانآ  رب  و  هک : هدـش  خـسن  هیآ  نیا  نیاربانب  درک ؛ خـسن  نز ، ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدـش  هتـشون 
ناج ». ربارب  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت 

 159 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ًادمع درم  نآ  هک  ینز  ربارب  رد  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 23 - ) 47434 - 194

تشک ». دوب ، هتشک  ًادمع  ار  يدرم  هک  ار  ینز  زین  تشک و  دوب ، هتشک  ار  وا 
صاصق ناوختسا ، رد  دومرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 24 - ) 47435 - 195

مزلم ار  درم  دادن و  رارق  صاصق  ود  نآ  نیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب . هتشک  ار  ینز  يدرم ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسین و 
.« درک هید  هب 

تاعاجرا

: تشذگ

رگا دشکب ، ار  ینز  يدرم ، رگا  نینچمه  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
ۀید زا  یمین  دنتفریذپن ، ار  نز  لتاق  نتشک  زج  نز  يایلوا  رگا  دنکیم و  ادیپ  هلـصیف  هلئـسم  هید ، تخادرپ  نامه  اب  هک  دنریذپب  ار  نز  ۀید 
رارق صاصق ) ّقح  و   ) هطلـس شاّیلو  يارب  هک : تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نامه  نآ  دنـشکیم و  ار  وا  دنریگیم و  هدـهع  رب  ار  درم 

دنکن ». فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛
. دراد ماقم  اب  تبسانم  باب ، نآ  هک  مهدزای ؛ باب  هب  دینک  هاگن  و 

: دیآیم

رد ناج  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  وضع ، صاـصق  باوبا  زا  مود  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
: دومرف ترضح  هیآ . نایاپ  ات  ینیب ...  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج ، ربارب 

تسا ». مکحم  ۀیآ  نیا 
، دنشکب ار  درم  هک  دنهاوخب  نز  ناگدنامزاب  دشکب و  ًادمع  ار  ینز  يدرم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
، تسا هتـشک  ار  يدرم  هک  ینز  ةراـبرد  ماـما  زا  و  دـیوگ : يوار  دنـشکیم . ار  درم  دـننادرگیمرب و  درم  ناگدـنامزاب  هـب  ار  هـید  زا  یمین 

دنتسین ». نماض  يزیچ  نز ، ناگدنامزاب  دوشیم و  هتشک  درم  ربارب  رد  نز  نآ  دومرف : ترضح  مدیسرپ .
مامت شهام  هلماح و  هک  یلاح  رد  ینز  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

ای هدرم  ردام ، زا  سپ  دنزرف  دشابن  مولعم  زاب  رتخد و  ای  هدوب  رـسپ  هک  دوشن  مولعم  دـنکن و  طقـس  ار  شدـنزرف  دوش و  هتـشک  تسا ، هدـش 
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.« تسا تباث  نآ  زا  سپ  لماک  روط  هب  نز  ۀید  نز و  ۀید  زا  یمین  درم و  ۀید  زا  یمین  تسا ؛ همین  ود  شاهید  يدنزرف  نینچ  ردام ، زا  شیپ 
161 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشکب ار  ياهناوید  هک  یسک  مکح  باب 18 

. مدیسرپ تسا ، هتشک  ار  ياهناوید  درم  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ يدارم  ریصبوبا  ( 1 - ) 47436 - 196
وا رب  هید  صاصق و  زا  يزیچ  چیه  تسا ، هتشک  هدرک و  رود  شدوخ  زا  ار  وا  درم  نآ  هدرک و  ار  وا  ناج  دصق  هناوید  رگا  دومرف : ترضح 

. دوشیم هداد  هناوید  ۀثرو  هب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  وا  ۀید  تسین و 
نینچ تسین و  دوشیمن ، صاصق  وا  زا  هک  یسک  رب  صاصق  دشکب ، ار  وا  دشاب  هدرک  وا  دصق  هناوید  هک  نیا  نودب  رگا  و  دومرف : ترضح 

هب هدرک و  رافغتـسا  لج  زع و  دنوادخ  زا  دهدب و  هناوید  ناثراو  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  تباث  شلام  رد  هید  هناوید ، لتاق  رب  هک  میدـقتعم 
دنک ». هبوت  دنوادخ  يوس 

دروم يدرم ، دروآ ! ناماس  هب  ار  ناتراک  دـنوادخ  متفگ : مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  ای  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ درولاوبا  ( 2 - ) 47437 - 197
مرظن دومرف : ترضح  تشک . دز و  ار  وا  تفرگ و  هناوید  زا  ار  ریشمش  درم  دز . وا  هب  تبرض  کی  هناوید  تفرگ . رارق  ياهناوید  درم  ۀلمح 

.« دوریمن رده  هناوید  نوخ  تسا و  ماما  رب  هناوید  ۀید  تسین و  وا  ۀید  نماض  دوشیمن و  هتشک  هناوید  لتق  ربارب  رد  درم  نیا  هک  تسا  نیا 

هداد تسد  زا  ار  شلقع  سپس  هتشک و  ار  يدرف  هدوب ، لقاع  هک  یلاح  رد  ای  هتخاس  بجاو  ار  يّدح  شیوخ  رب  تیانج  باکترا  اب  هک  یـسک  باب 19 
دوشیم هدز  وا  رب  ّدح  تسا ،

: دومرف تسا ، هدش  هناوید  هک  دناهدزن  ّدح  ار  وا  زونه  هدش و  بجاو  وا  رب  ّدح  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47438 - 198
هچ ره  دوشیم - يراج  وا  رب  ّدح  تسا ، هدرک  بجاو  دوخ  رب  ار  ّدح  نیا  هتشادن  یلکـشم  یلقع  تهج  زا  هدوب و  ملاس  هک  یلاح  رد  رگا  »

دشاب ».
 163 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رب نادهاش  تداهش  هدشن و  يراج  وا  رب  ّدح  تسا و  هتشک  ار  يدرم  ًادمع  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ( 2 - ) 47439 - 199
وا هیلع  دـش  هناوـید  هک  نآ  زا  دـعب  رگید ، یهورگ  نآ  زا  سپ  تسا ، هتفر  نیب  زا  شلقع  هدـش و  هناوـید  هـک  نآ  اـت  تـسا  هدـشن  عـقاو  وا 

ملاس هک  یلاح  رد  هدرک  لتق  هک  دنهد  تداهـش  وا  هیلع  رگا  : » دومرف ترـضح  دش . لاؤس  تسا ، هدش  لتق  بکترم  وا  هک  دـنداد  تداهش 
هب دراد ، ياهدـش  هتخانـش  لام  دـنهدن و  وا  هیلع  یتداهـش  نینچ  رگا  یلو  دوشیم  هتـشک  لتق  نیا  ربارب  رد  هتـشادن ، یلقع  لکـشم  هدوب و 

ردـه ناملـسم  درف  نوخ  دوشیم و  هداد  لاـملاتیب  زا  هید  هتـشاذگن ، اـج  هب  یلاـم  رگا  دوشیم و  هداد  هید  لـتاق  لاـم  زا  لوـتقم  ناـثراو 
دوریمن ».

هک دنهد  تداهش  رگا  سپ  تسا ، هدش  هناوید  سپس  هتـشک و  ار  يدرم  وا  هک  دنهد  تداهـش  يدرم  رب  نادهاش  رگا  ( 3 - ) 47440 - 200
تداهش رگا  یلو  دوشیم  هتشک  نتشک ، نآ  ربارب  رد  تسا ، هتـشک  ار  درم  نآ  هتـشادن  یلقع  لکـشم  هتـشاد و  ملاس  لقع  هک  یلاح  رد  وا 

زا درادـن ، یلام  رگا  یلو  دوشیم  هداد  هید  لوتقم  يایلوا  هب  دراد ، یلام  وا  و  تسا ] هدوب  يو  لقع  تمالـس  لاح  رد  لـتق  نآ  هک   ] دـنهدن
دوریمن ». رده  هب  ناملسم  درم  نوخ  دوشیم و  تخادرپ  هید  لوتقم  يایلوا  هب  ناناملسم  لاملاتیب 

بکترم هچب  هک  يدروم  تسین و  شرایتخا  رد  شلقع  هناوید  هک  يدروم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 47441 - 201
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رگا : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  تسا ». نانآ  ۀـلقاع  رب  نآ  تیلوئـسم  دوشیم و  بوسحم  اطخ  ناـنآ  يدـمع  نتـشک  سپ  دوش ، لـتق 
ّیلو رگا  تروص  نیا  رد  دوش ، هناوید  تسا  هتـشک  هتـشاد و  لـقع  تمالـس  هک  نآ  زا  سپ  لـتاق  هتـشک و  دـمع  يور  زا  ار  يدرم  يدرم ،

.« تسا ود  نآ  ۀلقاع  رب  هید  دهد ، ماجنا  هناوید  هّچب و  هک  ار  یتیانج  ره  دوشیم و  هتشک  وا  دهاوخب ، نوخ 

دنشاب کیرش  يدرم  لتق  رد  يرسپ ، يدرم و  هک  يدروم  مکح  باب 20 

تکراشم يدرم  لتق  رد  هک  يرـسپ  درم و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47442 - 202
مکح هید  هب  دـسرن  بجو  جـنپ  هب  رگا  یلو  دوـشیم  صاـصق  دـسرب ، بجو  جـنپ  هب  شّدـق  رـسپ  رگا  دوـمرف : دناهتـشک ، ار  وا  ودناهتـشاد 

دوشیم ».
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ًاعمج يدرم  نتـشک  رد  هک  يرـسپ  درم و  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » تسا هدـمآ  نینچ  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  رد  تیاور  نـیمه 
زین وا  دـسرب  بجو  جـنپ  هب  رـسپ  ّدـق ]  ] هک نامز  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشاد : نایب  دناهتـشک ، ار  وا  هتـشاد و  تکرش 

دوشیم ». هداد  مکح  هید  هب  دسرن ، بجو  جنپ  هب  رگا  یلو  دوشیم  صاصق 
. داد مکح  دنتـشک  ار  وا  دـندرک و  عامتجا  يدرم  نتـشک  رب  يرـسپ  اب  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47443 - 203
ار رسپ  نآ ، زا  سپ  دوشیم . صاصق  وا  يارب  وا و  زا  دسرب ، شدوخ  بجو  اب  بجو  جنپ  هب  رـسپ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.« درک مکح  هید  هب  ترضح  دیسرن . بجو  جنپ  هب  دندرک و  هزادنا 

سکع هب  ار و  شدنزرف  ردپ ، ندناسر  لتق  هب  مکح  باب 21 

هراشا

ردـپ ربارب  رد  دـنزرف  یلو  دوشیمن  صاصق  دـنزرف  ربارب  رد  ردـپ  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  ( 1 - ) 47444 - 204
دشاب ». هتشک  ًادمع  ار  شردپ  رگا  هتبلا  دوشیم - هتشک 

یلو دوشیمن  هتـشک  دـشکب ، ار  وا  رگا  شدـنزرف ، ربارب  رد  ردـپ  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47445 - 205
ردپ يارب  دنزرف  یلو  دروخیمن  ّدح  دنک ، فذق  ار  وا  رگا  رـسپ ، يارب  ردپ  دوشیم و  هتـشک  دشکب ، ار  شردپ  رگا  ردـپ ، ربارب  رد  دـنزرف 

دروخیم ». ّدح  دنک ، فذق  ار  وا  رگا 
تسیب و باب  رد  هک  يدنس  نامه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیـصو  ثیدح  رد  ( 3 - ) 47446 - 206

دوشیمن ». هتشک  شدنزرف  لتق  ربارب  رد  ردپ  یلع ، يا  هک ...« : هدمآ  هماقا ، ناذا و  نیب  نتخادنا  هلصاف  بابحتسا  باب  ینعی  تسا ؛ مشش 
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، شردپ ربارب  رد  رسپ  یلو  دوشیمن  هتـشک  دشکب ، ار  وا  رگا  شرـسپ ، ربارب  رد  ردپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47447 - 207
دنربیمن ». ثرا  مه  زا  تسا ، هتشک  ار  يرگید  یکی  هک  رفن  ود  دومرف : ترضح  دوشیم و  هتشک  دشکب ، ار  شردپ  رگا 

شدنزرف ربارب  رد  ایآ  هک  مدیسرپ  دشکیم ، ار  شدنزرف  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 5 - ) 47448 - 208
دربیمن ». ثرا  تسا - هتشک  ار  وا  رگا  يرگید - زا  ود  نیا  زا  یکی  هن و  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هتشک 

دوشیمن هتـشک  وا ، نتـشک  ربارب  رد  : » دومرف دـشکیم ، ار  شاهدرب  ای  دـنزرف  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 47449 - 209
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دوشیم ». دیعبت  شهاگداز  زا  دوشیم و  هدز  تدش  هب  یلو 
، دـنادیم بیع  وا  يارب  ار  نآ  هک  يراک  اب  طابترا  رد  ار  وا  شردـپ  هک  يدرف  : » داد مکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 47450 - 210

شرهوش هک  ینز  زین  دوشیمن و  صاصق  تسوا و  يارب  هید  درادن و  صاصق  ّقح  دیآ ، دیدپ  وا  يارب  يرگید  بیع  ای  وضع  صقن  دنزب و 
تسین ». وا  رب  صاصق  تسا و  شرهوش  رب  بیع  تراسخ  درادن و  صاصق  ّقح  تسا ، هدش  بویعم  نز  تسا و  هدز  ار  وا 
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تاعاجرا

: تشذگ

ثرا رداـم  زا  دوـمرف : ترـضح  تشک ، ار  شرداـم  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  ثاریم ، باوـبا  زا  مـتفه  باـب  زا  مـجنپ  تـیاور  رد 
دنزرف هانگ  ةراّفک  ردام ، نتـشک  ربارب  رد  دـنزرف  نتـشک  هک  منکیمن  نامگ  دوشیم و  هتـشک  يراوخ  اب  رداـم  نتـشک  ربارب  رد  دربیمن و 

دشاب ».
دوشیم و هتشک  يراوخ  اب  ردام  لتق  ربارب  رد  دشکب ، ار  شردام  هک  سکره  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشـش ، تیاور  رد  و 

رگم دنوشیم ؛ صاصق  دشکب ، ار  یضعب  یـضعب ، رگا  نادنواشیوخ  دنربیمن و  ثرا  دربیم ، ثرا  ردام  زا  دنزرف  هچنآ  دنزرف  نآ  ناثراو 
دوشیمن ». صاصق  دشکب ، ار  دنزرف  رگا  هک  ردپ 

رگا یلودوشیم  هتـشک  وا  ربارب  رد  دـشکب ، ار  شردـپ  يدرم  هک  ناـمز  نآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  متـشه ، تیاور  رد  و 
دربیمن ». ثرا  وا  زا  دوشیمن و  هتشک  وا  ربارب  رد  ردپ  دشکب ، ار  وا  شردپ 

ربارب رد  رسپ  یلو  دوشیمن  هتشک  دشکب ، ار  وا  رگا  شدنزرف ، ربارب  رد  درم  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، تیاور  رد  و 
دوشیم ». هتشک  دشکب ، ار  وا  رگا  شردپ ،

دوشیم ». هتشک  ردپ  ربارب  رد  دنزرف  یلو  دوشیمن  هتشک  شدنزرف  ربارب  رد  ردپ  : » هک مالسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  مهدزیس  تیاور  رد  و 
رد ار ] دنزرف  ردپ  ینعی   ] دشکب ار  وا  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  فذق ، ّدـح  باوبا  زا  مهدزیـس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« دروخیمن هنایزات  دنزرف ، يارب  دنک ، فذق  ار  وا  رگا  دوشیمن و  هتشک  وا  ربارب 

تسین وا  رب  يزیچ  دنک ، عافد  شیوخ  زا  هک  سکره  درادن و  صاصق  ّقح  دوش ، يّدعت  وا  هب  هجیتن  رد  دنک و  زواجت  هک  سکره  باب 22 

هراشا

دراد اور  متس  دنک و  زاغآ  ملظ ]  ] سکره دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 47451 - 211
درادن ». صاصق  ّقح  دوش ، متس  وا  هب  نآ  زا  سپ  و 

.( دیآیم تیاور  نیا  هباشم  متفه ، تسیب و  باب  زا  موس  تیاور  رد  (و 
رود شیوخ  زا  ار  وا  درم  نآ  دـنزب و  ار  وا  ات  دوش  روهلمح  يدرم  رب  هک  يدرم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 47452 - 212

تسین ». وا  رب  يزیچ  دشکب ، ای  دنک  حورجم  ار  وا  نیح  نیا  رد  دزاس و 
ار وا  ای  ظفح  وا  زا  ار  شدوخ  درم  نآ  دنزب و  ار  يدرم  متس ، هب  دهاوخب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47453 - 213

تسین ». وا  رب  يزیچ  دسرب ، وا  هب  يررض  هجیتن  رد  دنک و  رود  شیوخ  زا 
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هجیتـن رد  درک و  رود  شیوـخ  زا  ار  وا  درم  نآ  دز و  ار  يدرم  متـس  هب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 4 - ) 47454 - 214

تسین ». وا  رب  يزیچ  : » دومرف دیسر ، وا  هب  یبیسآ 
زا يزیچ  اب  ار  شدوخ  درم  نآ  دنزب و  ار  يدرم  دـهاوخب  يدرم  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 5 - ) 47455 - 215

.« تسا رده  نآ  دنیبب ، دنکیم  ظفح  نآ  هب  ار  شدوخ  وا  هچنآ  اب  يرگید  هک  یبیسآ  ره  سپ  دروخب ، وا  هب  هجیتن  رد  دنک و  ظفح  وا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  نمشد ، اب  داهج  باوبا  زا  مکی  داتشه و  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دینک هعجارم  دافم ؛ نیا  بسانم  نآ ، زا  سپ  باب  يدعب و  باب  هب 
وا دنزب و  ار  وا  ات  دوش  روهلمح  يدرم  هب  هک  يدرم  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تسیب و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

.« تسین وا  رب  يزیچ  دشکب ، ای  دنک  حورجم  ار  وا  هجیتن  رد  دزاس و  رود  شیوخ  زا  ار  درم  نآ 

ار ینز  رارصا ، هب  هک  سک  ره  تسا و  رده  شنوخ  درب ، موجه  ینمؤم  هب  ای  دوش  يرگید  ۀناخ  لخاد  تقرس  ای  انز  ای  نتشک  يارب  هک  یسک  باب 23 
تسین نز  رب  يزیچ  دشکب ، ار  وا  نز  نآ  دنک و  توعد  مارح  هب 

هراشا

نینج تسا و  هدش  دراو  نتـسبآ  ینز  رب  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  : » دیوگ لیـضف  نب  دـمحم  ( 1 - ) 47456 - 216
قراس نوخ  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هتشک  ار  وا  هدز و  وا  هب  وقاچ  اب  هدرب و  ییوقاچ  هب  تسد  نز  تسا ، هتشک  ار  شمکـش  نورد 

تسا ». هتفر  رده 
ار شلاوما  ات  هدـش  دراو  ینز  رب  هک  مدیـسرپ  یقراس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 2 - ) 47457 - 217

رادـیب نز  دـنزرف  درک . دوخ  اب  شزیمآ  انز و  هب  روبجم  ار  وا  درک و  ار  نز  نآ  ياوه  شلد  درک ، عمج  ار  اـهسابل  نوچ  یلو  دـنک  تقرس 
نز دور ، نوریب  ات  تشادرب  ار  اههماج  دش ، مامت  شراک  قراس  نوچ  تشک ؛ تشاد  هک  يربت  اب  ار  وا  قراس  تفر . قراس  فرط  هب  دـش و 

ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  ربت  نامه  اب 
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نیا رد  میوگیم  هک  هنوگ  نآ  دومرف : ترـضح  دـندرکیم . بلط  ار  قراـس  نوـخ  دـندمآ و  زور  نآ  يادرف  قراـس  ناگدـنامزاب  تشک .
راهچ قراس  دننماض و  ار  رـسپ  ۀـید  دـندرک ، هبلاطم  ار  شنوخ  هک  اهنامه  قراس ، نادـنواشیوخ  دومرف : نآ  زا  سپ  نک . تواضق  نایرج 
قراس هک  نیا  رد  نز  رب  دـشکب و  شلام  رد  ار  نآ  تمارغ  دـیاب  هدرک و  انز  درم  نوچ  تسا ؛ نماض  انز  رب  نز  رابجا  لـیلد  هب  مهرد  رازه 

انز وا  اب  هک  دـنک  راداو  ار  ینز  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . قراـس  درم ، نوچ  تسین ؛ يزیچ  تسا ، هتـشک  ار 
درادن ». صاصق  هید و  دشکب ، ار  وا  نز  دنک و 
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هدرک و شیوخ  اب  شزیمآ  انز و  هب  روبجم  ار  وا  هدش و  دراو  ینز  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47458 - 218
مکح تسا ، هتشک  هدز و  ربت  اب  ار  وا  هتفای و  تسد  وا  رب  هتفر و  وا  تمس  هب  يربت  اب  نز  دور ، نوریب  هتساوخ  نوچ  یلو  هتشک  ار  شدنزرف 

. داد مکح  درم  نآ  لام  رد  نز  دنزرف  ۀید  شزیمآ و  نیا  ياهب  تخادرپ  هب  تسناد و  رده  ار  شنوخ  ترضح  داد .
شیوخ زا  ار  درم  نز ، دنک و  توعد  انز  يارب  ار  ینز  رارـصا ، هب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 47459 - 219

تسا ». رده  درم  نوخ  دشکب ، ار  وا  دزاس و  رود 
ات هدـمآرد  يرگید  ۀـناخ  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] امهیلع  يداه  ماما  ای  اضر  ماما   ] مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  ماـما  ( 5 - ) 47460 - 220

؟ هن ای  دوشیم  هتشک  وا  نتشک  ربارب  رد  هناخبحاص  ایآ  تسا ، هتشک  ار  وا  هناخبحاص  دنک و  انز  ای  تقرس 
تسین ». يزیچ  وا  رب  تسا و  هداد  رده  ار  شنوخ  دراذگب  يرگید  ۀناخ  هب  اپ  هک  سکره  نادب ، : » دومرف

، دـشکب ار  وا  نز  نآ  دـنک و  انز  وا  اب  ات  دزاـس  روبجم  ار  ینز  هک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 6 - ) 47461 - 221
درادن ». مه  صاصق  درادن و  ياهید 
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هب یگنـس  نز  دنک و  انز  ینز  اب  هتـساوخیم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادـبع  ( 7 - ) 47462 - 222
لج زع و  دـنوادخ  وا و  نیب  نز  نآ  رب  دوـمرف : هک  مدینـش  دریمیم ، صخـش  هک  هدرک  دروـخرب  وا  زا  ییاـج  هـب  هدرک و  باـترپ  وا  يوـس 

.« دنادیم رده  ار  درم  نوخ  لداع  ماما  نآ  دنربب ، یلداع  ماما  دزن  ار  نز  رگا  تسین و  يزیچ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتیاور  نمشد ، داهج  باوبا  زا  مراهچ  داتشه و  باب  تایاور  رد 
. باب نیا  بسانم  يدعب ، باب  نیشیپ و  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

هب ار  وا  هداد و  بیرف  هک  ار  شرهوـش   ] ِتسود ۀـید  نز  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  مجنپ ، تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دوشیم ». هتشک  رهوش  لتق  ربارب  رد  نز  تسا و  نماض  ار  دشکب ] ار  وا  شرهوش  ات  هدرب ، هلجح 

شلزنم رد  ینمؤم  هب  هک  سکره  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  وـضع ، صاـصق  باوـبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». حابم  لاح  نآ  رد  نمؤم  نآ  يارب  شنوخ  درب ، موجه  دوش و  دراو  هزاجا  نودب 

شنوخ دـهاوخب ، ار  وا  ناج  ای  لاـم  هک  دـنک  ریگلفاـغ  ار  ینمؤم  دوش و  روهلمح  هک  سکره  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  و 
.« تسا حابم  لاح  نآ  رد  نمؤم  نآ  يارب 

نز رب  يزیچ  دشکب ، ار  وا  دنک و  هلمح  درم  هب  نز  دشکب و  ار  نز  مکش  رد  نینج  دنک و  شزیمآ  وا  اب  دوش و  دراو  ینتسبآ  نز  رب  یقراس  رگا  باب 24 
تسا لوتقم  قراس  يردپ  نادنواشیوخ  رب  شدنزرف  ۀید  تسین و 

هک یلاح  رد  تسا  هدـش  دراو  وا  رب  یقراس  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ نارهم  نب  نیـسح  ( 1 - ) 47463 - 223
، دشکیم ار  وا  دنکیم و  هلمح  قراس  هب  نز  دشکیم ، دراد  شمکـش  رد  نز  هک  ار  ياهچب  دنکیم و  شزیمآ  وا  اب  قراس  تسا - نتـسبآ 
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تسا ». لوتقم  قراس  يردپ  نادنواشیوخ  رب  شاهچب  ۀید  تسین و  وا  رب  يزیچ  تسا ، هتشک  هک  ینز  اما  دومرف : ترضح  مدیسرپ .
 177 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نتسبآ ینز  رب  هک  یقراس  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  مظاک  ماما   ] مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  : » دیوگ لیـضف  نب  دمحم  ( 2 - ) 47464 - 224
. مدیـسرپ دـشکیم ، ار  وا  دـنکیم و  هلمح  درم  هب  نز  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  طقـس  ار  شاهچب  نز ، هدرک و  شزیمآ  وا  اـب  دوشیم و  دراو 

تسا ». لوتقم  قراس  ةدهع  رب  نز  ةدش  طقس  ۀچب  ۀید  دوریم و  رده  قراس  نوخ  دومرف : ترضح 
اب تسا و  نتسبآ  نز  نآ  هک  یلاح  رد  دوش  دراو  ینز  رب  يدرم  رگا  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ هزمحوبا  ( 3 - ) 47465 - 225

قراس نوخ  دومرف : ترـضح  تسیچ ]؟ شمکح  ، ] دشکب ار  وا  دـنک و  هلمح  وا  هب  نز  دـشکب و  ار  نز  مکـش  رد  هچب  دـنک و  شزیمآ  نز 
[.« درم يردپ  نادنواشیوخ   ] تسا لوتقم  درم  ۀلقاع  رب  نز  دنزرف  ۀید  هتفر و  رده 

دشکب ار  رهوش  نز ، دشکب و  ار  تسود  نآ  رهوش ، دهد  هار  هلجح  هب  ار  شدوخ  تسود  نز ، هک  يدروم  مکح  باب 25 

یـسورع بش  نوچ  تسا ؛ هدرک  جاودزا  ینز  اب  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هحلط  نب  هللادـبع  ( 1 - ) 47466 - 226
، دـنک شزیمآ  شنز  اـب  هک  دـهاوخیم  درم  نوچ  دـنکیم ؛ لـخاد  هلجح  رد  ار  وا  دوریم و  هدوب  شتـسود  هک  يدرم  غارـس  هب  نز  دوش ،

. دنزادرپیم گنج  هب  هناخ  رد  تسود  رهوش و  دنکیم و  هلمح  تسود 
ترـضح دـشکیم . شتـسود  لـتق  ربارب  رد  ار  وا  دـنزیم و  تبرـض  کـی  ار  درم  دزیخیمرب و  مه  نز  دـشکیم . ار  شنز  تسود  رهوش ،

دوشیم ». هتشک  رهوش ، لتق  ربارب  رد  تسا و  دوخ  ِتسود  ۀید  نماض  نز  دومرف :
179 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشکب ار  صخش  نآ  دوش و  رادیب  وا  تسا و  باوخ  هک  یصخش  هب  دنک  زواجت  هک  یسک  مکح  باب 26 

، دریگ رارق  وا  تشپ  هک  یماگنه  دـنک و  زواجت  باوخ  لاح  رد  درم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1 - ) 47467 - 227
.« صاصق هن  دراد و  هید  هن  : » دومرف ترضح  دش . لاؤس  دشکب ، ار  وا  دردب و  وقاچ  اب  ار  وا  دنک و  نیقی  درم  روضح  هب  وا 

لاملاتیب زا  شاهید  دوش ، هتشک  مدرم  قوقح  زا  يزیچ  دروم  رد  هک  سکره  درادن و  صاصق  هید و  دشکب ، ار  وا  ّدح  ای  صاصق  هک  یـسک  باب 27 
دوشیم هداد 

هراشا

؟ دراد هید  ایآ  هک : مدیـسرپ  تشک ، ار  وا  صاصق  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ماّحـش  دـیز  ( 1 - ) 47468 - 228
درادن ». هید  دشکب ، ار  وا  ّدح  هک  سکره  دشیمن و  صاصق  یسک  تشاد ] صاصق  هک   ] دوب نینچ  رگا  دومرف : ترضح 

درادن ». هید  دشکب ، ار  وا  صاصق  هک  سکره  : » دندومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 2 - ) 47469 - 229
هک يدرم  ره  دومرف : درادن و  هید  دشکب ، ار  وا  صاصق  رد  ّدـح  يارجا  هک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47470 - 230

: دومرف ترضح  تسین و  وا  رب  يزیچ  دشکب ، ای  دزاس  حورجم  ار  وا  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  وا  درم  نآ  دنزب و  ار  وا  ات  دنک  هلمح  يدرم  هب 
يزیچ وا  يوس  هب  نانآ  دنک و  ینارچمشچ  نانآ  تروع ]  ] هنامرحم یناهنپ و  ياهتلاح  رب  ات  دشکب  كرـس  یموق  ۀـناخ  رب  یـسک  هاگره 
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سپ دنکب و  يزواجت  دشاب و  رگزاغآ  هک  سکره  دومرف : ترـضح  درادن و  هید  دنزاس ، حورجم  ار  وا  ای  دـننک  روک  ار  وا  مشچ  باترپ و 
درادن ». صاصق  دوش ، زواجت  وا  رب  نآ  زا 

 181 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
- ندرک حورجم  رد  هن  نتـشک و  رد  هن  دـشکب - ار  وا  ماما  رما  هب  صاصق  هک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 4 - ) 47471 - 231

درادن ». هید 
تسا ». نآرق  ۀتشک  وا  دریمب ، دوش و  صاصق  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47472 - 232

يزیچ تسا و  نآرق  ۀتـشک  وا  دریمب ، صاصق  ای  ّدـح  يارجا  رد  هک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 47473 - 233
تسین ». دروم  نآ  رد 

زا يّدح  وا  هب  هک  ار  سکره  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47474 - 234
تسامرب ». وا  ۀید  دریمب ، مینزب و  مدرم  قوقح  زا  يدروم  رد  يّدح  هک  سکره  رب  تسین و  ام  ةدهع  رب  ياهید  دریمب ، مینزب و  یهلا  دودح 
ایآ هک : مدیسرپ  تسا ، هدرم  هدش و  يراج  وا  رب  ّدح  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ سابعلاوبا  ( 8 - ) 47475 - 235

دشاب ». هدش  هدوزفا  صاصق  رب  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : ترضح  دنزادرپیم ؟ ار  وا  ۀید  ای  دوشیم  صاصق  وا  يوس  زا 
.« تسین نآ  رد  صاصق  هید و  دریمب ، دوش و  ارجا  وا  رب  يّدح  هک  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 47476 - 236

تاعاجرا

: تشذگ

درادن ». هید  دشکب ، ار  وا  صاصق  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. باب نیا  بسانم  تیاور  مود ، تسیب و  باب  رد  و 

: دیآیم

رد و  درادـن ». هید  دـشکب ، ار  وا  ّدـح  ای  صاصق  سکره  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، یـس و  باب  زا  موس  تیاور  رد 
، تسا هتـشک  ار  وا  صاـصق  هک  يدرم  ةراـبرد  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  نامـض ، تاـبجوم  باوـبا  زا  متـشه  تسیب و  باـب  زا  مکی  تـیاور 

هید دشکب ، ار  وا  ّدح  هک  سکره  دنکیمن و  صاصق  یـسک  ار  سک  چیه  دـشاب ، نینچ  رگا  دومرف : ترـضح  دراد ؟ هید  ایآ  هک : مدیـسرپ 
درادن ».
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دنک ارجا  مه  وا  دشکب و  ار  يرگید  ات  دهد  روتسد  هک  یسک  مکح  باب 28 

: دومرف تسا ، هتشک  ار  درم  نآ  وا  هداد و  ار  يدرم  لتق  روتسد  يدازآ  درم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47477 - 237
دوشیم ». ینادنز  گرم ، نامز  ات  لتق  ةدنهد  روتسد  دوشیم و  هتشک  تسا ، لتق  رشابم  هک  سک  نامه  وا  نتشک  ربارب  رد  »

يو لتق  هب  میمـصت  تخادنا و  نادـنز  هب  درک و  ریگتـسد  ار  سینخ  نب  یّلعم  یلع ، نب  دواد  نوچ  : » دـیوگ یعمـسم  ( 2 - ) 47478 - 238
یهاوگ لام  بلط و  نیا  رب  ات  مراد  ناوارف  لاـم  رایـسب و  بلط  نم  هک  ارچ  ربب ؛ مدرم  دزن  نوریب  ارم  تفگ : یلع  نب  دواد  هب  یّلعم  تفرگ ،
سکره متـسه . سینخ  نب  یّلعم  نم  مدرم ، يا  هک : تفگ  یّلعم  دـندرک ، عامتجا  مدرم  نوچ  درب و  رازاـب  هب  ار  یّلعم  یلع ، نب  دواد  مهد .
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يارب شاهمه  هدنام ، اجب  نم  زا  دایز - ای  كدنا  هناخ - هدرب و  بلط ، سنج ، لام ، ره  هک  دیشاب  هاوگ  دسانشیم - هک  دسانـشیم - ارم  هک 
هب ربخ  نیا  نوچ  دیوگ : یعمـسم  تشک . ار  وا  درب و  هلمح  یّلعم  هب  دواد  ةژیو  ظفاحم  نآ  زا  سپ  دیوگ : یعمـسم  تسا . دمحم  نب  رفعج 

یلع نب  دواد  دزن  هک  نآ  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  دـشیم - هدیـشک  نیمز  هب  ناشسابل  نماد  هک  یلاح  رد  دیـسر - مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  نم  تفگ : دواد  یتفرگ . ار  ملام  یتشک و  ارم  تسود  دواد ! يا  دومرف : ترـضح  دوب . ناشیا  رـس  تشپ  ماما  دنزرف  لیعامـسا  تفر و 

مناوخیم تفرگ ، ار  ملام  تشک و  ار  متسود  هک  یسک  هیلع  ار  ادخ  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ترضح  ماهتفرگن . زین  ار  وت  لام  ماهتـشکن و 
نودـب ای  وت  ةزاجا  اب  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  ار  وا  ماهژیو  ظفاحم  یلو  ماهتـشکن  ار  وا  نم  تفگ : دواد  منکیم .] نیرفن  ار  وا  ینعی  ]

. نم ةزاجا  نودب  تفگ : دواد  وت ؟ ةزاجا 
رد ار  لتاق  هک  نآ  ات  دـمآ  نوریب  دوب - شهارمه  شریـشمش  هک  یلاح  رد  لیعامـسا - لتاق . غارـس  هب  ورب  لیعامـسا ! يا  دومرف : ترـضح 

تشک »...  شهاگیاج 
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(. تسا یّلعم  روظنم  ( ؛ ماهتـشکن ار  وا  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یلع  نب  دواد  : » دـیوگ حـیبص  نب  دـیلو  ( 3 - ) 47479 - 239
. تسا نم  ةژیو  دراگ  لوؤسم  وا  یفاریس و  تفگ : تسا ؟ هتشک  ار  وا  یسک  هچ  سپ  دومرف : ترضح 

ار وا  دش ، ریگتـسد  یفاریـس  نوچ  دیوگ : حـیبص  نب  دـیلو  مدرک . راذـگاو  تفگ : دواد  نک . راذـگاو  ام  هب  ار  وا  ِصاصق  دومرف : ترـضح 
ناـنآ يارب  ار  مدرم  نم  دـنهدیم و  روتـسد  مدرم  لـتق  هب  ارم  ناناملـسم ! هورگ  يا  هک : دوشگ  هوکـش  هب  ناـبز  دوـش ، هتـشک  اـت  دـندروآ 

دش ». هتشک  یفاریس  دنشکیم و  زین  ارم  سپس  مشکیم ،
نب یّلعم  لتق  ربخ  دمآ و  هکم  زا  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] مالسلا هیلع  قاحسا  وبا  نوچ  : » دیوگ رباج  نب  لیعامـسا  ( 4 - ) 47480 - 240

. تساخرب دیشکیم - نیمز  هب  ار  شسابل  هک  یلاح  رد  نیگمشخ - ترضح  دش ، هداد  ناشیا  هب  سینخ 
. درک مهاوخ  مادقا  نآ  رب  نم  دـشاب ، ییالب  رگا  دومرف : ترـضح  دـیوریم ؟ اجک  ردـپ ! يا  تفگ : ترـضح  هب  لیعامـسا  ترـضح ، رـسپ 

نآ تفگ : دواد  دزرمآیمن . تیارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  ياهدرک  یهانگ  دواد ! يا  تفگ : وا  هب  دش . دراو  یلع  نب  دواد  رب  ات  دمآ  ترـضح 
هب دواد  هللاءاشنا . دومرف : سپـس  درک و  گنرد  ینامز  ترـضح  نآ ، زا  سپ  یتشک . ار  ناـیتشهب  زا  يدرم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ هاـنگ 
هب ار  ترتـخد  تفگ : دواد  تسیچ ؟ هاـنگ  نآ  دومرف : ترـضح  دزرمآیمن . تیارب  دـنوادخ  هک  ياهدرک  یهاـنگ  مه  وت  تفگ : ترـضح 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ماهداد ، هیما  ینب  زا  سک  نالف  هب  رتخد  نم  رگا  دومرف : ترـضح  ياهدروآرد . هیماینب  زا  سک  نالف  جاودزا 
: دومرف ترـضح  ماهتـشکن . ار  یّلعم  نم  تفگ : دواد  ماهدرک . ادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نم  داد و  رتخد  نامثع  هب  مه  هلآ 
، دـش هک  زور  نآ  يادرف  نک . صاصق  ار  وا  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  ار  وا  یفاریـس  تفگ : دواد  تسا ؟ هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  سپ 

مشکب ناشيارب  ار  مدرم  هک  دنهدیم  روتسد  نم  هب  ادخ ! ناگدنب  يا  دیشکیم : دایرف  یفاریس  تشک . تفرگ و  ار  وا  تفر ، یفاریس  شیپ 
دنشکیم ». ارم  نانآ  و 

: دومرف تشک ، وا  دشکب و  ار  يدرم  هک  داد  نامرف  شاهدرب  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47481 - 241
دوشیم ». هتشک  لوتقم  نآ  ربارب  رد  هدرب  ِبابرا  »

 187 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ار درم  نآ  وا  دشکب و  ار  يدرم  ات  داد  روتـسد  شاهدرب  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ( 6 - ) 47482 - 242
ار هدرب  دوشیم و  هتـشک  درف  نیا  لتق  ربارب  رد  الوم  تسوا ؟ ریـشمش  ای  هنایزات  نوچ  يدرف ، ةدرب  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  و  : » دومرف تشک ،

دریمب ». ات  دنراپسیم  نادنز  هب 
يدروم هک  نیا  نآ  دراد و  هیجوت  کی  نیـشیپ ) تیاور  تیاور و  نیا  ینعی   ) تیاور ود  نیا  : » دـیوگ بیذـهت  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
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دـنکیم و کیرحت  راک  نیا  هب  ار  نانآ  دـهدیم و  روتـسد  مدرم  لتق  هب  ار  شناـگدرب  هک  تسا  نیا  صخـش  تداـع  هک  دوش  هداد  قیبطت 
دنکیم ». داسف  نیمز  رد  وا  نوچ  دشکب ؛ دراد ، یتلاح  نینچ  هک  سک  نآ  هک  تسا  زیاج  ماما  يارب  تروص  نیا  رد  دزاسیم . ناشروبجم 

ار وا  روماـم  دـهد و  روتـسد  يدرم  لـتق  هـب  ار  يدازآ  درف  یناـسنا  رگا  : » هیاـهن باـتک  رد  هللا  هـمحر  یـسوط  خیـش  ( 7 - ) 47483 - 243
هب رگا  دـنک و  ینادـنز  تسا  هدـنز  ات  ار  هدـنهد  روتـسد  هک  تسا  ماما  رب  هدـنهد و  روتـسد  هن  دوش  صاصق  لـتاق  هک  تسا  بجاودـشکب 

یلوم هک  تسا  هدش  تیاور  یلو  تشذگ . هچنآ  هباشم  تسرد  تسا ؛ نیمه  مکح  زاب  دشکب ، وا  دهدب و  ار  يرگید  لتق  روتـسد  شاهدرب 
میتفگ ». هک  تسا  نامه  تسام ، دامتعا  دروم  هچنآ  یلو  دننکفایم  نادنز  هب  ار  هدرب  دوشیم و  هتشک 

تایاور : » دومرف خیـش  هک  تسا  هدرک  لقن  فالخ  رد  یـسوط  خیـش  زا  فلتخم  باتک  رد  همالع  «. 1  » فالخ رد  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
فلتخم تسا ، صاصق  یـسک  هچ  رب  سپ  دـشکب  ار  نآ  وا  دـهدب و  ار  يرگید  لتق  روتـسد  شاهدرب  هب  رگا  یلوم  هک  هرابنیا  رد  ام  نارای 

. دناهدادن یلیصفت  تسا و  هدرب  رب  صاصق  هک  تسا  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا و  یلوم  رب  صاصق  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا .
تروص نیا  رد  تسا ، هانگ  شیالوم  روتـسد  هک  دنادب  دشاب و  لقاع  رادرایتخا و  هدنب ، رگا  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  هجو  تسا : هتفگ  خـیش 

شیالوم هک  يروتـسد  ره  هک  دـنک  لایخ  درادـن و  صیخـشت  هک  دـشاب  یگرزب  ای  دـشاب  کچوک  هدـنب  رگا  یلو  تسا . هدـنب  رب  صاـصق 
.« تسالوم رب  صاصق  تروص  نیا  رد  تسا ، بجاو  وا  رب  شماجنا  دهدیم 

گنچ زا  ار  لتاق  هک  یـسک  مکح  دنک و  ینابهاگن  ار  نانیا  مه  موس  رفن  دشکب و  ار  وا  دیایب و  يرگید  دراد و  هگن  ار  يدرم  هک  یـسک  مکح  باب 29 
دناهرب لوتقم  ّیلو 

هراشا

درادیم و هگن  ناـنآ  زا  یکی  هک  رفن  ود  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47484 - 244
ار لوتقم  هک  هنوگ  نامه  دریمب ؛ هودنا  اب  هک  نآ  ات  دتفایم  نادنز  هب  يرگید  دوشیم و  هتشک  لتاق  دومرف : داد و  مکح  دشکیم ، يرگید 

دُرم ». هودنا  اب  هک  نآ  ات  تشاد  هگن  لتاق  يارب 
______________________________

ۀلاسم 30 تایانجلا ، باتک  ج 2 ، فالخ ، (. 1)
 189 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسد زا  درم  نآ  دشکب و  ار  وا  ات  هدرک  هلمح  يرگید  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ هعامس  ( 2 - ) 47485 - 245
هنوگنیا دـشکیم ، ار  وا  دـیآیم و  درم  نآ  اـت  درادیم  هگن  درم  نآ  يارب  ار  وا  دـیآیم و  رد  وا  يولج  زا  يرگید  درم  هدرکیم ، رارف  وا 

نادـنز هب  هشیمه  يارب  دومرف : دوـب  هتـشاد  هگن  لـتاق  يارب  ار  وا  هک  يرگید  رب  تشک و  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  دنـشکب  هک : درک  تواـضق 
دوب ». هتشاد  هگن  هتفرگ و  ندرم  يارب  ار  لوتقم  وا  هک  ارچ  دریمب ؛ نادنز  رد  ات  دتفیب 

: دومرف ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتشک  يرگید  هتشاد و  هگن  یکی  هک  ار  رفن  ود  ( 3 - ) 47486 - 246
دریمب ». ات  دنامیم  نادنز  رد  وا  هتشاد  هگن  هتفرگ و  هک  سک  نآ  اما  دوش  هتشک  دیاب  تسا ، هتشک  هک  سک  نآ  »

یکی هک  دندرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  رفن  هس  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  ( 4 - ) 47487 - 247
. دادیم ینابهدید  نانآ  يارب  مه  موس  رفن  هتشک و  ار  وا  هدمآ و  يرگید  هتشاد و  هگن  ار  يدرم  نانآ  زا 

مکح هتشاد  هگن  هک  یسک  دروم  رد  دنشکب و  لیم  ار  شمشچ  هتخادگ  نهآ  اب  هک  داد  مکح  هدرکیم ، هاگن  هک  یـسک  ةرابرد  ترـضح 
.« دوش هتشک  هک  داد  مکح  دوب  هتشک  هک  یسک  دروم  رد  دوب و  هتشاد  هاگن  هتفرگ و  ار  لوتقم  هک  هنوگ  نآ  دریمب ؛ ات  دوش  ینادنز  هک  داد 
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رخآ رفن  هتـشک و  ار  وا  يرگید  هتـشاد و  هگن  ار  يدرم  نانآ  زا  یکی  دندرب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  رفن  هس  ( 5 - ) 47488 - 248
هک یـسک  دروم  رد  دوش و  هدروآرد  شمـشچ  هک  داد  مکح  تسا ، هدـیدیم  هک  یـسک  دروم  رد  ترـضح  تسا . هدرکیم  هاگن  ار  نانآ 

. دوش هتشک  هک  داد  مکح  تسا ، هتشک 
یموس تشاد و  هگن  نتـشک  يارب  ار  وا  يرگید  تشک و  ار  يدرم  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 47489 - 249
هتـشاد هاگن  نادنز  رد  هتـشاد ، هگن  هک  سک  نآ  دوشیم و  هتـشک  لتاق ، : » هک داد  مکح  دـیاین ، یـسک  ات  دادیم  یناب  هدـید  ود ، نآ  يارب 

دوشیم هدز  هنایزات  هاجنپ  لاس ، ره  رد  دریمب و  ات  دـنام  دـهاوخ  هشیمه  يارب  مه  نادـنز  رد  دروخ و  هنایزات  هک  نآ  زا  سپ  هتبلا  دوشیم ؛
دوشیم ». هدروآرد  هدییاپیم  ار  ود  نآ  هک  یسک  مشچ  ود  دشاب و  وا  رفیک  ات 

 191 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدرکیم هاگن  هک  يدرم  تشک و  ار  وا  دمآ و  يرگید  ات  هتفرگ  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 47490 - 250

دوشیم و هدنک  تسا  هدرکن  کمک  ار  وا  هدرکیم و  هاگن  هک  نآ  مشچ  دوشیم و  هتـشک  لتاق  : » هک داد  مکح  تسا ، هتـشادن  زاب  ار  وا  و 
دریمب ». ات  دوش  هتشاد  هاگن  نادنز  رد  هتشاد ، هگن  ار  وا  هک  سک  نآ 

هگن ار  وا  هک  تسا  هدیـشک  دایرف  هدرک و  هلمح  يدرم  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماـما  قداـص و  ماـما  ( 8 - ) 47491 - 251
. تسا هتشک  ار  وا  هدیسر و  درم  نآ  هتشاد و  هگن  ار  وا  يدرم  : » هک دندوزفا  دیراد ، هگن  ار  وا  دیراد ،

ار لوتقم  هک  هنوگ  نآ  دریمب ؛ اـت  دوشیم  ینادـنز  هتـشاد ، هگن  هتفرگ و  هک  سک  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  دنتـشاد  ناـیب 
.« تسا هتشاد  هگن  گرم  يارب 

تاعاجرا

: تشذگ

هتـشک ار  يدرم  ًادمع  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » هک هتفگ  نیا  نامـض ، باوبا  زا  مشـش  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
ار لتاق  دندرک و  هلمح  لوتقم  يایلوا  هب  یهورگ  دنـشکب ، ار  وا  ات  داد  لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  ار  لتاق  یلاودـندرب  یلاو  دزن  ار  وا  تسا و 

هـشیمه يارب  دـناهدرک ، اهر  ایلوا  تسد  زا  ار  لـتاق  هک  یناـسک  تسا  نیا  مرظن  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دـنداد ، ییاـهر  اـیلوا  تسد  زا 
 ...« دنروایب ار  لتاق  ات  دنوشب  ینادنز 

: دیآیم

ار وا  هدمآ و  نیا  هاگنآ  متـشاد و  هگن  ار  وا  نم  یلو  ماهتـشکن  ار  وا  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  : » هک هتفگ  نیا  يدـعب ، باب  زا  مود  تیاور  رد 
وا نزب . ار  يرگید  ندرگ  نک و  رود  ار  نیا  مـالغ ! يا  متـسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  نم  دوـمرف : ترـضح  تسا ، هتـشک 

داد و روتسد  شردارب  هب  ترضح  متشک . ار  وا  تبرض  کی  اب  یلو  مدرکن  هجنکش  ار  وا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ :
رد ار  شرمع  مامت  هک  دننک  رهم  شرس  رب  هدرک و  نادنز  رد  ار  وا  دننزب و  يرگید  يولهپ  ود  رد  هک  داد  روتسد  سپس  دز . ار  شندرگ  وا 

. نآ دننام  موس  تیاور  رد  و  دوش ». هدز  وا  هب  هنایزات  هاجنپ  لاس  ره  رد  دنامب و  نادنز 

دنک جراخ  شلزنم  زا  ناهاگنابش  ار  يرگید  هک  یسک  تنامض  باب 30 

هب وا  هک  نآ  اـت  تسوا  نماـض  دـبلطب ، بش  رد  ار  شردارب  يدرم  هک  ناـمز  نآ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47492 - 252
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ددرگزاب ». شاهناخ 
 193 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک یلاـح  رد  یقیناود  روصنم  رفعجوبا  هب  يدرم  هک  مدوـب  رـضاح  مارحلاتیب  رد  نم  : » دـیوگ مادـقم  یبا  نب  ورمع  ( 2 - ) 47493 - 253
لزنم زا  ار  وا  دـندمآ و  مردارب  غارـس  ماـگنه  بش  درم  ود  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگیم : دزیم و  داـیرف  دوب ، فاوط  لوغـشم  رفعجوـبا 

هچ وا  اب  امـش  تفگ : ود  نآ  هب  رفعج  وبا  دـناهدرک ! هچ  وا  اـب  ود  نیا  هک  منادیمن  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا و  هتـشگنزاب  وا  دـندرب و  نوریب 
ماـگنه ادرف  تفگ : ود  نآ  هب  روصنم  رفعجوبا  تشگزاـب . شلزنم  هب  نآ  زا  سپ  میتفگ  نخـس  وا  اـب  نینمؤملاریما ! يا  دـنتفگ : دـیاهدرک ؟

ماما هب  روصنم  رفعجوبا  مدوب . دهاش  مه  نم  دندمآ و  وا  دزن  رـصع  زامن  ماگنه  هب  ادرف  نانآ  دـییایب . نم  شیپ  ناکم  نیمه  رد  رـصع  زامن 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  نک . تواضق  نانیا  نایم  رفعج ! يا  تفگ : دوب ، هتفرگ  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 

ناـشنایم رد  وت  هک  مهدیم  تدـنگوس  وت  رب  مدوخ  ّقح  هب  تفگ : ترـضح  هب  وا  نک . تواـضق  ناـشنایم  وت  نینمؤـملاریما ! يا  دوـمرف :
دـندرک و نهپ  شیارب  ین  زا  يزامناج  دـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : ارجام ] دـهاش   ] مادـقم یبا  نب  ورمع  ینک . تواـضق 

يا تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  تفگ : یعّدم  هب  ترضح  دنتسشن . ترـضح  ربارب  رد  دندمآ و  نایکاش  نآ  زا  سپ  تسـشن . نآ  رب  ترـضح 
ادخ هب  تشگنزاب و  نم  دزن  وا  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دندرب . نوریب  لزنم  زا  ار  وا  دندمآ و  مردارب  دزن  ماگنه  بش  ود ، نیا  ادخ ! لوسر  رسپ 

نخس وا  اب  ام  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دنتفگ : دییوگیم ؟ هچ  رفن  ود  امـش  دومرف : ترـضح  دناهدرک ! هچ  وا  اب  ود  نیا  هک  منادیمن  دنگوس !
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  سیونب : مالغ ! يا  دومرف : ترـضح  تشگزاـب . شلزنم  هب  نآ  زا  سپ  میتفگ و 

: دومرف
شلزنم هـب  ار  وا  هـک  درواـیب  هـنّیب  هـک  نآ  اـت  تـسا  درم  نآ  نماــض  دربـب ، نوریب  شلزنم  زا  ار  وا  دورب و  يدرم  غارــس  هـب  بـش  سکره 

! دنگوس ادخ  هب  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : وا  نزب . ار  شندرگ  ربب و  نم  زا  رود  ياهشوگ  هب  ار  یکی  نیا  مالغ ! يا  تسا . هدـنادرگزاب 
! مالغ يا  میادخ . لوسر  رسپ  نم  دومرف : ترضح  تشک . دز و  وقاچ  ار  وا  دمآ و  نیا  متشاد و  هگن  متفرگ و  ار  وا  هکلب  ماهتشکن  ار  وا  نم 

کی اـب  هکلب  مدادـن  هجنکـش  ار  وا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ادـخ ، لوـسر  رـسپ  يا  تفگ : يرگید  نزب . ار  يرگید  ندرگ  ربـب و  رود  ار  نیا 
وا دننزب و  يرگید  يولهپ  رب  ات  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  دنزب  ار  درم  نیا  ندرگ  ات  داد  روتسد  لوتقم  ردارب  هب  ترضح  متـشک . ار  وا  تبرض 

دروخب ». هنایزات  هاجنپ  لاس  ره  رد  دشاب و  نادنز  رمع  مامت  هک  تشون  وا  ّقح  رد  درک و  سبح  نادنز  رد  ار 
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رد دوب . هدمآ  جح  هب  لاس  نآ  رد  هک  روصنم  رفعجوبا  اب  دش  فداصم  دنتفر . جـح  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 47494 - 254
ار وا  دندمآ و  مردارب  غارس  ماگنه  بش  درم  ود  نیا  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ درک و  ادص  ار  وا  يدرم  درکیم ، فاوط  روصنم  هک  یلاح 

ماگنه ار  ود  نآ  تفگ : وا  هب  روصنم  رفعجوبا  دـناهدرک ! هچ  وا  اب  ود  نیا  هک  منادیمن  نم  تشگنزاـب و  مردارب  دـندرب و  نوریب  شلزنم  زا 
ابا يا  تفگ : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسد  روصنم  دنتفر . روصنم  دزن  ود ، نآ  هارمه  هب  صخش  نآ  روایب . نم  دزن  رصع  زامن 
وت مراد ، وت  رب  هک  یّقح  هب  دـنگوس  تفگ : وا  نک . تواـضق  ناـنیا  ناـیم  وت  هکلب  دومرف : ترـضح  نک . تواـضق  ناـنیا  ناـیم  وت  هللادـبع !
رد دندمآ و  نایکاش  تسـشن . نآ  رب  دندرک ، نهپ  شیارب  ار  شزامن  ةداجـس  دـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  نک . تواضق  ناشنایم 

مردارب غارس  هب  ماگنه  بش  رفن  ود  نیا  ادخ ! رسپ  يا  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : ناهاوخ  هب  ترـضح  دنداتـسیا . ترـضح  لباقم 
وا اب  ود  نیا  هک  منادیمن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تشگنزاب و  شلزنم  هب  مردارب  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دـندرب . نوریب  شلزنم  زا  ار  وا  دـندمآ و 

شلزنم هب  نآ  زا  سپ  میتفگ . نخس  وا  اب  ام  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دنتفگ : دییوگیم ؟ هچ  امش  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  ترـضح  دناهدرک ! هچ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  سیونب : مالغ ! يا  دومرف : شمالغ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشگزاب .

هدـنادرگرب شلزنم  هب  ار  وا  هک  دروایب  هنّیب  هکنیا  رگم  تسوا ؛ نماض  درب ، نوریب  شلزنم  زا  ار  وا  دورب و  يدرم  غارـس  هب  بش  هک  سکره 
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يا دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  نزب . ار  شندرگ  نک و  باختنا  یهاوخیم  هک  ار  مادـکره  مالغ ! يا  تفگ : ناهاوخ  هب  تسا .
لوسر رسپ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دز . وقاچ  ار  وا  دمآ و  نیا  متفرگ و  ار  وا  یلو  ماهتـشکن  ار  وا  نم  ادخ ، لوسر  رـسپ 

اهنت مدرکن و  هجنکـش  ار  وا  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : وا  دوب ]. رگید  دروم  شروظنم  . ] نزب ار  وا  ندرگ  ریگب و  ار  نیا  مالغ ! يا  میادخ .
ود رب  هک  داد  روتسد  زین  يرگید  ةرابرد  دز و  ار  صخش  نآ  ندرگ  وا  داد و  روتسد  لوتقم  ردارب  هب  ترضح  متـشک . ار  وا  تبرـض  کی  اب 

.« دروخب هنایزات  هاجنپ  لاس  ره  دوش و  ینادنز  رمع  مامت  هک  تشون  وا  ّقح  رد  دش و  ینادنز  نادنز ، رد  سپس  هدز و  وا  يولهپ 

دشکب ار  يدرم  دسرب و  یماقم  هب  هک  یسک  مکح  باب 31 

. دوب فاوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  : » هک دنتفگ  يرایسب  ریکب و  نبا  ملاس و  نب  ماشه  ( 1 - ) 47495 - 255
؟ تسیچ تعامج  نیا  دیسرپ : ترضح  دندوب . دجسم  يوس  کی  رد  هک  داتفا  یتعامج  هب  ناشهاگن 
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. دناهدروآ نوریب  ار  وا  شلها  دیوگیمن . نخس  هدش و  هناوید  هک  تسا  يرهز  باهش  نب  دمحم  نیا  دنتفگ :

نب دمحم  هب  هک  اجنآ  ات  دمآ  نوریب  درک ، مامت  ار  شفاوط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نوچ  دـیآ . نخـس  هب  دـنیبب ، ار  مدرم  رگا  دـیاش 
ار وت  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  تخانـش . دید ، ار  ترـضح  نوچ  باهـش  نب  دمحم  دش . کیدزن  يرهز  باهش 

هیلع نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  دمآ . مغارس  هب  ینیبیم  هچنآ  متـشک . ار  يدرم  متخیر ، ینوخ  مدیـسر ، یماقم  هب  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ 
هب دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ ، زا  سپ  ياهداد . ماجنا  هچنآ  ات  مسرتیم  رتشیب  ادخ  تمحر  زا  تیدـیماان  ۀـیحان  زا  نم  دومرف : وا  هب  مالـسلا 

. هدب هید  نانآ 
رد ار  اههسیک  وشب و  زامن  تاقوا  رظتنم  سپس  هدب  رارق  يددعتم  ياههسیک  رد  ار  هید  دومرف : ترـضح  دنریذپیمن . یلو  ماهداد  تفگ : وا 

زادنیب ». ناشياههناخ 
وا اب  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  ماما  زا  نآ  زا  سپ  متشک . ار  يدرم  مدوب . هیماینب  لماع  : » دیوگ يرهز  ( 2 - ) 47496 - 256

مدرک شالت  دنتفریذپن و  یلو  متشاذگ  ناشرایتخا  رد  تفگ : وا  هد . رارق  لوتقم  موق  رایتخا  رد  ار  نآ  هدب و  هید  دومرف : ترضح  منک ؟ هچ 
ربب هارمه  هب  ار  تدوخ  موق  زا  یهورگ  دومرف : ترضح  مدرک . ربخاب  نایرج  نیا  زا  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هاگنآ  دندرک . عانتما  یلو 

. ریگب دهاش  موق  رب  ار  نانآ  و 
متشگزاب و مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دزن  هب  نآ  زا  سپ  دندش . نانآ  رب  هاوگ  نم  موق  دنتفریذپن و  زاب  نانآ  مدرک . ار  راک  نیا  دیوگ : يرهز 

ۀناخ ِرد  هب  حبص  ای  رهظ  تقو  رد  سپس  هد  رارق  ینوگانوگ  ياههسیک  رد  ار  نآ  ریگب و  ار  هید  دومرف : ترـضح  مدرک . شرازگ  ناشیا  هب 
تـسا ینامز  حبـص  رهظ و  تقو  هک  ارچ  دوشیم ؛ بوسحم  وت  ۀید  ياپ  هب  درادرب  يزیچ  سکره  سپ  زادنیب . هناخ  رد  ار  اهنآ  ورب و  نانآ 

: دیوگ يوار  مدشیم . كاله  دوبن ، مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  رگا  مدرک و  ار  راک  نیا  نم  دیوگ : يرهز  دنوریم . نوریب  هناخ  لها  هک 
تسا ». هدرم  يرهز  ندز  زا  درم  نآ  تسا و  هدز  هتشاد ، یتاحارج  هک  ار  يدرم  يرهز  هک : دنتفگ  میارب  نامنارای  زا  یضعب 

نت زا  ساـبل  دز و  نوریب  رهـش ] زا   ] وا دُرم . رفیک  ماـگنه  هب  درم  نآ  درک . رفیک  ار  يدرم  دوـب . هیماینب  لـماع  يرهز  ( 3 - ) 47497 - 257
دزن يرهز  تفر . جح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  داجـس  ماما  : » دـیوگ يوار  دـنام . نینچ  لاس  هن  دـمآ و  رد  يراغ  هب  دروآ و  نوریب 
لها هب  هک  تسرفب  ار  ياهید  مسرتیمن ! وت  رب  تهاـنگ  زا  هک  مسرتیم  ياهزادـنا  هب  وت  يدـیماان  زا  نم  دومرف : وا  هب  ماـما  دـمآ . ترـضح 
رتـهب دـنوادخ  مرورـس ! يا  یتـشادرب  ار  لکـشم  نیا  نم  زا  دومرف : ماـما  هب  وا  ورب . تنید  ملاـعم  دوخ و  لـها  يوس  هب  دوش و  هداد  لوتقم 
نارای زا  دـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ماما  مزالم  تشگزاب و  شاهناخ  هب  يرهز  دـهد و  رارق  اجک  ار  شیوخ  تلاسر  هک  دـنادیم 
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ماما شروظنم  درک ؟ هچ  وت  اب  تربمایپ  يرهز ، يا  دنتفگ : يرهز  هب  ناورمینب  زا  یـضعب  تهج ، نیمه  يور  دشیم و  بوسحم  ترـضح 
دوب ». مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع 
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دشکب ار  یموق  دنواشیوخ  هک  یسک  مکح  باب 32 

ناوـت هک  یغلبم  نآ  رب  ناـنآ  اـب  دـشکب ، ار  یموـق  دـنواشیوخ  هک  سکره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 1 - ) 47498 - 258
.« دزاسیم رتکبس  ار  شباسح  نیا  هک  ارچ  دنک ؛ هحلاصم  دراد ، ار  نآ  تخادرپ 

دشاب هدرک  تداع  ناگدرب  نتشک  هب  هک  یسک  مکح  دنک و  یکاندرد  تبوقع  ار  وا  ای  دشکب  ار  شیوخ  ةدرب  هک  یسک  مکح  باب 33 

هراشا

هدرب کی  هک  مراد  شوخ  : » دومرف دـشکیم ، ار  شاهدرب  دـمع  يور  زا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47499 - 259
دوب ». دهاوخ  هبوت  نآ  زا  سپ  دهد ، ماعط  ار  نیکسم  تصش  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنک و  دازآ 

یپ رد  یپ  هام  ود  دزاس و  دازآ  هدرب  کی  : » دومرف دـشکیم ، ار  شیوخ  ةدرب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47500 - 260
دنک ». هبوت  لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  دریگب و  هزور 

: دومرف ترضح  مدیسرپ . تسا ، هتشک  ار  شیوخ  ةدرب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 3 - ) 47501 - 261
دنک ». هبوت  لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنک و  دازآ  ياهدرب 

تصش دازآ و  ار  ياهدرب  هک  تسوا  رب  دشکب ، دمع  يور  زا  ار  شاهدنب  هک  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47502 - 262
دریگب ». هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنک و  ماعطا  ار  نیکسم 
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رب دشکب ، ًادمع  ار  شاهدـنب  سکره  دومرفیم : هک  میاهدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـنیوگ ریـصبوبا  یّلعم و  ( 5 - ) 47503 - 263

دنک ». ماعطا  ار  نیکسم  تصش  ای  دریگب  هزور  هتسویپ  هام  ود  ای  دزاس  دازآ  ياهدرب  هک  تسوا 
هدرم کتک  نیا  زا  هدرب  نآ  هدز و  ار  شیوخ  ةدرب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ زاّزخ  بویاوبا  ( 6 - ) 47504 - 264

دزاس ». دازآ  ياهدرب  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ،
کی يزاس  دازآ  تسوا  رب  : » دومرف دـشکیم ، ار  شاهدرب  اطخ  يور  زا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 47505 - 265

، تشادن هزور  ناوت  رگا  نتفرگ و  هزور  تسوا  رب  تفاین ، تسد  هدرب  هب  رگا  یلو  نیکـسم . تصـش  رب  نداد  هقدـص  هام و  ود  ةزور  هدرب و 
هقدص ». تسوا  رب 

رب ياهراّفک  هچ  هک  دـش  هدیـسرپ  دـشکیم ، دـمع  يور  زا  ار  شاهدـنب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 8 - ) 47506 - 266
نیکسم ». تصش  رب  هقدص  هزور و  یپ  رد  یپ  هام  ود  هدرب و  يزاس  دازآ  : » دومرف ترضح  تسوا ؟

. مدیـسرپ تسا ، هتـشک  ار  شاهدرب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 9 - ) 47507 - 267
. نیکسم تصش  ماعطا  هزور و  هتسویپ  هام  ود  هدرب و  کی  يزاسدازآ  تسوا  رب  دومرف : ترضح 

دوب ». دهاوخ  هبوت  نآ  زا  سپ 
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رب يزیچ  هچ  هتـشک ، ار  ياهدرب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 10 - ) 47508 - 268
دنکیم ». ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دریگیم و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنکیم و  دازآ  ياهدرب  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسوا 

هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرم  هک  نآ  ات  هدرک  هجنکـش  ار  شاهدرب  هک  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 11 - ) 47509 - 269
وا زا  تمارغ  ناونع  هب  ار  هدرب  ياهب  تخادـنا و  نادـنز  هب  لاـس  کـی  دز و  رفیک  ناونع  هب  هناـیزات  دـص  ار  وا  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا 

داد ». هقدص  وا  فرط  زا  ار  نآ  تفرگ و 
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دزن دُرم ، هک  نآ  اـت  دوب  هدرک  هجنکـش  ار  شاهدرب  هک  يدرم  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  عنقم  رد  تاـیرفعج . عـنقم و  رد  تیاور  نیمه 
تشاذگ و وا  ةدهعرب  ار  دبع  ياهب  درک و  شاینادنز  دز و  وا  رب  رفیک  ناونع  هب  هنایزات  دص  ترـضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

داد ». هقدص  ار  نآ 
ناونع هب  ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دُرم ، هک  نآ  ات  دوب  هدرک  هجنکـش  هدز و  ار  شاهدنب  هک  يدرم  : » تایرفعج

داد ». هقدص  ار  نآ  تفرگ و  وا  زا  ار  هدنب  تمیق  درک و  ینادنز  لاس  کی  دز و  رفیک 
هدرب ياهب  دننزیم و  ار  وا  كاندرد  : » هک دومرف  تسا ، هتشک  ار  شاهدرب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 47510 - 270

دوشیم ». هتفرگ  لاملاتیب  يارب  وا  زا 
قالش  ] دنکیم ییاسر  بیدأت  ار  وا  مکاح  دشکب ، ار  شاهدنب  يدرم  هک  ینامز  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 47511 - 271

ددرگزاب لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  دریگب و  هزور  هتسویپ  هام  ود  و )  ) ای دزاس  دازآ  ياهدرب  هک  شیادخ  دوخ و  نیب  تسوا  رب  و  دنزیم ]
دوشیم ». دازآ  شاهدنب  دنیبیم و  رفیک  نآ  ربارب  رد  دنک ، هلثم  ار  هدنب  رگا  دوشیمن و  صاصق  شیالوم  زا  هدرب  يارب  و 

هتشک نآ  ربارب  رد  هک  داد  مکح  تشک ، ار  شمالغ  دمع  يور  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 47512 - 272
داد ». یمکح  نینچ  ادخ  ربمایپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوشیم .

هتـشک ار  شمالغ  ای  شزینک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  يداه  ماما  ای  اضر  ماـما   ] مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  ماـما  ( 15 - ) 47513 - 273
رد تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  فورعم  اههدرب  نتـشک  هب  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ ینادـنز  بیدأت و  تسوا ، دوخ  لام  هدرب  رگا  : » دومرف تسا ،

دوشیم ». هتشک  هدرب ، نتشک  ربارب 
. دش لاؤس  تشک ، ار  شاهدرب  هک  يدرم  ةرابرد  : » دیوگ وا  تسا . هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  سنوی  ( 16 - ) 47514 - 274
دوشیم هداد  لیوحت  ناناملـسم  لاملاتیب  هب  هتفرگ و  وا  زا  هدنب  ياهب  دوشیم و  هدز  تدـش  هب  تسین  نتـشک  هب  فورعم  رگا  دومرف : ماما 

دوشیم ». هتشک  نتشک ، ربارب  رد  دراد ، نتشک  هب  تداع  رگا  یلو 
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داد مکح  تسا ، هدـیرب  ار  شزینک  ناتـسپ  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 17 - ) 47515 - 275
دنک رفیک  كاندرد ] يوحن  هب   ] ار شکولمم  هک  یـسک  ةرابرد  زین  ترـضح  درادـن و  وا  رب  ياهطلـس  شمناـخ  تسا و  دازآ  زینک  نآ  هک :

وا رب  یتسرپرـس  الو و  یـسک  و   ] تسا اهر  درادـن و  وا  رب  ياهطلـس  چـیه  شیـالوم  تسا و  دازآ  هدرب  نآ  هک  داد  مکح  دربب ] ار  شوضع  ]
دربیم ». ثرا  وا  زا  دوش ، نماض  ار  شاهریرج  یسک  رگا  دهدیم و  دهاوخب ، هک  سکره  هب  ار  دوخ  يالو  قح  دوریم و  و  درادن ]

تدش هب  ار  شیالوم  میزاسیم و  دازآ  ار  هدنب  ام  دنک ، هلثم  ار  شاهدنب  هک  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ( 18 - ) 47516 - 276
مینکیم ». ریزعت 

ار الوم  تخاس و  دازآ  ار  وا  ترضح  داد . مکح  هدیرب ، ار  شاهدنب  ینیب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 19 - ) 47517 - 277
. درک ریزعت 
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تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  تارافک  باوبا  زا  مهدزناپ  باب  بجاو و  ةزور  هیقب  باوبا  زا  مود  باب  رد 
رد دومرف : ترـضح  دـشکیم . ار  شاهدرب  ای  رـسپ  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  کی  تسیب و  باب  زا  متـشه  تیاور  رد 

.« دوشیم دیعبت  شهاگداز  زا  دننزیم و  ار  وا  تدش  هب  یلو  دوشیمن  هتشک  لتق  نیا  ربارب 

هدرب لتاق  مکح  باب 34 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
: تسا هدش  هتشون  امش  رب  ناگتشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا 

و ، ) دوـش هدیـشخب  وا  هـب  يزیچ  دوـخ ، ینید )  ) ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز . ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ 
وا و  دریگب ) رظن  رد  ار  هید  ةدننک  تخادرپ  لاح  مد ، ّیلو  ( ؛ دنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  دوش ،) اهبنوخ  هب  لیدـبت  وا ، صاصق  مکح 

امـش و راگدرورپ  ۀـیحان  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  دـنکن .) هحماسم  نآ  رد  و  ( ؛ دزادرپب لوتقم ) ّیلو  هب   ) ار هید  یکین  هب  زین ، لتاق ] ]
«1 . » تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  یسک 

______________________________

.178 هرقب 2 / (. 1)
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دروم رد  صاصق  مکح  ار : لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 47518 - 278
: متفگ نز ، ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدش  هتشون  امش  رب  ناگتشک ،

دوشیم ». هتفرگ  يو  زا  وا  ۀید  ناونع  هب  هدرب  ياهب  دوشیم و  هدز  تدش  هب  یلو  دوشیمن  هتشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  دومرف : ترضح 
ياهب یلو  دـشکب  ار  وا  دـمع  يور  زا  هچرگ  دوشیمن ؛ هتـشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47519 - 279

تسوا ». ياهب  هدرب ، ۀید  دومرف : ترضح  دوشیم و  هدز  تدش  هب  دنریگیم و  يو  زا  تسا ، هتشک  ًادمع  ار  وا  رگا  ار  هدرب 
وا ياهب  تشک ، ار  ياهدرب  يدازآ ، رگا  نیاربانب  دوشیمن ؛ هتشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47520 - 280

درادن ». هید  دشکب ، ار  وا  ّدح  ای  صاصق  سکره  دننزیم و  ار  وا  تدش  هب  دنریگیم و  يو  زا  ار 
دوشیمن ». هتشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 4 - ) 47521 - 281

دوشیمن ». هتشک  وا  ربارب  رد  : » دومرف تسا ، هتشک  ار  ياهدرب  هک  يدازآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47522 - 282
اب ار  وا  ياهب  دـشکب  ار  ياهدرب  يدازآ ، رگا  دوشیمن و  هتـشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 6 - ) 47523 - 283

دوشیم ». هدز  تدش  هب  دنریگیم و  وا  زا  هارکا 
هکلب دوشیمن  هتـشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  یلو  دوشیم  هتـشک  دازآ  ربارب  رد  هدرب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 47524 - 284

دنکن ». نینچ  اددجم  ات  دننزیم  ار  وا  تدش  هب  دوشیم و  هتفرگ  وا  زا  هدرب  ياهب 
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هب هنایزات  دنچ   ] دوشیم بیدأت  هتفرگ و  وا  زا  هدرب  ياهب  دشکب ، ار  هدرب  دازآ ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47525 - 285
دشاب ». دیابن  اهدازآ  ۀید  زا  شیب  هدرب  ياهب  دومرف : ترضح  دوب ؟ مهرد  رازه  تسیب  وا  ياهب  رگا  هک : دش  لاؤس  ماما  زا  دننزیم .] وا 

هب دزادرپب و  ار  هدرب  ياهب  هک  تسوا  رب  دشکب ، ار  ياهدرب  دمع  يور  زا  يدازآ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 47526 - 286
تسا ». لطاب  دازآ ، ۀید  زا  شیب  رب  یهاوگ  دوریمن و  رتالاب  دازآ  ۀید  زا  هدرب  ياهب  دوشیم و  هدز  تدش 

تمیق دازآ  يارب  هک  تسا  الاک  هدرب ، : » دومرف تسا ، هتشک  ار  ياهدرب  هک  يدازآ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 47527 - 287
دوشیم ». هداد  مه  رفیک  دازآ ، دوشیم و  يراذگتمیق  دایز - هن  مک و  هن  شاهنالداع 

تـسوا يالوم  رب  مدرم  قوقح  رد  شزواجت ]  ] شتیانج راددـنزرف ] زینک   ] دـلو ّما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 11 - ) 47528 - 288
ناـگدرب يارب  زینک  زا  و  دوزفا : ترـضح  تسا . زینک  ندـب  رد  نآ  دوـشیم ، دودـح  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  قوـقح  هب  طوـبرم  هچنآ  یلو 

تسین ». هدرب  دازآ و  نیب  صاصق  یلو  دوشیم  صاصق 
ار ياهدرب  ًاـعمج  هک  هدرب  دازآ و  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 12 - ) 47529 - 289

هیدف اهدازآ  یلو  دوشیم  هتشک  تسا ، هتشک  ار  وا  هک  اههدرب  زا  کی  ره  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  ناشلاح  هک : مدیسرپ  دناهتشک ،
دنهدیم ».

عامتجا هدرب  کی  لتق  رب  هک  دازآ  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نبیـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 13 - ) 47530 - 290
دنزادرپیم ». ار  هدرب  ياهب  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  ناشلاح  هک : مدیسرپ  دناهدرک ،
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همحر یسوط  خیش  دوب . هتشک  ًادمع  ار  هدرب  دازآ  نآ  تشک . ياهدرب  ربارب  رد  ار  يدازآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 47531 - 291
یـسک هک  ارچ  تسا ؛ هدش  صخـش  تداع  ناگدرب  نتـشک  هک  مینک  لمح  يدروم  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیوگ هللا 

. دوشب نارگید  يارب  یتربع  درادزاب و  راک  نیا  ماجنا  زا  ار  نارگید  ات  دشکب  هدرب  نتـشک  ربارب  رد  ار  وا  دناوتیم  ماما  دشاب ، نینچ  نیا  هک 
میدروآ و رتشیپ  هک  هنوگ  نآ  تسین ؛ دازآ  لتاق  رب  هدرب  ياهب  زا  شیب  تروص  نیا  رد  دـتفایم ، قاـفتا  تردـن  هب  وا  زا  لـتق  نیا  رگا  یلو 

دوشیم ». زین  بیدأت  لتاق 
. دوشیم هتـشک  بابرا  ربارب  رد  : » دومرف تسا ، هتـشک  ًادمع  ار  شبابرا  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 47532 - 292

داد ». ار  مکح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دومرف  ترضح  نآ  زا  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  دوشیم ؛ هتـشک  بابرا  لتق  ربارب  رد  دشکب ، ار  شیوخ  بابرا  ياهدرب  رگا  ( 16 - ) 47533 - 293

. دندرک مکح  نادب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
لوتقم يایلوا  هب  ار  وا  : » هک هدش  تیاور  دـشکب ، ار  دازآ  رگا  هدرب  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ( 17 - ) 47534 - 294

دنریگیم ». یگدنب  هب  ار  وا  دنهاوخب ، رگا  دنشکیم و  ار  وا  دنهاوخب ، رگا  دنهدیم . لیوحت 
، دنتـساوخ رگا  دنهدیم . لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  ار  وا  دشکب ، ار  دازآ  هدرب ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 18 - ) 47535 - 295

دوشیم ». نانآ  ةدرب  دنریگیم و  یگدرب  هب  ار  وا  دنتساوخ ، رگا  دننکیم و  نادنز  دنتساوخ ، رگا  دنشکیم و 
، دنتـساوخ رگا  سپ  دوشیم . لوتقم  ناگدنامزاب  يارب  دـشکب ، ار  دازآ  هدرب ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 19 - ) 47536 - 296

دنریگیم ». یگدنب  هب  دنهاوخب ، رگا  دنشکیم و 
دنتـساوخ رگا  دوـشیم . لوـتقم  ناگدـنامزاب  يارب  دـشکب ، ار  دازآ  هدرب ، رگا  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 20 - ) 47537 - 297

دنریگیم ». یگدنب  هب  دنهاوخب ، رگا  دنشکیم و 
 213 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1732 

http://www.ghaemiyeh.com


وا یلاوم  رب  يزیچ  دنهد ، لیوحت  دازآ  يایلوا  هب  ار  وا  دشکب و  ار  دازآ  هدرب ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 21 - ) 47538 - 298
تسین ».

تسین ». وا  رب  نیا  زا  شیب  تسا و  هدرب  ياهب  یلوم  رب  : » دومرف ترضح  ( 22 - ) 47539 - 299
لوتقم يایلوا  هب  ار  وا  : » دومرف ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتـشک  ار  يدازآ  هک  ياهدرب  ( 23 - ) 47540 - 300

. يدـش مه  دازآ  یتشک و  ار  يدرم  دـنتفگ : هدرب  هب  مدرم  دـندرک . وفع  ار  وا  لوتقم  يایلوا  دـنداد . لـیوحت  ناـنآ  هب  ار  وا  دـنهد . لـیوحت 
دوشیم ». هدنادرگزاب  شایلاوم  هب  دوشیمن ] دازآ  وا   ] هن دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ار يدازآ  درف  اـعمج  هـک  هدرب  یهورگ  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نـب  یلع  ( 24 - ) 47541 - 301
دنوشیم ». هتشک  دازآ  ربارب  رد  نانیا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  ناشلاح  هک : مدیسرپ  دنتشک ،

هب ار  وا  رگا  یلو  دوشیم . هتـشک  نآ  ربارب  رد  دشکب ، ًادـمع  ار  يدازآ  هدرب ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 25 - ) 47542 - 302
هب دهاوخب  رگا  دهدیم و  لیوحت  ار  وا  دهد ، لیوحت  هدرک  هک  یتیانج  ربارب  رد  ار  وا  دـهاوخب  شیالوم  رگا  تروص  نیا  رد  دـشکب ، اطخ 
هک یتیانج  ربارب  رد  ار  وا  دهاوخب  شیالوم  رگا  تروص  نیا  رد  دشکب ، ًادمع  ار  ياهدرب  ياهدرب ، رگا  دـهدیم و  هید  دـهدب ، هید  وا  ياج 

، هدرک هک  يراک  ربارب  دهدیم و  دهدب ، وا  ياج  هب  ار  دبع  ياهب  دهاوخب  رگا  دهدیم و  لیوحت  دـبع  يالوم  هب  ار  وا  دـهد ، لیوحت  هدرک 
دننزیم ». ار  وا  كاندرد ،

ار دازآ  دـهاوخب ، رگا  : » دوـمرف دناهتـشک ، ار  دازآ  درم  کـی  هک  يدازآ  هدرب و  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 26 - ) 47543 - 303
دنزیم ». هدرب  يولهپ  ود  رب  درک ، باختنا  ار  دازآ  لتق  رگا  یلودشکیم  ار  هدرب  دهاوخب ، رگا  دشکیم و 

هتـشک يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دازآ  راهچ  هک  ياهدرب  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ هبقع  نب  یلع  ( 27 - ) 47544 - 304
ار وا  دـنهاوخب ، رگا  تسا . نیلوـتقم  زا  ریخا  لوـتقم  ناگدـنامزاب  يارب  هدرب  نآ  دوـمرف : ترـضح  دـیوگ : هبقع  نب  یلع  مدیـسرپ . تـسا ،

نوچ دـنوشیم و  وا  کـلام  یلوا  ياـیلوا  تشک ، ار  یلوا  هک  ناـمز  نآ  وا  نوچ  دـنریگیم ؛ یگدـنب  هب  ار  وا  دـنهاوخب ، رگا  دنـشکیم و 
ار یموـس  نوـچ  دوـشیم و  مود  لوـتقم  ياـیلوا  ِنآ  زا  لـقتنم و  مود  لوـتقم  ياـیلوا  هب  لوا  لوـتقم  ياـیلوا  زا  هدرب  نیا  تشک ، ار  یمود 

نیا تشک ، ار  یمراهچ  نوچ  دوشیم و  موس  لوتقم  يایلوا  ِنآ  زا  لقتنم و  موس  لوتقم  ياـیلوا  هب  مود  لوتقم  ياـیلوا  زا  هدرب  نیا  تشک ،
، دـنهاوخب رگا  مراهچ  لوتقم  يایلوا  دوشیم و  مراهچ  لوتقم  يایلوا  ِنآ  زا  لقتنم و  مراهچ  لوتقم  ياـیلوا  هب  موس  لوتقم  ياـیلوا  زا  هدرب 

دنریگیم ». یگدرب  هب  ار  وا  دنهاوخب ، رگا  دنشکیم و  ار  وا 
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. تسا كرتشم  رفن  ود  نیب  هدرب ، : » دومرف تسا ، هدرک  حورجم  ار  درم  ود  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 28 - ) 47545 - 305
زور ناـیاپ  رد  ار  يرگید  زور و  يادـتبا  رد  ار  يدرم  رگا  هک  دـش  لاؤـس  ماـما  زا  دریگیم . ارف  ار  شیاـهب  ۀـمه  دـشاب ، هدرب  تیاـنج  رگا 
یلاو رگا  یلو  تسا . ود  نآ  نیب  كرتشم  تسا ، هدرکن  مکح  لوا  حورجم  ةرابرد  یلاو  هک  یمادام  هدرب ، دومرف : ترـضح  درک ؟ حورجم 

یتیاـنج نآ  زا  سپ  هدرب  رگا  تروـص  نـیا  رد  داد ، لوا  حورجم  هـب  شتیاـنج  ربارب  رد  ار  هدرب  درک و  رداـص  مـکح  لوا  حورجم  ةراـبرد 
تسا ». ریخا  درف  رب  شتیانج  دنکب ،

نآ زا  سپ  دش و  نایامن  رس  ناوختسا  هک  نانچ  تسکش ، ار  يدرم  رس  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 29 - ) 47546 - 306
.« تسا ود  نیا  نیب  كرتشم  هدرب ، : » دومرف تسکش ، ار  يرگید  رس 

تاعاجرا

: تشذگ
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هب تساوخ ، رگا  دـنزاس . ّریخم  ار  شیـالوم  هک  تسا  هدرب  رب  و  : » هک هتفگ  نیا  صاـصق ، لـتق و  باوـبا  زا  مهد  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 
. دهد لیوحت  لماک  روطهب  ار  وا  تساوخ ، رگا  دهدب و  هید  شاهدرب  ياج 

تسین ». نماض  ار  يزیچ  هدرب  کلام 
ۀید هدز و  تدش  هب  اما  دوشیمن  هتـشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدـفه ، باب  زا  مهدـفه  تیاور  رد  و 

دوشیم ». هتفرگ  وا  زا  هدرب 
. دراد دافم  نیا  رب  تلالد  هچنآ  مهد ، تیاور  هژیو  هب  نیشیپ  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

رد ار  دبع  دنروایب ، هنّیب  دنراد  دبع  رب  هک  ییاعّدا  يارب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشـش ، یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
دهدیم ». هیدف  دبع  ياج  هب  دبع  يالوم  هک  نآ  ای  دنریگیم  نآ  ربارب 

تسین ». صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  اهدازآ  ناگدرب و  نیب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، لهچ و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 
. نآ دننام  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مهدزناش  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

. تسوا ياهب  نامه  دبع  ۀید  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتیاور  تاید ، باوبا  زا  مهدزاود  باب  رد  و 
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ار دازآ  کی  هدرب  ود  ندناسر  لتق  هب  مکح  باب 35 

نآ زا  یکی  دندرک . بیقعت  ار  وا  هایـس  ود  تفر . نوریب  قارع  مزع  هب  هنیدم  زا  يدرم  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادبع  ( 1 - ) 47547 - 307
دنتـشادرب و یگنـس  ود ، نآ  دـیباوخ و  درم  نآ  دیـسر ، هنیدـم ] کیدزن  یلحم   ] صوعا هب  نوچ  دوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مـالغ  ود ،
ات دنتـساوخ  دلاخ  نب  دمحم  زا  دندمآ و  لوتقم  يایلوا  دندروآ و  دلاخ  نب  دـمحم  دزن  دـنتفرگ و  ار  ود  نآ  دـندیبوک . گنـس  اب  ار  شرس 

. دادن یخساپ  وا  هب  ترضح  دیـسرپ . هرابنیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذل  دنک ؛ نینچ  هک  تسنادن  شدوخ  وا  دنک . صاصق  ار  نانآ 
هک تسین  شرظن  نوچ  دهدب ؛ یخـساپ  دلاخ  نب  دمحم  هب  هک  درادن  شوخ  ترـضح  هک  مدرک  نامگ  نم  دیوگ : جاّجح  نب  نمحرلادـبع 

مدرم دندرک . تیاکـش  هنیدـم  مدرم  هب  يو  راک  دـلاخ و  نب  دـمحم  زا  لوتقم  يایلوا  نآ ، زا  سپ  دـنوش . هتـشک  رفن  کی  ربارب  رد  رفن  ود 
مالـسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  لابند  دراذگاو ، امـش  هب  ار  وا  صاصق  دلاخ  نب  دمحم  هک  دیهاوخیم  رگا  دنتفگ : نانآ  هب  هنیدـم 

. دینک تیاکش  وا  هب  تسا  هتفر  امش  هب  هک  یملظ  زا  دیورب و 
صاصق ات  تساوخ  ار  نانآ  هک  نامز  نآ  دلاخ  نب  دمحم  دننک . صاصق  نانآ  راذگب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـندرک . نینچ  نانآ 

: دـنتفگ دـش . هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تلاح  نیا  دـش . هایـس  رهوج  نوچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالغ  ةرهچ  درپسب ، نانآ  هب  ار 
! تسا رهوج  ییوگ  هک  يّدـح  ات  دـش  هایـس  شاهرهچ  دوش ، هتـشک  هک  دـندروآ  ولج  ار  مـالغ  نوچ  دروآ ! مهارف  ار  ناتحالـص  دـنوادخ 

.« دندش هتشک  ود  ره  نآ  زا  سپ  دیزرویم . رفک  ادخ  هب  اراکشآ  مالغ  نیا  دومرف : ترضح 

شتیانج ةرابرد  هدرب  رارقا  مکح  باب 36 

ۀمه هک  دندرک  اعّدا  ار  یتیانج  ياهدرب  رب  هک  یهورگ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یـشباو  دـمحموبا  ( 1 - ) 47548 - 308
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ياـعّدا رب  رگا  تسین . ذـفان  شیـالوم  رب  هدرب  رارقا  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . درک ، فارتـعا  نادـب  مه  هدرب  تـفرگ و  ارف  ار  هدرب  ياـهب 
دهدیم ». هیدف  هدرب  يالوم  ای  دنریگیم  نآ  ربارب  رد  ار  هدرب  دندروآ ، هنّیب  دبع  رب  شیوخ 
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راکتیانج دلو  ّما  رِّبدم و  مکح  باب 37 

هراشا

. مدیسرپ تسا ، هتشک  ًادمع  ار  يدرم  هک  يرِّبدم  ةدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 47549 - 309
ار وا  دومرف : ترضح  دشکب ؟ ار  وا  اطخ  هب  رگا  مدیسرپ : دیوگ : ریصبوبا  دوشیم . هتشک  درم  ربارب  رد  وا  دومرف : ترـضح  دیوگ : ریـصبوبا 
دنریگیم و یگدرب  هب  ار  وا  دنتساوخ ، رگا  دنشورفیم و  ار  وا  دنتـساوخ ، رگا  دوب . دهاوخ  نانآ  ةدرب  دنهدیم و  لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب 

: دیوگ ریصبوبا  دنشکب . ار  وا  هک  دنرادن  ّقح 
تسا ». كولمم  يرِّبدم ، ةدرب  دمحم ! ابا  يا  دومرف : ترضح 

رگا نآ ، زا  سپ  دوشیم . هداد  لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  لماک  روط  هب  دشکب  ار  يدرم  اطخ  يور  زا  رگا  يرِّبدم  ةدرب  ( 2 - ) 47550 - 310
دنکیم ». شالت  شتمیق  تخادرپ  يارب  شدوخ  دریمب ، هتخاس  يرِّبدم  ار  وا  هک  سک  نآ 

. تسا هتشک  اطخ  يور  زا  ار  يدرم  هک  تسا  يرِّبدم  ةدرب  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 3 - ) 47551 - 311
لوتقم يایلوا  هب  هدرب  دریذپن ، شیالوم  رگا  دـنکیم و  هحلاصم  وا  فرط  زا  وا  يالوم  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  وا  نماض  یـسک  هچ 

وا رب  ياهطلـس  دوشیم و  دازآ  نآ ، زا  سپ  دریمب . هتخاس ، يرِّبدـم  ار  وا  هک  سک  نآ  اـت  دـنک  راـک  ناـنآ  يارب  هک  دوشیم  هداد  لـیوحت 
دوب ». دهاوخن 

دنکیم ». شالت  شیوخ ، ياهب  تخادرپ  يارب  و  هک : تسا  يرگید  تیاور  رد  و  : » تسا هدمآ  یفاک  رد 
، دهاوخب شبابرا  رگا  : » دومرف تسا ، هتـشک  اطخ  يور  زا  ار  يدرم  هک  يرِّبدـم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47552 - 312
هک یسک  ینعی  وا  يالوم  نوچ  دنک و  راک  ناشيارب  ات  دنهدیم  لیوحت  نانآ  هب  ار  هدرب  هنرگو  دزادرپب  لوتقم  يایلوا  هب  هید  هک  دناوتیم 

تسین ». وا  رب  يزیچ  هک  تسا  سنوی  تیاور  رد  دوشیم و  دازآ  وا  دریمب ، تسا  هدرک  دازآ  ار  وا 
هک یبابرا  نامز  ره  هک  تسا  هدمآ  قلطم  هنوگ  نیا  تایاور  نیا  : » دـیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هللا ] همحر  یـسوط  خیـش   ] نسح نب  دـمحم 

، دریمب يرِّبدـم  باـبرا  هک  ناـمز  ره  مییوگب  هک  تسا  هتـسیاش  یلو  دوشیم . دازآ  يرِّبدـم  ةدرب  نیا  دریمب ، تسا  هدرک  ریبدـت  ار  شاهدرب 
رب يزیچ  هک  هدمآ  سنوی  تیاور  رد  هچنآ  دورن و  رده  ناملسم  درم  نوخ  ات  دنک  شالت  لوتقم  ۀید  تخادرپ  يارب  هدرب  هک  تسا  راوازس 

شالت هدـنیآ  نامز  رد  هید  تخادرپ  يارب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  هچرگ  تسین ؛ وا  رب  يزیچ  العف  هک  دوشیم  لمح  ینعم  نیا  هب  تسین ، وا 
دنک ».
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زا ار  يدرم  هک  يرِّبدم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  مظاک  ماما   ] مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  : » دیوگ دمحا  نب  ماشه  ( 5 - ) 47553 - 313

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  متفگ : دیوگ : وا  دـیراد ؟ یتیاور  هچ  دروم  نیا  رد  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، هتـشک  اطخ  يور 
هدرب دریمب ، هتخاس  رِّبدـم  ار  هدرب  نیا  هک  سک  نآ  هک  یماگنه  دوشیم و  هداد  لوتقم  يایلوا  هب  لماک  روط  هب  دومرف : ترـضح  هک  هدـش 

هنوگنیا هک  متشاد  راهظا  دیوگ : ماشه  دوشیم . لطاب  ناملسم  درم  نوخ  نیاربانب  هللا ! ناحبس  دومرف : بجعت ] اب   ] ترـضح دوشیم . دازآ 
نآ نوچ  دـنهدیم و  لوتقم  يایلوا  هب  لماک  روطهب  ار  وا  دـیاهداد . مردـپ  هب  تبـسن  طلغ  هب  دومرف : ترـضح  تسا . هدـش  تیاور  ام  يارب 
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دنک ». شالت  شیاهب  تخادرپ  هار  رد  دیاب  هدرب  دریمب ، هتخاس  يرِّبدم  ار  وا  هک  سک 
رب دـنکیم ، مدرم  قوقح  اب  طابترا  رد  دـلو ] ّما   ] دـنزرف بحاص  زینک  هک  یتیانج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 47554 - 314

. دوب دهاوخ  وا  ندب  رد  اهنیا  دشاب ، دودح  رد  لج  زع و  دنوادخ  قوقح  زا  هچنآ  تسا و  شیالوم 
.« تسین صاصق  هدرب  دازآ و  نیب  یلو  دوشیم  صاصق  ناگدرب  يارب  راددنزرف  زینک  زا  و  دوزفا : ترضح 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد ار  كولمم  مکح  تسا و  كولمم  يرِّبدم  هدرب  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  ریبدت ، باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
. تسا كولمم  راددنزرف ] زینک   ] دلو ّما  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  دالیتسا  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  يدعب ، باب  رد 
223 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شیالوم لتاق  راددنزرف ] زینک   ] دلو ّما  مکح  باب 38 

هراشا

ياهب تخادرپ  يارب  دـشکب ، اطخ  يور  زا  ار  شیالوم  دـلو ] ّما   ] راددـنزرف زینک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47555 - 315
دنک ». شالت  شیوخ 

نینچ نیا  هک  یسک  نوچ  تسا ؛ هداد  قیبطت  دشکب ، دمعهبـش  ياطخ  هب  ار  شیالوم  هک  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
شـالت هید  تخادرپ  يارب  دـشاب ، یلوم  نودـب  هدـش و  دازآ  رگا  شدوـخ و  لاـم  رد  اـهنت  دـشاب ، دازآ  رگا  تسا . مزـال  وا  رب  هید  دـشکب ،

. تسا لاملاتیب  رب  دشاب ، هتشادن  یلوم  رگا  دیآیم و  مزال  یلوم  رب  ضحم  ياطخ  اما  تسا و  نآ  رب  لمتشم  تیاور  هنوگنآ  دنکیم .
تسا دازآ  وا  دشکب ، ار  شیالوم  اطخ  يور  زا  دلو ] ّما   ] راددنزرف زینک  رگا  : » دومرفیم هتسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47556 - 316

دوشیم ». هتشک  وا  ربارب  رد  تسا ، هتشک  ًادمع  ار  وا  رگا  یلو  درادن . لابند  هب  ار  يزیچ  شراک  نیا  تسین و  ّبترتم  وا  رب  يدب  رثا  و 
یشالت وا  رب  تسا و  دازآ  دشکب ، اطخ  هب  ار  شیالوم  دلو ] ّما   ] راددنزرف زینک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47557 - 317

[.« دنک شالت  شیوخ  يدازآ  يارب  تسین  مزال   ] تسین

تاعاجرا

: تشذگ

شیالوم رب  مدرم  قوقح  دروم  رد  راددنزرف ] زینک   ] دلو ّما  تیانج  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نیشیپ ، باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
. دینک هظحالم  تسا ».

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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باب 39

هراشا

لوتقم  ای  لتاق  بتاکم  مکح 
ياهزادنا هب  درم  ۀید  زا  تسوا  رب  : » دومرف تسا ، هتشک  اطخ  هب  ار  يدرم  هک  یبتاکم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47558 - 318

درادن و هلقاع  دزادرپب ] ار  شاهید  مهـس   ] دناوتن بتاکم  ةدرب  رگا  تسا و  هدنام  هدرب  ياهب  زا  هک  ياهزادنا  هب  شیالوم  رب  هدش و  دازآ  هک 
تسا ». ناناملسم  ماما  زا  شاهید  تخادرپ  اهنت 

 225 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
[ شاهبتاکم دادرارق  زا   ] هک ياهزادنا  هب  : » دومرف دوشیم ، هتشک  هک  یبتاکم  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 47559 - 319

دربیم ». ثرا  هدش  دازآ  وا  زا  هک  ياهزادنا  هب  دسرب ، یثرا  ای  يّدح  هب  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  دازآ  ۀید  تسا ، هدرک  تخادرپ 
تـسا هدش  دازآ  وا  زا  هک  هزادـنا  نآ  : » دومرف تسا ، هدـش  هتـشک  هک  یبتاکم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47560 - 320

هدرب لها  دومرف : ترـضح  هدرب و  ۀـید  تسا ، هدرب  وا  زا  هک  يرادـقم  نآ  دریگیم و  قلعت  وا  هب  دازآ  ۀـید  نآ ، ربارب  رد  دوشیم . باـسح 
دنتسین ». نماض  ار  هدرب  زا  شیب 

ار یبتاکم  ةدرب  مشچ  هک  یبتاکم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 47561 - 321
، هتخادرپ ار  شاهبتاکم  دادرارق و  فصن  رگا  دومرف : ترضح  تسوا ؟ رب  يزیچ  هچ  هک : مدیسرپ  تسا ، هتسکش  ار  يو  نادند  ای  هدروآرد 

هتخادرپ هک  ياهزادنا  هب  ینعی   ] تسا هدش  دازآ  هک  تسا  ياهزادنا  هب  وا  ۀـید  هتخادرپ  ار  فصن  زا  رتمک  رگا  یلو  تسا  دازآ  ۀـید  وا  ۀـید 
یبتاکم ةدرب  مشچ  هک  يدازآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  دروآ و  نوریب  ار  يدازآ  مشچ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ]

ار شاهبتاـکم  دادرارق  زا  یمین  رگا  دوـمرف : ترـضح  تسوا ؟ رب  يزیچ  هـچ  هـک : مدیـسرپ  تـسا ، هتـسکش  ار  يو  نادـند  اـی  هدروآرد  ار 
رگا یلو  تسا . دازآ  ۀـلزنم  هب  وا  تروص ] ره  رد  . ] تسا تباث  دازآ  ۀـید  هدوب ، ییاطخ  رگا  دوشیم و  هدروآرد  دازآ  نآ  مشچ  هتخادرپ ،

زا دزادرپیم و  تسا ، هدـش  دازآ  بتاـکم  ةدرب  نیا  زا  هک  ياهزادـنا  هـب  دازآ  نآ  دوـشیم و  يراذـگتمیق  هتخادرپـن ، ار  دادرارق  زا  یمین 
دودح و رد  وا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . هتخادرپ ، هدوب  وا  رب  هچنآ  زا  یمین  هک  یبتاکم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب 
ار ياهدرب  مشچ  هک  یبتاکم  ةدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  زا  زاب  تسا و  دازآ  ناس  هب  لـتقریغ  لـتق و  زا  نآ  ریغ 

ةدرب دوـشیم و  يراذـگتمیق  هدرب  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . هتخادرپ - ار  شاهبتاـکم  دادرارق  زا  یمین  هک  یلاـح  رد  تـسا - هدروآرد 
دزادرپیم ». ار  شیاهب  زا  یمین  هدرب  نآ  يالوم  هب  بتاکم 

تروص نیا  رد  دنکـشب ، ار  وا  نادند  ای  دروآرد  ار  یبتاکم  ةدرب  مشچ  يدازآ ، درف  رگا  : » قودص خیـش  عنقم  باتک  ( 5 - ) 47562 - 322
؛ دریگیم ار  دازآ  مشچ  ۀـید  هدوـب ، اـطخ  هب  رگا  دروآیمرد و  ار  دازآ  درف  نآ  مشچ  تسا ، هـتخادرپ  ار  شاهبتاـکم  دادرارق  زا  یمین  رگا 

بتاـکم ةدرب  هـتخادرپ ] مـین  زا  رتـمک   ] هدرکن تـخادرپ  ار  هبتاـکم  دادرارق  زا  یمین  رگا  یلو  تـسا . دازآ  ناـسهب  بتاــکم  نـیا  هـک  ارچ 
زا یمین  هک  یلاح  رد  دروآرد - ار  ياهدرب  مشچ  یبتاکم  ةدرب  رگا  دنهدیم و  هدـش  دازآ  هک  ياهزادـنا  هب  وا  هب  دوشیم و  يراذـگتمیق 

دهدیم ». ار  شیاهب  زا  یمین  هدرب  نآ  يالوم  هب  بتاکم  ةدرب  دوشیم و  يراذگتمیق  هدرب  هدرک - تخادرپ  ار  شاهبتاکم  دادرارق 
، تسا هدرک  طرش  وا  اب  هبتاکم  ماگنه  شیالوم  هک  یبتاکم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  دّالووبا  ( 6 - ) 47563 - 323

رگا  دومرف : ترضح  تسا ؟] هنوگچ   ] دنک دراو  يدرم  رب  یتیانج  بتاکم  نیا  رگا  هک : مدیسرپ 
 227 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، هدرک تخادرپ  هبتاکم  دادرارق  زا  هک  هزادـنا  نآ  هب  هدرک  هک  یتیانج  اب  طابترا  رد  تسا ، هدرک  تخادرپ  ار  يزیچ  شاهبتاـکم  دادرارق  زا 
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ار هبتاکم  دادرارق  وا  اب  هک  ییالوم  لاـم  زا  غلبم  نیا  دزادرپب ، ار  تیاـنج  ّقح  زا  يزیچ  دـناوتن  رگا  یلو  دریگیم  هدـهع  هب  دازآ  درم  يارب 
ار نیمه  هباشم  دومرف : ترضح  دشاب ؟ ياهدرب  هب  تبسن  هتخاس ، دراو  بتاکم  ةدرب  نیا  هک  یتیانج  رگا  مدیسرپ : دوشیم . هتفرگ  هتشادرب ،
، هدرک تخادرپ  ار  يزیچ  شاهبتاکم  زا  بتاکم  رگا  دـنهدیم و  لـیوحت  تسا ، هدرک  حورجم  ار  هدرب  نآ  بتاـکم  هک  ياهدرب  يـالوم  هب 
هک نآ  اـی  دوشیم  بتاـکم  نیا  زا  هدرب  صاـصق  تروـص  نیا  رد  هتخادرپـن ، ار  هبتاـکم  زا  يزیچ  رگا  یلو  تسین . صاـصق  هدرب  وا و  نیب 

ةدـنب تسا ، هدرکن  تخادرپ  يزیچ  شاهبتاکم  زا  هک  ینامز  ات  بتاکم  نیا  نوچ  دریگ ؛ هدـهع  هب  ار  بتاکم  تیانج  ۀـمه  بتاکم  يـالوم 
دوشیم ». بوسحم  الوم  نآ 

. مدیسرپ تسا ، هتشک  اطخ  هب  ار  يدرم  هک  یبتاکم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملسم  نب  دمحم  ( 7 - ) 47564 - 324
هدرک طرش  وا  رب  تسا  هتـسبیم  وا  اب  ار  هبتاکم  دادرارق  هک  یماگنه  هب  بتاکم  نیا  يالوم  رگا  دومرف : ترـضح  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم 

يایلوا هب  ار  وا  تسا ؛ هدرب  ناسهب  یطورـشم  بتاـکم  نینچ  ددرگ ، زاـب  یگدرب  هب  دزاـس ] دازآ  لـماک  روط  هب  ار  شدوخ   ] دـناوتن رگا  هک 
یطرـش وا  اب  هبتاکم  ماگنه  هب  شیالوم  رگا  یلو  دنـشورفیم . دنهاوخب ، رگا  دنـشکیم و  دنتـساوخ ، رگا  نانآ  دـنهدیم و  لیوحت  لوتقم 

زا هک  هزادـنا  ناـمه  هب  دوـمرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  تروـص  نیا  رد  تـسا ، هـتخادرپ  ار  هبتاـکم  زا  يزیچ  مـه  وا  هدرکن و 
نوخ دزادرپب و  هدش ، دازآ  بتاکم ، زا  هک  ياهزادنا  هب  لوتقم  يایلوا  هب  دـیاب  ناناملـسم  ماما  دوشیم و  دازآ  هتخادرپ ، شاهبتاکم  دادرارق 

هب تسا  هدنز  ات  تسا و  لوتقم  يایلوا  يارب  هتخادرپن ، هک  تسا  بتاکم  رب  هچنآ  ةدـنامیقاب  تسا  نیا  مرظن  دوریمن و  ردـه  ناملـسم  درم 
دنرادن ». ار  وا  شورف  ّقح  یلو  دنریگیم  راک  هب  ار  وا  نآ ، ةدنامیقاب  ةزادنا 
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تاعاجرا

: تشذگ

ۀمه اـت  تسا  كوـلمم  بتاـکم ، ةدرب  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  زاـمن ، رد  رتـس  باوـبا  زا  موـس  باـب  زا  مـکی  تـیاور  رد 
دوشیم ». يراج  وا  رب  تسا ، يراج  كولمم  رب  هک  دودح  ۀمه  دزادرپب و  ار  شاهبتاکم 

هک ياهزادنا  هب  ّدـح  اب  طابترا  رد  بتاکم  ةدرب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هبتاکم ، باوبا  زا  مشـش  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
دروخیم ». هنایزات  هدش ، دازآ  وا  زا 

. دنتشک ار  يدرم  رفن  راهچ  : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهد  باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
و دیامرف : هک  اجنآ  ات  تسا ، نانآ  ۀـمه  رب  هید  دومرف : ترـضح  تسا . هداد  ار  شاهبتاکم  زا  یمین  هک  یبتاکم  دازآ و  نز  دازآ ، درم  هدرب ،

کی دوشیم  عومجم  نیا  مراهچ و  کی  فصن  دناهتـشاد ، هبتاکم  دادرارق  وا  اب  هک  یناسکرب  مراهچ و  کی  فصن  شلاـم  رد  بتاـکم  رب 
.« تسا هدش  دازآ  وا  زا  یمین  نوچ  مراهچ ؛

دش دازآ  هک  لتاق  ةدرب  مکح  باب 40 

هتـشک اطخ  هب  ار  يدازآ  صخـش  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47565 - 325
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  داد . مکح  تسا ، هتخاس  دازآ  ار  وا  شیـالوم  تشک  ار  وا  نوچ  تسا و 

.« داد رارق  هدرب  ندرگ  رب  ار  هید  تسناد و  ذفان  ار  وا  يزاسدازآ 
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دشکیم ار  شیالوم  رگید ، ةدرب  هک  ياهدرب  مکح  باب 41 

هراشا

ار شقیفر  ود ، نیا  زا  یکی  دراد و  هدرب  ود  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 47566 - 326
؟ دنک صاصق  مکاح  هب  هعجارم  نودب  اصخـش  هدرب ، نیا  ربارب  رد  ار  هدرب  نآ  دناوتیم  دهاوخب  رگا  کلام  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا ، هتـشک 

وفع تساوخ ، رگا  دـشکیم و  ار  وا  تساوـخ ، رگا  دـنکیم . وا  اـب  دـهاوخب  هک  يراـکره  تسوا ؛ دوـخ  لاـم  هدرب  نیا  دوـمرف : ترـضح 
دنکیم ».
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تاعاجرا

: تشذگ

. درک لالدتسا  دافم  نیا  رب  نادب  ناوتیم  هک  یتیاور  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. درک لالدتسا  دافم  رب  نآ  قالطا  مومع و  هب  ناوتیم  هک  یتیاور  شش ، لهچ و  باب  تایاور  رد 

دزاس حورجم  ای  دشکب  ار  یّمذ  ای  یبصان  ای  رفاک  رگا  ناملسم ، مکح  باب 42 

هراشا

رب ناملسم  زا  یلو  دوشیمن ؛ صاصق  اهتحارج  لتق و  دروم  رد  یّمذ  ربارب  رد  ناملسم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47567 - 327
دوشیم ». هتفرگ  هید  تسا ، مهرد  دصتشه  هک  یّمذ  ۀید  ۀیاپ 

دوشیمن ». هتشک  رفاک  ربارب  رد  شاهدهاعم ، نامز  رد  دهاعم  نمؤم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 2 - ) 47568 - 328
: هک مدیسرپ  یحیسم  دوهی و  سوجم ، نوخ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ لضف  نب  لیعامسا  ( 3 - ) 47569 - 329

؟ تسه يزیچ  دـنزاس ، راکـشآ  ار  نانآ  اب  ینمـشد  دـننک و  تنایخ  ناناملـسم  هب  نانیا  هک  یتروص  رد  دـشکب ، ار  نانآ  هک  یـسک  رب  اـیآ 
. دشاب هدرک  تداع  نانیا  نتشک  هب  صخش  نآ  هکنیا  رگم  هن ؛ دومرف : ترضح 

هتـشک دـشکب ، ار  نانآ  رگا  باتک  لها  هّمذ و  لـها  ربارب  رد  ناملـسم  اـیآ  هک : مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  دـیوگ : لیعامـسا 
يراوخ اب  تروص  نیا  رد  هک  دشکن  تسد  نانیا  نتشک  زا  دشاب و  هدرک  تداع  نانیا  نتـشک  هب  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : ترـضح  دوشیم ؟

دوشیم ». هتشک 
؟ دوشیم هتـشک  همذ  لها  ربارب  رد  ناملـسم  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ لـضف  نب  لیعامـسا  ( 4 - ) 47570 - 330

دوشیم ». هتشک  يراوخ  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  تداع  نانیا  نتشک  هب  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : ترضح 
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. تسا هتشک  ار  هّمذ  لها  زا  يدرم  يدرم ، متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لضف  نب  لیعامسا  ( 5 - ) 47571 - 331
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دشاب ». هدرک  تداع  لتق  هب  هکنیا  رگم  دوشیمن ؛ هتشک  یّمذ  ربارب  رد  دومرف : ترضح 
صاصق هک  دنهاوخب  نانآ  دشکب و  ار  یسوجم  ای  یحیسم  ای  يدوهی  ناملـسم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47572 - 332

دننک ». صاصق  دننادرگرب و  ار  ناملسم  ۀید  ینوزف  هک  دیاب  دننک ،
. تسا هتخاس  شیوخ  تداع  ار  هّمذ  لها  نتشک  ناملسم  هک  هداد  قیبطت  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یسوط  خیش 

ۀید نماض  دوشیم و  بدا  تدش  هب  دـشکب ، ار  یحیـسم  ای  يدوهی  یناملـسم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47573 - 333
تخادرپ ار  ناملسم  كرشم و  ۀید  نیب  توافت  كرـشم  يایلوا  هب  هدرک و  تداع  لتق  هب  رگا  یلو  تسا . مهرد  دصتـشه  نامه  هک  تسوا 

دنوشیم ». هتشک  یضعب  ربارب  رد  باتک  لها  زا  یضعب  دش و  دهاوخ  هتشک  یّمذ  ربارب  رد  ناملسم  نیا  تسا ، هدرک 
ار ناملسم  هک  دنهاوخب  یحیسم  ناگدنامزاب  دشکب و  ار  یحیسم  درف  ناملسم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47574 - 334

دنزادرپیم ». ار  هید  ود  نیب  توافت  دنشکب و  دنناوتیم  دنشکب ،
تسا یتخس  ثیدح  نیا ، : » دومرف دشکیم ، ار  هّمذ  لها  زا  يدرم  هک  یناملـسم  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 47575 - 335

دوشیم ». هتشک  ناملسم  یّمذ ، ربارب  رد  سپس  دزادرپیم و  ار  ناملسم  ۀید  یّمذ ، یلو  دنرادن  ار  نآ  لمحت  بات  مدرم  هک 
شیوخ تداع  ار  یّمذ  لـها  نتـشک  ناملـسم ، هک  يدروم  رب  ار  اـهنآ  ياـههباشم  نیـشیپ و  تیاور  تیاور و  نیا  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

. دنریگزاب ار  دوخ  یّمذ  لها  نتشک  زا  مدرم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسا و  هدرک  قیبطت  هتخاس ،
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ربارب رد  ار  شارح  اعطق  متـشکیم ، رفاک  ربارب  رد  ار  لتاق  ناملـسم  نم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 47576 - 336
متشکیم ». « 1  » یلذه

، دوب توادع  بصن و  هب  فورعم  هک  یبصان  يدرم  هک  ینمؤم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یلجع  دیرب  ( 11 - ) 47577 - 337
: هک مدیسرپ  تشک ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رطاخ  هب  مشخ  بضغ و  يور  زا  شنید و  يارب 

، دنربب یلداع  ماما  دزن  ار  وا  رگا  یلو  دنشکیم . یبصان  نتشک  ربارب  رد  ار  وا  نانیا  اما  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هتشک  یبصان  ربارب  رد  ایآ 
ۀید دیاب  ماما  دراد ، یناثراو  رگا  یلو  هن ؛ دومرف : ترـضح  دوریم ؟ رده  یبصان  نوخ  نیاربانب  مدیـسرپ : دشکیمن . یبصان  ربارب  رد  ار  وا 

.« تسا هتشک  ناناملسم  نید  ماما و  ادخ و  يارب  بضغ  مشخ و  يور  زا  اهنت  ار  وا  یبصان ، نیا  لتاق  هک  ارچ  دزادرپب ؛ لاملاتیب  زا  ار  وا 

تاعاجرا

: تشذگ

هتـشک رفاک  ربارب  رد  نمؤم ، : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  تاکز ، ناّقحتـسم  باوبا  زا  یـس  باب  زا  هدراـهچ  تیاور  رد 
دوشیمن ».

؛ تسا باب  نیا  بساـنم  هک  یتیاور  نمـشد ، اـب  داـهج  باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باـب  سمخ و  بوجو  باوبا  زا  موس  باـب  تاـیاور  هب  و 
. دینک هعجارم 

؛ هن دومرف : ترـضح  منک ؟ جـیوزت  یبصان  هب  ار  هعیـش  نز  ایآ  : » هک هتفگ  نیا  راّفک ، اب  حاکن  باوبا  زا  مشـش  باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
تسا ». رفاک  یبصان  هک  نیا  يارب 

. تسا رفاک  ناس  هب  یبصان  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  هک  ارچ  دیرگنب ؛ باب  نیا  تایاور  ریاس  هب  و 
. دراد تلالد  دوصقم  زا  یشخب  رب  هک  یتیاور  فذق ، ّدح  باوبا  زا  موس  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 

، اهرفاک اهیبصان و  زا  يدحا  لتق  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دترم ، براحم و  ّدـح  باوبا  زا  متـشه  باب  زا  مهن  تیاور  رد  و 
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.« یشاب هتشادن  میب  تنارای  تدوخ و  رب  هک  تسا  ینامز  نیا  دراد و  شالت  داسف  هار  رد  هک  یسک  ای  لتاق  رگم  تسین ؛ زیاج  هیقت  راد  رد 

: دیآیم

. ار باب  نیا  تاراشا  دینک  هظحالم  تسه و  نآ  بسانم  مهد  باب  تاید و  باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
______________________________

، شارح تشک . ار  لیذـه  ۀـلیبق  زا  يدرم  شارح  هک  یناـمز  نآ  دوـمرف ، هکم  حـتف  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ار  هـلمج  نـیا  (. 1)
م. دوب - رفاک  یلذه ، درم  ناملسم و 
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یسوجم یحیسم و  يدوهی ، نیب  صاصق  توبث  باب 43 

هراشا

یـسوجم يدوهی و  یحیـسم ، دومرفیم : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47578 - 338
دنشکب ». دمع  يور  زا  رگا  هتبلا  دنوشیم - هتشک  یضعب  ربارب  رد  یضعب  دنوشیم و  صاصق  یضعب  يارب  یضعب 

، يدوهی نیب  تسین و  صاـصق  ناـج ، زا  رتـمک  رد  ناـگدازآ  ناـگدرب و  نیب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47579 - 339
تسین ». صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  یسوجم  یحیسم و 

.« تسا صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  يراصن  دوهی و  نیب  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47580 - 340

تاعاجرا

: تشذگ

نانآ زا  یـضعب  نایحیـسم ، نایدوهی و  زا  یـضعب  ربارب  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مود ، لـهچ و  باـب  زا  متفه  تیاور  رد 
.« دنوشیم هتشک 

دشکب ار  ناملسم  هک  یحیسم  مکح  باب 44 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
، میدرمـشیم وا  ياتمه  هک  ییاهدوبعم  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  نونکامه  دنتفگ : دندید ، ار  ام  دیدش )  ) باذـع هک  یماگنه 

. میدش رفاک 
ناـیم رد  هراومه  هک  تسا  دـنوادخ  تنـس  نیا  تشادـن . يدوـس  اـهنآ  يارب  ناـشنامیا  دـندرک ، هدـهاشم  ار  اـم  باذـع  هک  یماـگنه  اـما 

«1 . » دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  وهدش  ارجا  شناگدنب 
______________________________
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.85 - 84 نمؤم 40 / (. 1)
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، دش ناملسم  دش  ریگتسد  نوچ  تشک و  ار  یناملسم  هک  یحیـسم  درف  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ( 1 - ) 47581 - 341
رگا دنهدیم . لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  ار  وا  دندومرف : دشن ؟ ناملـسم  رگا  دـش : لاؤس  شکب . ناملـسم ، نتـشک  ربارب  رد  ار  وا  : » دـندومرف

هب ار  شلام  مه  شدوخ و  مه  دراد ، یلام  رگا  دنریگیم و  یگدرب  هب  دنهاوخب ، رگا  دننکیم و  وفع  دنهاوخب ، رگا  دنـشکیم و  دنهاوخب ،
دنهدیم ». لیوحت  لوتقم  يایلوا 

. مدیسرپ تسا ، هدیرب  ار  یناملسم  تسد  هک  یّمذ  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 47582 - 342
تـسد یناملـسم  رگا  دـنریگیم و  ار  هید  ود  نیب  تواـفت  دوشیم و  هدـیرب  یّمذ  تسد  دـنهاوخب ، ناملـسم  ياـیلوا  رگا  دومرف : ترـضح 

هب ار  هید  ود  توافت  دنربیم و  ار  ناملسم  تسد  دنهاوخب ، رگا  دنریگیم و  ار  شتسد  ۀید  دنهاوخب ، رگا  دهاعم  يایلوا  دیرب ، ار  يدهاعم 
دوشیم ». لمع  هنوگ  نیمه  زاب  دشکب  ار  یّمذ  ناملسم ، رگا  دنهدیم و  وا 

ار یّمذ  تسد  ناملـسم  درم  نآ  دربب ، ار  یناملـسم  درم  تسد  یّمذ ، رگا  : » تسا هتفگ  عنقُم  باتک  رد  قودـص  خیـش  ( 3 - ) 47583 - 343
ای یّمذ  لام  زا  دـنهاوخب ، وا  يایلوا  رگا  دنـشکیم و  ناملـسم  ربارب  رد  ار  وا  دـشکب ، یّمذ  رگا  دریگیم و  ار  هید  ود  نیب  توافت  دربیم و 

(.« تسا یلبق  تیاور  دننامه  نتم ، نیا  ۀمادا   ) دربب ار  دهاعم  تسد  یناملسم  رگا  دنریگیم و  ار  هید  ود  توافت  وا  يایلوا 

تاعاجرا

: تشذگ

تـشون مالـسلا ] هیلع  يداه  ماما   ] موس نسحلاوبا  ماما  يارب  لکوتم  : » هک هتفگ  نیا  انز ، ّدح  باوبا  زا  موس  یـس و  باب  زا  موس  تیاور  رد 
هک دـناهتفگ  تسا و  هدـش  ناملـسم  هاگنآ  هدرک و  انز  ناملـسم  نز  اب  هک  یحیـسم  نتـشک  ینعی  دـنتفریذپن ؛ ار  نیا  ام  رابرد  ناـهیقف  هک :

. تسین نآ  يایوگ  زین  نآرق  هدماین و  نیا  رب  یتنس 
: دومرف موقرم  ترضح  دیاهتسناد ؟ مزال  گرم  ات  ار  یحیسم  نیا  ندز  امش  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  ام  يارب 

ییاهدوبعم هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  نونکامه  دـنتفگ : دـندید ، ار  ام  دـیدش )  ) باذـع هک  یماگنه  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 
تشادن ». يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  دندرک ، هدهاشم  ار  ام  باذع  هک  یماگنه  اما  میدش . رفاک  میدرمشیم ، وا  ياتمه  هک 
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دراد نیشنهیداب  يردارب  نیشنرهش و  يردارب  دوشیم و  هتشک  هک  یسک  مکح  باب 45 

رگید يردارب  هرجهلاراد و  رد  يردارب  تسا و  هدش  هتـشک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 1 - ) 47584 - 344
دهاوخیم يودـب  ردارب  یلو  هدرک  وفع  يرجاهم  ردارب  رگا  تسیچ  امـش  رظن  مدیـسرپ : تسا ، هدرکن  ترجه  هک  دراد  ناـبایب  هیداـب و  رد 

ترـضح دنک . ترجه  هک  نآ  ات  دشکب  ار  يرجاهم  هک  درادـن  قح  يودـب  دومرف : ترـضح  دـیوگ : هرارز  دراد ؟ ار  ّقح  نیا  ایآ  دـشکب ؛
اما دومرف : ترـضح  دراد ؟ ياهرهب  ثاریم  زا  يودـب  ایآ  مدرک : ضرع  ماـما  هب  تسا . ذـفان  وا  وفع  دـنک ، وفع  رجاـهم  ردارب  رگا  و  دومرف :

.« دربیم دوش ، هتفرگ  هید  رگا  شلوتقم  ردارب  ۀید  زا  ار  دوخ  مهس  يودب  ثاریم ؛ هب  تبسن 

صاصق وفع  بابحتسا  باب 46 
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هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
: تسا هدش  هتشون  امش  رب  ناگتشک ، دروم  رد  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  يدارفا  يا 

و ، ) دوش هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوـخ ، ینید )  ) ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز . ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ 
وا و  دریگب ) رظن  رد  ار  هید  ةدننک  تخادرپ  لاح  مد ، ّیلو  ( ؛ دنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  دوش ،) اهب  نوخ  هب  لیدـبت  وا  صاصق  مکح 

امش و راگدرورپ  ۀیحان  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا ، دنکن .) هحماسم  نآ ، رد  و  ( ؛ دزادرپب لوتقم ) ّیلو   ) هب ار  هید  یکین  هب  زین ، لتاق ] ]
«1 . » تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ  زا  دعب  هک  یسک 

لباقم رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ ، ربارب  رد  مشچ  ناج ، لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت ،]  ] نآ رد  لیئارـساینب ]  ] اهنآ رب 
هراّفک دنک ،) رظن  فرـص  صاصق ، زا  وا   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز  ره  دشابیم و  نادند  ربارب  رد  نادـند  شوگ و 

«2 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سکره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ ) )
______________________________

.178 هرقب 2 / (. 1)
.45 هدئام 5 / (. 2)

 243 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زا  ) دشخبب ار  نآ  یسک  رگا  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثعوبا  یّلعم  ( 1 - ) 47585 - 345

، دنک وفع  دـمع  دروم  رد  هک  يرادـقم  هب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوشیم ، بوسحم  وا  ناهانگ )  ) ةراّفک دـنک ) رظنفرـص  وا  صاصق 
تسوا يارب  دنک و  لوبق  هید  ای  دنک  وفع  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ هتشک  درم  ربارب  رد  درم  دمع ، دروم  رد  دیاشخبیم و  ار  شناهانگ  دنوادخ 

یس و هلاس و  راهچ  رتش  هدام  راهچ  یس و  رتش و  هدام  هس  یـس و  هدش ، يریگتخـس  ِدمع  هبـش  لتق  رد  دننک و  یـضارت  نآ  رب  هک  ياهید 
رن دنفسوگ  رازه  هدش ، يریگتخس  ِدمع  هبـش  رد  دشابن ، رتش  رگا  تسا و  هدرک  يریگتفج  وا  اب  رن  هک  ياهلماح  ۀلاس  جنپ  رتش  هدام  هس 

دوب ». دهاوخ 
صاصق زا   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 2 - ) 47586 - 346

وحم شناـهانگ  زا  هدرک ، وفع  هک  ياهزادـنا  هب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوـشیم ، بوـسحم  وا  ناـهانگ )  ) ةراّـفک دـنک ) رظنفرـص  وا 
وا هب  يزیچ  دوخ ، ینید )  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زاـب  دزاـسیم و 
رد ار  هید  ةدننک  تخادرپ  لاح  مد  ّیلو  ( ؛ دنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  دوش ،) اهبنوخ  هب  لیدـبت  وا  صاصق  مکح  و  ، ) دوش هدیـشخب 

ّقحيذ هک  یـسک  يارب  تسا ، هتـسیاش  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دزادرپب ، لوتقم ) ّیلو  هب   ) ار هید  یکین  هب  زین ، لـتاق ]  ] وا و  دریگب ) رظن 
- دزادرپب ار  قح  دیاب  هک  یسک  يارب  تسا ، هتـسیاش  دراذگن و  راشف  رد  ار  شردارب  تسا - هدرک  هحلاصم  هید  نتفرگ  رد  وا  اب  رگا  تسا -

مالـسلا هیلع  ماـما  زا  و  دـیوگ : یبـلح  دزاـسن . لـطعم  ار  شردارب  تخادرپ ، رد  دـنک - تخادرپ  یکین  هب  دـهدب  وا  هب  هک  دراد  يزیچ  رگا 
نیا دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تشاد ، دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  یـسک  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد 

، یـصخش نینچ  يارب  دشکیم . دنکیم و  يّدـعت  سپـس  یلو  دـنکیم  هحلاصم  هک  نآ  ای  وفع  ای  دزادرپیم  ار  هید  يدرم  هک  تسا  نامه 
تسا ». هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  هنوگنآ  تسا ؛ یکاندرد  باذع 

، دوخ ینید )  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  دـنوادخ : ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 3 - ) 47587 - 347
ار هید  یکین ، هب  زین  لتاق ]  ] وا دنک و  يوریپ  هدیدنسپ  هار  زا  دیاب  دوش ،) اهبنوخ  هب  لیدبت  وا  صاصق  مکح  و  ، ) دوش هدیشخب  وا  هب  يزیچ 
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هتسیاش دریگب و  ار  هید  دناوتیم ، رگا  دناسرن . يررض  هک  تسا  هتسیاش  ّقحيذ  يارب  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . دزادرپب ، لوتقم ) ّیلو  هب  )
روظنم دومرف : ترـضح  دـنکن . لطعم  ار  شردارب  دـهدب و  وا  هب  یکین  اب  ار  زیچ  نآ  دراد ، رگا  دزادرپب  ار  قح  دـیاب  هک  یـسک  يارب  تسا 

دوشن ». لطاب  ناملسم  درم  نوخ  ات  دنهدب  لوتقم  يایلوا  هب  نآ  لابند  هب  ار  هید  دیشخب ، ار  صاصق  رگا  هک  تسا  نیا 
زا  ) دـشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 4 - ) 47588 - 348
زا هدرک  وفع  هک  تحارج  زا  هزادنا  نآ  هب  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دوشیم ؛ بوسحم  وا  ناهانگ )  ) ةراّفک دنک ،) رظن  فرـص  وا  صاصق 

ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دیوگ : ریـصبوبا  دوشیم . وحم  شناهانگ 
ترـضح مدیـسرپ . دزادرپب ، ار  هید  یکین  هب  زین  لـتاق ]  ] وا دـنک و  يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دـیاب  دوش ، هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوخ ، ینید ) )

هک  تسا  نامه  نآ  دومرف :
 245 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هتـسیاش دهدن و  رارق  یتخـس  رد  ار  وا  دنک و  یمرن  وا  اب  هک  نیا  دبلطیم  ار  هید  هک  نآ  رب  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  دریذپیم ، ار  هید  يدرم 
دزاسن ». لّطعم  ار  وا  دراد ، رگا  دهدب و  یکین  اب  لوتقم  ّیلو  هب  ار  هید  هک  نیا  دنبلطیم ، ار  هید  وا  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا 

( ینید  ) ردارب يوس  زا  رگا  سپ  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  ای  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 5 - ) 47589 - 349
نآ دـنوادخ  نیارباـنب  دریذـپیم ؛ ار  هید  يدرم  هک  تسا  ناـمه  نیا  : » دـندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  دوش ، هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوخ ،

یسک هب  دنوادخ  زین  دهدن و  رارق  یتخس  رد  ار  لتاق  دنک و  لابند  یگتـسیاش  هب  ار  قح  هک  تسا  هداد  روتـسد  تسا ، ّقحيذ  هک  ار  سک 
دهدب ». وا  هب  ار  هید  یکین  اب  دراد ، یلام ] ییاناوت   ] رگا دزاسن و  لّطعم  ار  لوتقم  ّیلو  هک  هداد  روتسد  تسوا ، رب  هید  هک 

، دوخ ینید )  ) ردارب يوس  زا  یسک  رگا  سپ  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 6 - ) 47590 - 350
تیاور تسیچ ، زیچ  نآ  هک  دیـسرپ  دزادرپب ؛ ار  هید  یکین  هب  زین  لتاق ]  ] وا دنک و  يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  دوش ، هدیـشخب  وا  هب  يزیچ 

هک هداد  روتسد  تسا  ّقح  بحاص  هک  يدرم  نآ  هب  دنوادخ  دریذپیم ، ار  هید  يدرم  هک  تسا  نامه  نآ  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدش 
رگا هک ، هداد  روتسد  دزادرپب ، دیاب  ار  ّقح  هک  سک  نآ  هب  دهدن و  رارق  یتخس  رد  ار  لتاق  دنک و  يریگیپ  هدیدنسپ  هار  زا  ار  شدوخ  ّقح 

زواجت نآ ، زا  دعب  هک  یـسک  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : دزادرپب . وا  هب  ار  ّقح  یکین  هب  دنکن و  ملظ  وا  هب  دراد 
زا سپ  یلو  دنکیم  هحلاصم  ای  دریذپیم  هید  يدرم  هک  تسا  نامه  وا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تشاد ، دهاوخ  یکاندرد  باذع  دـنک ،

تسا ». هداد  هدعو  یکاندرد  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دشکیم  ای  دنکیم  هلثم  ار  لتاق  دیآیم و  نآ 
هک تسا  هدننکوفع  رب  ینعی  دنک ، يوریپ  هدیدنسپ  هار  زا  دیاب  دنوادخ : ةدومرف  : » تسا هدمآ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 7 - ) 47591 - 351
وا زا  دهد و  تلهم  تسا ، تسدگنت  رگا  لتاق  هب  دنکن و  يریگتخـس  شّقح  ۀبلاطم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا 

نودـب تسا ، نکمم  شیارب  رگا  ینعی  دزادرپب ؛ ار  هید  یکین  هب  زین  لتاق  دـنکن و  هبلاطم  هدرک ، وفع  نآ  زا  هچنآ  زا  شیب  شّقح و  زا  شیب 
هدش هتفگ  هدش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیمه  دناهتفریذپ و  ار  ریـسفت  مه  دـهاجم  هداتق و  نسح ، سابع ، نبا  دزادرپب . ریخأت 

. تسا تخادرپ  يریگیپ و  هدش ، وفع  وا  زا  هک  یسک  رب  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  تسا 
وا ناهانگ )  ) ةراّفک دـشخبب ، ار  نآ  یـسک  رگا  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 8 - ) 47592 - 352

دوشیم ». وحم  شناهانگ  زا  هدرک ، وفع  هک  ياهزادنا  هب  : » دومرف دوشیم ، بوسحم 
 247 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تخادرپیم مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  ترضح  يزرواشک  نیمز  يدابآ  هب  یمالغ  : » هک تسا  هدش  هتفگ  ( 9 - ) 47593 - 353
ار ترـضح  عوضوم ، نیا  هتفر و  نیب  زا  رایـسب  هدـش و  بارخ  هک  دـید  یلو  دـننک  یـشکرس  ار  يزرواشک  نیمز  ات  دـمآ  ترـضح  ینامز 

. دز مالغ  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  درک و  نیگهودنا  نیگمشخ و 
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دید دمآ . ماما  تمدخ  مالغ  داتسرف . مالغ  یپ  رد  تشگزاب ، ناشلزنم  هب  نوچ  دش . نامیشپ  راک  نیا  زا  ترضح  دروخ و  مالغ  هب  هنایزات 
ماما یلو  دیـسرت  رایـسب  اذل  دنک ؛ رفیک  ار  وا  دهاوخیم  ماما  هک  تشادنپ  مالغ  تسوا . يور  يولج  هنایزات  هدروآرد و  ار  نهاریپ  ماما  هک 

وت اب  يراک  نم  نـالف ، يا  دومرف : و  ریگب ] ار  هناـیزات  هک   ] درک زارد  مـالغ  يوس  هب  ار  شتـسد  تشادرب و  ار  هناـیزات  مالـسلا  هیلع  داـجس 
! دنگوس ادخ  هب  مرورس ، يا  تفگ : مالغ  نک . صاصق  ارم  ریگب و  ار  هنایزات  نیا  تسا . هدوب  هابتـشا  شزغل و  هتـشادن و  هقباس  هک  ماهدرک 
: دومرف ترضح  منک ! صاصق  ار  امش  هنوگچ  سپ  متسه ؛ رفیک  ّقحتسم  نم  دیهد و  رفیک  ارم  دیهاوخیم  امش  هک  متشادن  نیا  زج  ینامگ 

درک رارکت  وا  رب  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  ترـضح  دیـشاب . تحار  مدرک و  ناتلالح  مربیم . هانپ  ادخ  هب  تفگ : وا  نک . صاصق  وت ! رب  ياو 
صاـصق شعفن  هب  وا  دـید  ماـما  هک  هاـگنآ  درکیم و  لـالح  ار  ترـضح  درامـشیم و  گرزب  ار  ترـضح  راـتفگ  تبون  ره  رد  مـالغ  و 

دیشخب ». وا  هب  ار  نیمز  دشاب و  وت  رب  ياهقدص  يزرواشک  نیمز  نیا  سپ  ینکیم ، ابا  ندرک  صاصق  زا  هک  نونکا  مه  دومرف : دنکیمن ،
، دنک زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  یـسک  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 10 - ) 47594 - 354

سپـس دنکیم  هحلاصم  ای  وفع  ای  دریذپیم  ار  هید  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تشاد ، دـهاوخ  یکاندرد  باذـع 
ار وا  دنیبیم و  ار  لتاق  حلـص ، زا  سپ  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  ۀخـسن  رد  تسا و  یکاندرد  باذـع  وا  يارب  دـشکیم . دـنکیم و  زواجت 

تسا ». یکاندرد  باذع  صخش  نیا  يارب  دنکیم . رفیک 
باذع دنک ، زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  سکره  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ( 11 - ) 47595 - 355

حورجم ار  لتاق ]  ] شبحاص سپـس  دریگیم  هید  ای  دـنکیم  وفع  درم  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  تشاد ، دـهاوخ  یکاندرد 
تسا ». یکاندرد  باذع  صخش  نیا  يارب  دنکیم . رفیک  ار  وا  دزاسیم و 

باذع دنک ، زواجت  نآ  زا  دـعب  هک  یـسک  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 12 - ) 47596 - 356
. دنکیم رییغت  شرظن  سپس  دنکیم  وفع  ای  دریذپیم  ار  هید  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  : » دومرف ترضح  دیـسرپ . تشاد ، دهاوخ  یکاندرد 

تسا ». هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یکاندرد  باذع  درم ، نیا  يارب  دشکیم . ار  وا  دنیبیم و  ار  لتاق ]  ] درم
وفع زا  سپ  اـی  هید  لوـبق  زا  سپ  هک  لکـش  نیا  هب  ینعی  دـنک ، زواـجت  نآ ، زا  دـعب  هک  سکره  دـنوادخ : ةدوـمرف  ( 13 - ) 47597 - 357
. تسا هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ریسفت  نیمه  لقن و  دهاجم  هداتق و  نسح ، سابع ، نبا  زا  ریسفت  نیا  دشکب .
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باذع دـنک ، زواجت  نآ  زا  دـعب  هک  یـسک  و  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 14 - ) 47598 - 358

يارب دشکیم . ار  لتاق  نآ  زا  سپ  یلو  دریذپیم  ار  هید  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  : » دومرف ترـضح  دش . لاؤس  تشاد ، دهاوخ  یکاندرد 
.« دریگیمن رارق  وفع  دروم  دوشیم و  هتشک  وا  تسا و  هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ یکاندرد  باذع  وا 

تاعاجرا

: تشذگ

تفگیم هک  دروآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  دزن  ار  يدرم  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  موس  باب  زا  مهن  تیاور  رد 
دنوادخ ات  درذگب  وا  زا  هک  تساوخ  لوتقم  ّیلو  زا  تسناد و  بجاو  وا  رب  ار  صاصق  ترضح  درک . فارتعا  مه  وا  تسا . شردپ  لتاق  وا 

دهدب »...  وا  هب  یگرزب  شاداپ 
لتاق دنک و  زواجت  دریگیم  هک  ياهید  ربارب  رد  نتـشک  زا  وفع ، زا  سپ  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد  تیاور  رد  و 

ترخآ رد  یکاندرد  باذع  وا  يارب  دشکب ، ار  وا  سپس  تسا  هدش  یـضار  نادب  هدرک و  وفع  هداد  هک  ياهید  نتفرگ  اب  هک  نآ  زا  سپ  ار 
دوش ». هتشک  هدوبن ، لالح  شیارب  وا  نتشک  هک  یسک  نتشک  رطاخ  هب  دیاب  زین  ایند  رد  تسادخ و  دزن 
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. تسا ماقم  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ  نک ؛ هظحالم  زین  ار  يدعب  باب  و 

دننکن وفع  رگید  یضعب  دننک و  وفع  مد  يایلوا  یضعب  هک  يدروم  مکح  باب 47 

هراشا

رسپ دراد . يرسپ  ردپ و  ردام ، تسا و  هدش  هتشک  يدرم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  دّالووبا  ( 1 - ) 47599 - 359
: دیوگ دّالووبا  مریگب . هید  مهاوخیم  نم  دیوگ : ردام  منک و  وفع  مهاوخیم  نم  دیوگ : ردپ  مشکب . ار  مردپ  لتاق  مهاوخیم  نم  دـیوگ :
، دیشخب ردپ  هک  ار  یّقح  ینعی  ار  هید  مشش  کی  لتاق ، ناثراو  هب  هید و  مشـش  کی  لوتقم ، ردام  هب  رـسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دشکب ». ار  لتاق  دهدب و 
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، دـنکیمن وفع  يرگید  درک و  وفع  یکی  دراد ، ّیلو  ود  دـش و  هتـشک  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 47600 - 360
دنادرگیم ». رب  هدش  صاصق  هک  یلوتقم  يایلوا  هب  ار  هید  زا  یمین  یلو  دشکیم  دشکب ، دهاوخب  هدرکن  وفع  هک  ّیلو  نآ  رگا  : » دومرف
یکی دراد ، ّیلو  ود  دش و  هتشک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا تروص  نیا  هب  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نتم 

دنادرگیمرب ». هدش  صاصق  لوتقم  يایلوا  هب  ار  هید  فصن  دشکیم و  دومرف : دشکب ، دهاوخیم  يرگید  هدرک و  وفع 
، ود نآ  تسا و  هتشک  ًادمع  ار  رفن  ود  يدرم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  ( 3 - ) 47601 - 361
، دناهدرکن وفع  هک  یناسک  دومرف : ترـضح  دیوگ : نمحرلادبع  دـننکیمن . وفع  نارگید  یلو  هدرک  وفع  نانآ  زا  یکی  هک  دـنراد  ییایلوا 

ًادمع ار  يدرم  کی  رفن ، ود  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : نمحرلادـبع  دـنریگیم . دـنریگب ، هید  دـنهاوخب  رگا  دنـشکیم و 
لوتقم يایلوا  زا  یضعب  هک  نامز  نآ  دومرف : ترضح  دیوگ : نمحرلادبع  تسا . هدرک  وفع  ود  نآ  زا  یکی  دراد ؛ ّیلو  درم  نآ  دناهتشک و 

ناشلام ةدنامیقاب  دوشیم و  مک  هید  زا  هدرک ، وفع  هک  یـسک  ۀّصح  ةزادنا  هب  ود  ره  زا  زین  دوشیم و  عفد  لتق  لتاق ، ود  ره  زا  دننک ، وفع 
دنهدیم ». دناهدرکن ، وفع  هک  ینانآ  هب  ار 

وا زا  لتق  دنک  وفع  لوتقم  يایلوا  زا  یـضعب  رگا  هک  درادرب  رد  تایاور  نیا  هچنآ  اما  : » دیوگ راصبتـسا  باتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
صاصق دـهاوخیم  هک  سک  نآ  هک  تسا  ینامز  هید  هب  لاـقتنا  اـهنت  هک  تسا  نیا  نآ  هیجوت  دوشیم ، هید  هب  لـقتنم  لـتق  دوشیم و  عفد 

دهدیمن ». دوش ، صاصق  دهاوخیم  هک  یسک  يایلوا  هب  ار  هتفرگ  رارق  وفع  دروم  هک  يرادقم  دنک ،
ود زا  یکی  دراد و  ّیلو  ود  لوتقم ، دناهتـشک و  دمع  يور  زا  ار  درم  کی  هک  يدرم  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 47602 - 362

ةزدـنا هب  ود  ره  زا  دوشیم و  رود  ود  نیا  زا  لتق  دـننک ، وفع  لتاق  ود  نیا  زا  لوتقم  ياـیلوا  زا  یـضعب  رگا  : » دومرف تسا ، هدرک  وفع  ّیلو 
ره وـفع  دوـمرف : ترـضح  دـنهدیم . هدرکن ، وـفع  هک  سک  نآ  هب  ار  ناـشلام  ةدـنامیقاب  دوـشیم و  مک  هدرک  وـفع  هـک  سک  نآ  مـهس 

تسا ». زیاج  يرادمهس 
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نیا رد  دوشیم . هتـشادرب  نتـشک  دـننک ، وفع  لوتقم  يایلوا  زا  یـضعب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 5 - ) 47603 - 363
وفع هک  یناسک  ياهمهس  ةزادنا  هب  دنشاب ، هدرک  وفع  هید  زا  مه  لتق و  زا  مه  نارگید ، دنریذپب و  ار  هید  لوتقم  يایلوا  ۀیقب  رگا  تروص ،

يارب هید  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرکن  وفع  هید  زا  نانآ  زا  مادک  چـیه  دـناهتفریذپ و  ار  هید  همه  رگا  یلو  دوشیم  طقاس  وا  زا  دـناهدرک ،
دوب ». دهاوخ  نانآ  ۀمه 

تسا و زیاـج  وا  وفع  : » هک داد  مکح  دـنکیم ، وفع  دراد و  هید  مهـس  هک  یـسک  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 6 - ) 47604 - 364
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نآ ۀّصح  ةزادـنا  هب  لوتقم  يهید  زا  دوشیم و  هداد  هید  ناردارب  ۀـیقب  هب  دومرف : داد و  مکح  دوب ، هدرک  وفع  یکی  هک  ردارب  راهچ  ةرابرد 
دوشیم ». مک  تسا ، هدرک  وفع  هک  سک 

شوفع دنک ، وفع  نوخ  زا  رگا  وفع  رد  مهس  نابحاص  زا  سکره  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 47605 - 365
دوشیم ». مک  وا  زا  هدرک ، وفع  هک  یسک  مهس  دوشیم و  هید  هب  لیدبت  طقاس و  نوخ  تسا و  زیاج 

دوشیم ». هتشادرب  صاصق  دنک ، وفع  صاصق ]  ] نوخ زا  لوتقم  يایلوا  زا  یکی  رگا  : » هک هدش  تیاور  ( 8 - ) 47606 - 366
ّقح ود ، نیا  هک  نز  رهوش و  رگم  دراد ؛ ار  نوخ  رد  وفع  ّقـح  یثراو  ره  و  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 47607 - 367

دنک ». طرش  ار  هید  هکنیا  رگم  درادن ؛ هید  رد  یّقح  دنک ، وفع  نوخ  زا  هک  سکره  دنرادن و  وفع 
.[ دنریگیم هید  هکلب  .« ] تسین مه  صاصق  تسین و  نانز  يارب  وفع  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 47608 - 368

؟ تسا وفع  ای  صاصق  نانز  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ قاـبقب  لـضف  ساـبعلاوبا  ( 11 - ) 47609 - 369
ام باحـصا  هک  تسا  يزیچ  فـالخرب  نیا  دـیوگ : نسح  نب  یلع  تسا . يردـپ  نادـنواشیوخ  نارـسپ و  يارب  نـیا  هـن . دوـمرف : ترـضح 

.« دننآرب

تاعاجرا

: دیآیم

. دینک هعجارم  تسا  باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  هب  يدعب  باب  رد 
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دراد بیاغ  ای  کچوک  گرزب و  نادنزرف  لوتقم ، هک  يدروم  مکح  باب 48 

. دراد یگرزب  کچوک و  نادنزرف  هدش و  هتشک  يدرم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دّالووبا  ( 1 - ) 47610 - 370
تسا و ذفان  ناشمهـس  رد  گرزب  نادنزرف  وفع  دنوشیمن و  هتـشک  دومرف : ترـضح  دننک ؟ وفع  شگرزب  نادنزرف  رگا  تسیچ  امـش  رظن 

دننک ». بلط  هید  زا  ار  ناشمهس  دنناوتیم  دندش ، گرزب  هک  نامز  نآ  کچوک  نادنزرف 
؛ دنوش گرزب  تسا  هدش  هتشک  ناشردپ  هک  یکچوک  نادنزرف  ات  دینک  ربص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47611 - 371

دننک ». هحلاصم  ای  وفع  ای  دنشکب  دنّریخم  دندش ، گرزب  نوچ 
هتـشک مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ناشّدج  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 47612 - 372

کچوـک نادـنزرف  رظتنم  دنتـشک و  ار  هیلع - هللا  ۀـنعل  مجلم - نبا  اـهرتگرزب  تشاد ؛ یکچوـک  گرزب و  نادـنزرف  هـک  یلاـح  رد  دـش ،
دندنامن ».

يایلوا دشاب و  هتشاد  بیاغ  ای  کچوک  نادنزرف  دوش و  هتـشک  يدرم  هک  نامز  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47613 - 373
؛ درک صاصق  ار  هیلع - هللا  ۀنعل  مجلم - نبا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا . تباث  نانآ  يارب  ّقح  نیا  دننک ، بلط  ار  صاصق  لوتقم ، رـضاح 

.« دنوش غلاب  نانآ  هک  دنامن  رظتنم  ترضح  تشاد و  یکچوک  نادنزرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زور  نآ  رد  هک  یلاح  رد 

درادن یّمذ  رفاک  زج  یثراو  لوتقم  دشکب و  ار  یناملسم  هک  یناملسم  مکح  باب 49 
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هراشا

هتشک  ًادمع  ار  یناملسم  درم  هک  یناملسم  درم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ طاّنح  دّالووبا  ( 1 - ) 47614 - 374
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رب ار  مالـسا  هک  تسا  ماما  رب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دراد ، يدـنواشیوخ  هّمذ  لها  زا  اـهنت  درادـن و  ّیلو  ناناملـسم ، زا  لوتقم  تسا و 
رگا دوـشیم . وا  لـیوحت  لـتاق  تسا و  لوـتقم  ّیلو  وا  مه  دوـش ، ناملـسم  هک  مادـک  ره  دـنک . هضرع  لوـتقم  تیب  لـها  زا  نادـنواشیوخ 

دریذـپن ار  مالـسا  یـسک  يو  نادـنواشیوخ  زا  رگا  دریگیم و  هـید  تساوـخ ، رگا  دـنکیم و  وـفع  تساوـخ ، رگا  دـشکیم و  تساوـخ ،
لیلد نآ  هب  نیا  دهدیم و  رارق  ناناملـسم  لاملاتیب  رد  ار  هید  دریگیم و  هید  دهاوخب ، رگا  دشکیم و  دهاوخب ، رگا  تسوا . رماّیلوماما 

. دوب دـهاوخ  ناناملـسم  ماـما  يارب  وا  ۀـید  روط  نیمه  تسا و  ماـما  رب  دوب ، هداد  ماـجنا  یتیاـنج  لوـتقم ، رگا  یتروـص  نینچ  رد  هک  تسا 
ای دشکیم  ای  اهنت  ماما  تسا و  ناناملـسم  ۀـمه  ّقح  وفع ، اهنت  هکلب  هن ، دومرف : ماما  دـیوگ : دّالووبا  دـنک ؟ وفع  ار  لتاق  ماما  رگا  مدیـسرپ :

دنک ». وفع  هک  تسین  وا  ّقح  دریگیم و  هید 
درادـن و وفع  ّقح  ماما  : » هک دومرف  درادـن  ّیلوماما  زج  دوشیم و  هتـشک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 47615 - 375

ماـما يارب  وا  ۀـید  نینچمه  ماـما و  رب  لوتقم  تیاـنج  نوـچ  دـهد ؛ رارق  ناناملـسم  لاـملاتیب  رد  ار  هید  دریگب و  هید  اـی  دـشکب  دـناوتیم 
.« تسا ناناملسم 

تاعاجرا

: تشذگ

وا ۀید  دراد . یحیسم  يردپ  تسا و  هدش  هتـشک  ناملـسم  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  ثاریم ، باوبا  زا  مجنپ  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
لاـملاتیب ةدـهع  رب  زین  وا  تیاـنج  نوچ  دـنهدیم ؛ رارق  ناناملـسم  لاـملاتیب  رد  دـنریگیم و  ار  شاهید  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ يارب 

تسا ». ناناملسم 
259 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لام دقاف  نویدم  لوتقم  مکح  باب 50 

دمع يور  زا  ار  يدرم  يدرم ، موش ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  : » دیوگ هزمح  یبا  نب  یلع  ( 1 - ) 47616 - 376
: دومرف ترـضح  دنـشخبب . لتاق  هب  ار  شیاهبنوخ  دـنهاوخیم  لوتقم  يایلوا  درادـن . یلام  تسا و  راکهدـب  لوتقم  تسا و  هتـشک  اطخ  ای 

: متفگ دنیوا . یهدب  نماض  دوخ  دنشخبب ، ار  شنوخرگا 
مهـس زا  ار  وا  یهدـب  ماما ، دوشیم و  هتـشک  تسا ، هتـشک  ًادـمع  لتاق  رگا  دومرف : ترـضح  هچ ؟ دنـشکب  ار  لتاق  هک  دـنهاوخب  اـیلوا  رگا 

هید نتفرگ  رب  شلتاق  اب  وا  يایلوا  تسا و  هتـشک  ًادمع  وا  متفگ : دزادرپیم . دـنناراکهدب ] تاکز  رد  نارادمهـس  زا  یکی  هک   ] ناراکهدـب
؟ تسا ناناملـسم  ماـما  رب  اـی  دـنزادرپب  هید  هک  تسوا  ياـیلوا  رب  اـیآ  تسا ؟ یـسک  هچ  رب  وا  یهدـب  تروـص  نیا  رد  دـناهدرک ؛ هحلاـصم 

نارگید زا  شاهید  هب  شدوخ  لوتقم  نوچ  دنزادرپیم ؛ دناهدرک  هحلاصم  نآ  رب  لوتقم  يایلوا  هک  ياهید  زا  ار  وا  یهدـب  دومرف : ترـضح 
.« تسا رتراوازس 
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دشکن ار  لتاق  صاصق ، تهج  وا  ۀبرض  هک  مد  ّیلو  مکح  باب 51 

باـطخ نب  رمع  دزن  دوب ، هتـشک  ار  يدرم  ردارب  هک  ار  يدرم  : » دـندومرف مالـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47617 - 377
وا تسا . هتشک  ار  وا  درکیم  رکف  هک  يّدح  ات  دز  ار  لتاق  مه  درم  نآ  دشکب . ار  وا  هک  داد  روتـسد  لیوحت و  ردارب  هب  ار  وا  رمع  دندروآ .

تفرگ ار  وا  لوتقم  ردارب  دمآ ، نوریب  لزنم  زا  نوچ  دش . بوخ  هک  نآ  ات  دندرک  شاهجلاعم  دراد . یقمر  هک  دندید  دـندرب . شلزنم  هب  ار 
. دروآ رمع  دزن  ار  لتاق  ردارب ، ياهتـشک . ارم  راب  کی  وت  تفگ : ردارب  نآ  هب  وا  مشکب . ار  وت  مراد  ّقح  نم  ینم و  ردارب  لـتاق  وت  تفگ : و 

وا  هک  داد  روتسد  رمع 
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اب هار  نیب  رد  وا  تسا . هتـشک  ارم  راب  کی  وا  دنگوس ! ادخ  هب  مدرم  يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  رمع  دزن  زا  درم  نآ  دشکب . ار 
ترضح میایب . وت  دزن  نم  ات  نکم  باتش  دومرف : ترضح  تفگ . ماما  هب  ار  دوخ  نایرج  شرازگ  درک و  دروخرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

زا دیاب  صخش  نیا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ مکح  نسحلاوبا ! يا  دیـسرپ : رمع  تسین . نینچ  دروم  نیا  رد  مکح  دومرف : تفر و  رمع  دزن 
وا زا  رگا  هـک  دـید  مـه  درم  نآ  دـشکب . شردارب  ربارب  رد  ار  وا  ردارب  نآ ، زا  سپ  دــنک . صاـصق  هدرک ، وا  اـب  هـچنآ  لوا  لوـتقم ، ردارب 

دندرک ». اهر  ار  رگیدمه  درک و  وفع  اذل  دُرم ، دهاوخ  شدوخ  دوش  صاصق 
رـسپ لتق  هب  يدرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  یئاـط  نامیلـس  نب  رماـع  نب  دـمحا  ( 2 - ) 47618 - 378
لتاق رب  ریـشمش  تبرـض  ود  مه  وا  دشکب . شدـنزرف  لتق  ربارب  رد  ار  وا  ات  داد  يراصنا  درم  نآ  هب  ار  لتاق  رمع  درک . رارقا  راصنا  زا  يدرم 

زا سپ  دش . بوخ  هام  شـش  زا  سپ  ریـشمش  تحارج  دوب . هدنز  زونه  یلو  دـندرب  لزنم  هب  ار  وا  تسا . هدرم  درک  نامگ  هک  يّدـح  هب  دز 
نینمؤملاریما زا  درم  نآ  داد . لیوحت  يراصنا  درم  هب  ار  لتاق  اددجم  رمع  درب . رمع  دزن  ناشکناشک  ار  وا  دـید و  ار  لتاق  لوتقم  ردـپ  نآ ،

رد ناج  تفگ : رمع  ياهدرک ؟ درم  نیا  رب  هک  تسا  یمکح  هچ  نیا  تفگ : رمع  هب  ترـضح  تساوخ . یـسردایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ود ایآ  دومرف : ترـضح  تسا . هدش  هدـنز  وا  یلو  هتـشک  ار  وا  تفگ : رمع  تسا ؟ هتـشکن  ار  وا  راب  کی  ایآ  دومرف : ترـضح  ناج . لباقم 

. دمآ نوریب  رمع  دزن  زا  ترضح  دینکیم . هک  یمکح  ره  دینک ؛ تواضق  امش  تفگ : رمع  سپس  دنام ! توهبم  رمع  دوشیم ؟ هتشک  هبترم 
؛ هن دومرف : ترـضح  دوریم ؟ رده  مدنزرف  نوخ  ایآ  یلو  ماهتـشک  ارچ  تفگ : ياهتـشکن ؟ ار  لتاق  نیا  راب  کی  ایآ  دومرف : لوتقم  ردـپ  هب 

. ياهدرک وا  اب  وت  هک  يراک  ساسا  رب  دنک  صاصق  وت  زا  ات  میهد  لیوحت  وا  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  مکح  یلو 
ترـضح تسین . نآ  زا  ياهراچ  تسا و  گرم  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ  یـشکیم . تدـنزرف  نوخ  لـباقم  رد  ار  وا  وت  سپس 

نآ زا  سپ  نم . صاـصق  زا  مه  وا  منکیم و  یـشوپمشچ  مدـنزرف  نوـخ  زا  نم  سپ  تـفگ : وا  دریگب . ار  شّقح  هـک  تـسا  مزـال  دوـمرف :
: تفگ تشادرب و  نامـسآ  هب  ار  شتـسد  رمع  دوـمرف . موـقرم  دنتـشذگرد ، رگیدـمه  زا  هک  نیا  رب  ینبم  ود  نـیا  نـیب  ياهتـشون  ترـضح 

.« دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : سپس  نسحلاابا و  يا  دیتسه ؛ تمحر  تیبلها ، امش  هللادمحلا !

وا ۀثرو  ای  مدّیلو  هب  لیوحت  رد  لتاق  مکح  باب 52 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
( صاصق ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هدش ، هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  ّقحب و  زج  دیشکن  هدرمش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یسک  و 

«1 . » تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ؛ فارسا  لتق  رد  اما  میداد ، رارق 
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.33 ءارسا 17 / (. 1)
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رادهدهع وا  ياج  هب  وا  زا  سپ  يو  نادنزرف  دریمب ، لوتقم  ّیلو  رگا  : » دندومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47619 - 379
دوب ». دنهاوخ  نوخ 

رد لج  زع و  دنوادخ  مدرک : ضرع  مالسلا ] هیلع  مظاک  ماما   ] مالسلا هیلع  نسحلاوبا  ماما  هب  : » دیوگ راّمع  نب  قاحسا  ( 2 - ) 47620 - 380
هک ارچ  دنکن ؛ فارسا  لتق  رد  اما  میداد ، رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هدش ، هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  دیامرفیم : شباتک 

هتـشک لتاق  ریغ  هک  نیا  زا  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدومرف  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یفارـسا  هچ  نیا  تسا . تیاـمح  دروم 
. تسا هدومرف  یهن  دننک ، هلثم  ار  لتاق  ای  دوش 

يایلوا هب  ار  لتاق  هک  نیا  زا  رتالاب  یکمک  هچ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تسا ، تیاـمح  دروم  وا  دـنوادخ : ةدومرف  ياـنعم  سپ  مدیـسرپ :
دوشیمن ». ترخآ  ایند و  رد  وا  ریگنابیرگ  يدب  رثا  چیه  دشکیم و  ار  وا  لوتقم ، ّیلو  دنهدیم و  لیوحت  لوتقم 

: دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 47621 - 381
دنکیم ». هحلاصم  دهاوخب ، رگا  دشکیم و  دهاوخب ، رگا  دنکیم . دهاوخب  هک  يراک  ره  نوخ ، ّیلو 

. دنکیم دیدهت  نتشک  هب  ار  ترضح  دوب  هدش  هدینش  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  ( 4 - ) 47622 - 382
تسا ». نوخ  ّیلو  اب  وا  مکح  تشک ، ارم  رگا  دیزاس . اهر  ار  وا  : » دومرف ترضح 

نارگید یفقث و  ورمعوبا  یعاـفر ، مشاـهوبا  دـشار ، نب  لیعامـسا  فنخموبا ، اـهنآ  زا  هک  ناسیونخـیرات  زا  یهورگ  ( 5 - ) 47623 - 383
ناشلامعا دندرک و  صیقنت  ار  نانآ  دندرک . هرکاذم  ناربهر  ةرابرد  عامتجا و  هکم  رد  جراوخ  زا  یهورگ  : » هک دـناهدرک  تیاور  دـندوب ،

تداهـش هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دندرک ...  محرت  نانآ  رب  دـندرک و  دای  ناورهن  لها  زا  دنتـسناد و  تشز  ار 
ار وا  دنروایب . ار  مجلم  نبا  داد  روتـسد  دومرف و  سولج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دـندش ، غراف  يو  نفد  زا  شناگدـنامزاب  دیـسر و 

دیدپ نید  رد  یگرزب  داسف  یتشک و  ار  نینمؤملاریما  ادخ ! نمـشد  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  داتـسیا ، ماما  يور  يولج  رد  نوچ  دندروآ .
دندز ». ندرگ  ار  وا  داد  روتسد  ترضح  نآ  زا  سپ  يدروآ !

مولظم هک  سک  نآ  و  لج : زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دنیوگ لاّجح  نارای  زا  یـضعب  ( 6 - ) 47624 - 384
ترضح مدیسرپ . تسا ، تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ؛ فارسا  لتق  رد  اما  میداد  رارق  صاصق ) ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هدش ، هتـشک 

تسین ». فارسا  دنوش ، هتشک  وا  ربارب  رد  ناینیمز  ۀمه  رگا  تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ةرابرد  هیآ  نیا  دومرف :
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هتشادنرب وا  زا  ار  اصع  هدز و  اصع  اب  ار  يدرم  يدرم ، مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 7 - ) 47625 - 385
يزاب لتاق ، اب  هک  دـننکیمن  اهر  ار  وا  یلو  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ لوتقم  يایلوا  لیوحت  لتاق  ایآ  تسا . هتـشک  ار  وا  هک  نآ  اـت 

دوشیم ». تازاجم  لتاق  هکلب  دنک  هلثم ] ]
زا دز و  ار  يدرم  اصع  اب  يدرم  هک : میدیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دنیوگ ود  ره  ینانک  حابـصلاوبا  یبلح و  ( 8 - ) 47626 - 386
اب هک  دننکیمن  اهر  ار  وا  اما  يرآ ؛ دومرف : ترـضح  دشکب ؟ ار  وا  ات  دنهدیم  لیوحت  لوتقم  ّیلو  هب  ار  وا  ایآ  دُرم . وا  ات  دیـشکن  تسد  وا 

دننکیم ». تازاجم  ریشمش  اب  ار  وا  هکلب  دنک  هلثم ]  ] يزاب وا 
دز و ار  يدرم  اصع  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  مظاک  یـسوم  ماما   ] مالـسلا هیلع  حلاص  دبع  زا  رکب  نب  یـسوم  ( 9 - ) 47627 - 387
ات دـننکیمن  اـهر  ار  وا  اـما  دـنهدیم  لـیوحت  لوتقم  ياـیلوا  هب  ار  وا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  دُرم ، درم  نآ  اـت  تشادـنرب  ار  اـصع 
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دننزیم ». ار  لتاق  ریشمش ، اب  هکلب  دننک ] هلثم   ] دنشکب ار  وا  رابتذل 
ریشمش ». اب  رگم  تسین  یصاصق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 10 - ) 47628 - 388

دروم رد  طـقف  مه  نآ  ریـشمش و  اـب  رگم  یـسک  زا  یـسک  يارب  : » هک تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدوـمرف  نیا  ( 11 - ) 47629 - 389
دوشیمن ». صاصق  نتشک 

هچرگ ریشمش ؛ اب  رگم  دوشیمن  صاصق  تسا ، هدش  لتق  بکترم  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 47630 - 390
دشاب ». هتشک  ریشمشریغ  اب  وا 

: دش هتفگ  ترـضح  هب  دندمآ و  درگ  شنوماریپ  ناگدـننکتدایع  دروخ ، تبرـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  ( 13 - ) 47631 - 391
هیلع نسح  ماـما  هب  ور  ترـضح  سپـس  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  دـیراذگب ...  میارب  یتشپ  دومرف : ترـضح  دـینک . تیـصو  نینمؤملاریما ! يا  »

ینکیمن ».] هجنکش   ] ینکیمن هانگ  تبرض و  کی  ياج  هب  تبرض  کی  مدنزرف ! دومرف : درک و  مالسلا 
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ۀخسن نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـصو  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 - ) 47632 - 392
یلع يارب  ار  هخـسن  نآ  نم  و  دـیوگ : نابا  تسا . هدـناوخ  نابا  رب  تسا و  هدرب  الاب  نابا  اـت  ار  نآ  هک  تسا  یلـاله  سیق  نب  میلـس  باـتک 

. تسا هتفگ  تسار  هللا  همحر  میلس  دومرف : ترضح  مدناوخ و  مالسلا  هیلع  نیسحنب 
نیسح ماما  ترـضح  ناشیا  مدوب و  دهاش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـصو  ماگنه  هب  دیوگ : میلس 

يا دومرف : تفرگ و  دهاش  ار  شتیب  لها  هعیـش و  ياسؤر  نادنزرف و  ۀمه  دمحم و  زین  تفرگ و  دهاش  شیوخ  تیـصو  رب  ار  مالـسلا  هیلع 
هب ور  سپس  مهد . لیوحت  وت  هب  ار  محالس  اهباتک و  منک و  تیصو  وت  هب  ات  هداد  روتسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدنزرف !

، یـشکب یتساوخ  رگا  تسوت و  رایتخا  رد  ینک ، وفع  رگا  یتسه . مد  ّیلو  رما و  ّیلو  وت  مرـسپ ! يا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
نکم ».] هجنکش  هلثم و   ... ] نکم هانگ  تبرض و  کی  ياج  هب  تبرض  کی  سپ 

هب مالسلا  هیلع  مردپ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 15 - ) 47633 - 393
مدوب هدرک  دـهع  دـنوادخ  اب  نم  تفگ : مجلم  نبا  دـنزب . ار  وا  ندرگ  ات  دروآ  شیپ  ار  مجلم  نبا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  داد  ربخ  نم 

هیواـعم دزن  ینک ، وفع  رگا  یلو  نک  وفع  یهاوخیم ، رگا  شکب و  یهاوـخیم ، رگا  مدرک . اـفو  شیوـخ  دـهع  هب  مشکب و  ار  تردـپ  هک 
. میآیم وت  دزن  سپس  منکیم  تحار  وا  تسد  زا  ار  وت  مشکیم و  ار  وا  موریم و 

دز ». ندرگ  دروآ و  ولج  ار  وا  سپ  متسرفب . خزود  ِشتآ  هب  باتشاب  ار  وت  هک  نآ  ات  هن ، دومرف : ترضح 
ۀنعل مجلم - نبا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـصو  زا  یـشخب  ( 16 - ) 47634 - 394

دییوگب دیور ، ورف  ناناملسم  ياهنوخ  رد  هک  ار  امـش  مباین  بلطملادبع ! نادنزرف  يا  : » دوب رارق  نیا  زا  دز  تبرـض  ار  ترـضح  هیلع - هللا 
دینک هاگن  دوشیمن . هتـشک  ملتاق  زج  نم  ربارب  رد  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا ! هدـش  هتـشک  نینمؤملاریما  تسا ! هدـش  هتـشک  نینمؤملاریما  هک 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  نوچ  دوش ؛ هلثم  وا  دیابن  دینزب و  تبرض  کی  ربارب  رد  تبرض  کی  ار  وا  مدُرم ، تبرـض  نیا  زا  نم  هک  ینامز 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  ور  ترضح  سپس  دشاب . هدنزگ  گس  اب  دنچره  ندرک  هلثم  زا  دیزیهرپب  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  و 
کی ياج  هب  تبرض  کی  سپ  یشکب ، رگا  تسوت و  رایتخا  رد  ینک ، وفع  رگا  یتسه . نوخ  ّیلو  رما و  ّیلو  وت  مرـسپ ! يا  دومرف : درک و 

ینکیمن ».] هلثم   ... ] ینکیمن هانگ  تبرض و 
هلثم زا  زیهرپب  یلو  شکب  ار  ملتاق  مدنزرف ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 47635 - 395

دشاب ». هدنزگ  گس  اب  هچرگ  ار  ندرک  هلثم  تشادن  شوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  ندرک ؛
تیاور شناگرزب  زا  وا  ییحی و  نب  طول  زا  شیوخ  دنـس  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لتق  ةرابرد  يرکب  نسحلاوبا  ( 18 - ) 47636 - 396

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1751 

http://www.ghaemiyeh.com


رب نم  ّقح  هب  دنگوس  : » تسا هدرکرکذ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ترـضح  ياهتیـصو  رد  هک  اج  نآ  ات  هدروآ  ار  نایرج  تسا و  هدرک 
. دـنبم ار  شتـسد  نزم و  دـنب  ار  شیاپ  ناشونب و  یـشونیم ، هک  نامه  زا  ناروخب و  يروخیم ، هک  ییاذـغ  نامه  زا  ار  وا  مدـنزرف ! يا  وت 

درم نآ  نازوسم و  شتآ  هب  ار  وا  ینزیم و  وا  رب  تبرـض  کی  یـشکیم و  ار  وا  هک  لکـش  نیا  هب  نک ؛ صاصق  وا  زا  مدُرم ، نم  رگا  سپ 
دـشاب هدنزگ  گس  اب  هچرگ  ندرک ؛ هلثم  زا  دیزیهرپب  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  ارچ  نکم ؛ هلثم  ار 

....« 
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. دومرف یهن  ندرک  هلثم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 19 - ) 47637 - 397
.« دش دهاوخ  هلثم  شدوخ  دنک ، هلثم  ار  يدرف  سکره  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 20 - ) 47638 - 398

تاعاجرا

: تشذگ

شماعطا ینادـنز و  ار  ریـسا  نیا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نمـشد ، اب  داهج  باوبا  زا  متـشه  هاجنپ و  باب  زا  جـنپ  تیاور  رد 
هک مرتهتـسیاش  هدرک  نم  اب  هچنآ  هب  تبـسن  مدوخ  نم  مدـنام ، هدـنز  رگا  سپ  دـینک . يراتفر  شوخ  ریـسا  اب  دـیهدب و  بآ  وا  هب  دـینک و 

نیا مدُرم ، رگا  یلو  میاـمنیم  هحلاـصم  مهاوـخب ، رگا  مـنکیم و  وـفع  مهاوـخب ، رگا  مـنکیم و  صاـصق  مهاوـخب ، رگا  مریگب . میمــصت 
دینکن ». شاهلثم  یلو  دیشکب  ار  وا  دیتساوخ  رگا  تسامش ، رایتخا  رد  يریگمیمصت 

رگا مشخبیم و  مهاوخب ، رگا  متسه . منوخ  ِّیلو  مدوخ  مدنام ، هدنز  رگا  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشـش ، تیاور  رد  و 
.« منکیم صاصق  مهاوخب ،

دوش تباث  اهنآ  تداهش  فالخ  ای  دندرگرب  قالط  ای  تقرس  ای  انز  تداهش  زا  هک  ینادهاش  مکح  باب 53 

ار وا  هک  دنداد  تداهش  يدرم  هیلع  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47639 - 399
دهاش نآ  دومرف : تشگرب ، دوخ  تداهش  زا  دوهش  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دش ، راسگنـس  درم  نآ  دنکیم و  شزیمآ  وا  اب  هک  دناهدید  ینز  اب 

ام رب  هک  دنیوگب  دندرگزاب و  ناشتداهـش  زا  رفن  ود  رگا  دوب و  هدـش  هبتـشم  نم  رب  هک  دـیوگب  رگا  دـهدیم . همیرج  ار  هید  مراهچ  کی 
ام رب  هک  دـنیوگب  دـندرگزاب و  تداهـش  زا  مه  اـب  همه  رگا  دـننکیم و  تخادرپ  تمارغ  ناونع  هب  ار  هید  فصن  ود  ره  دوـب ، هدـش  هبتـشم 

دنوشیم ». هتشک  همه  میاهداد ، تداهش  لطاب  هب  ام  هک  دنیوگب  رگا  دننک و  تخادرپ  دیاب  همیرج  ناونع  هبار  هید  ۀمه  دوب ، هدش  هبتشم 
زا سپ  دش . راسگنس  وا  دنداد و  انز  هب  تداهش  يدرم  رب  هک  دش  لاؤس  ینادهاش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  ( 2 - ) 47640 - 400

دنتسه ». نماض  ار  هید  مراهچ  هس  دوهش ، رگید  دوشیم و  هتشک  درم  نآ  : » دومرف ماما  تشگرب . دوخ  تداهش  زا  دوهش  زا  یکی  نآ ،
تداهـش زا  اهنآ  زا  یکی  سپـس  دـنهد و  تداهـش  انز  هب  يدرم  هیلع  رفن  راهچ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47641 - 401

: دیوگب رگا  تسا و  تباث  هید  وا  رب  تسا ، هدمآ  دیدپ  کش  متداهش  رد  میارب  دیوگب : ددرگرب و  دوخ 
دوشیم ». هتشک  ماهداد ، تداهش  وا  هیلع  ًادمع  نم 

هک  دنداد  تداهش  يدرم  رب  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  زا  یناجرج  دیزی  نب  حتف  ( 4 - ) 47642 - 402
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دنوشیم و هید  تخادرپ  هب  مزلم  اهنآ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  میدرک ، هابتشا  دنتفگ : دنتشگرب و  سپس  دش  راسگنس  وا  تسا و  هدرک  انز 
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دهاش رفن  هس  نآ  دشکیم و  دهاوخب ، هک  ار  رفن  راهچ  زا  مادک  ره  لوتقم ، ِّیلومیاهداد  لطاب ] هب   ] تداهـش دمع  يور  زا  هک  دنیوگب  رگا 
ار نانآ  دهاوخب  لوتقم  ِّیلو  رگا  دنروخیم و  هنایزات  داتـشه  رفن  هس  زا  مادک  ره  دـننادرگیمرب و  مود  لوتقم  يایلوا  هب  ار  هید  مراهچ  هس 
دشکیم و ار  نانآ  ماما ، نآ ، زا  سپ  دنروخیم و  هنایزات  داتـشه  مادکره  دـنادرگیمرب و  هناگراهچ  دوهـش  يایلوا  هب  ار  هید  هس  دـشکب ،
زا دهاش  ود  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دـش و  هدـیرب  وا  تسد  تسا و  هدرک  تقرـس  هک  دـنداد  تداهـش  يدرم  هیلع  هک  رفن  ود  ةرابرد  ترـضح 
هید زا  یمین  هب  مزلم  ار  وا  دومرف : تسا ، هدوب  وا  زا  ریغ  یصخش  دزد ، مدرک و  هابتشا  صخـش  نیا  ةرابرد  نم  تفگ : تشگرب و  شتداهش 

هدوب يرگید  قراس  میاهدرک و  هابتـشا  دنیوگب : دندرگرب و  ود  ره  رگا  تسین و  لوبق  زین  يرگید  ةرابرد  شتداهـش  نآ  زا  سپ  دننکیم و 
ًادمع ام  دنیوگب  هک  یتروص  رد  تسین و  لوبق  مه  يرگید  ةرابرد  ود  نیا  تداهـش  دنوشیم و  تسد  ۀید  تخادرپ  هب  مزلم  ود  نآ  تسا ،

، هدـشن عطق  شتـسد  هک  سک  نآ  دوشیم و  عطق  هدـش ، عطق  هک  یـسک  تسد  ربارب  رد  ود  نآ  زا  یکی  تسد  میداد ، تداهـش  لـطاب ] هب  ]
: دیوگب تقرس ] هب  مهتم   ] هدش عطق  شتسد  لوا  هک  یسک  رگا  دهدیم و  هدش ، عطق  شتـسد  هک  یـسک  يایلوا  هب  ار  درم  ۀید  مراهچ  کی 

عطق ود  ره  تسد  میـسقت و  ود  نیا  نیب  دـنکیم و  تـخادرپ  ار  تـسد  ۀـید  دوـش ، عـطق  ود  ره  تـسد  هـکنیا  رگم  موـشیمن  یـضار  نـم 
.« دوشیم

دوش ریگتسد  شرسمه  اب  انز  ياعّدا  هب  ای  شلزنم  هب  لوتقم  زاجمریغ  دورو  ياعّدا  هب  هک  یلتاق  مکح  باب 54 

هراشا

نب دواد  دندروآ . يو  دزن  دوب ، هتشک  ار  يدرم  هک  ار  يدرم  مدوب . یلع  نب  دواد  دزن  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47643 - 403
. ماهتشک ار  وا  نم  يرآ ، تفگ : ياهتشک ؟ وت  ار  درم  نیا  ییوگیم ، هچ  تفگ : وا  هب  یلع 
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نایلاو هب  ار  وا  تیاکش  نم  دمآیم . رد  نم  ۀناخ  هب  نم  نذا  نودب  وا  تفگ : درم  نآ  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تفگ : وا  هب  دواد  دومرف : ترضح 

دواد دومرف : ترضح  متـشک . ار  وا  مه  نم  مشکب . ار  وا  دمآ ، تاهناخ  هب  نذا  نودب  رگا  هک  دنداد  روتـسد  نم  هب  نانآ  مدرک . وت  زا  شیپ 
درم کی  لتق  هب  درم  نیا  هک  تسا  نیا  مرظن  دومرف : ترـضح  دـییامرفیم ؟ هچ  هرابنیا  رد  امـش  هللادـبع ! اـبا  يا  تفگ : دـش و  نم  هجوتم 

لوسر دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دش . هتشک  وا  داد و  روتسد  مه  دواد  دومرف : ترضح  شکب . ار  وا  تسا . هدرک  رارقا  ناملسم 
هب رگا  تسیچ  ترظن  ییوگیم ؟ هچ  دعس ! يا  دومرف : دوب ، هدابع  نب  دعس  ناشنایم  رد  هک  نارای  زا  ياهتسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
اب دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دعس  دومرف : ترضح  ینکیم ؟ هچ  وا  اب  تسا ، ترـسمه  مکـش  يور  يدرم  هک  ینیبب  لزنم  رد  يورب و  تلزنم 

دمآ و نوریب  دندوب ، وگتفگ  نیا  رد  شنارای  اب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترضح  منزیم . ار  شندرگ  ریشمش 
: دومرف

هتفگ دعس  هچنآ  دندوب و  هتفگ  نارای  هچنآ  دومرف : ترضح  منزیم ؟ ریـشمش  اب  ار  شندرگ  ییوگیم  هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  دعـس ! يا 
سپ دعـس ! يا  دومرف : ماگنه  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح  دنتفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  دوب ،

ممشچ و ندید  زا  سپ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دعس  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هچ  تسا ، هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  ياهناگراهچ  دوهش 
! دعـس يا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ؟ هداد  ماجنا  هک  صخـش  نآ  زا  لج  زع و  دـنوادخ  عالطا 

يارب تسا و  هداد  رارق  يّدـح  يزیچ  ره  يارب  لج  زع و  دـنوادخ  تسا . هداد  ماـجنا  وا  هک  نیا  زا  ادـخ  عـالطا  تمـشچ و  ندـید  زا  سپ 
رارق روتـسم  ناناملـسم  رب  ار  دنهد  یهاوگ  نآ  هب  دهاش  راهچ  هچنآ  زا  رتمک  تسا و  هداهن  يّدح  دـنک ، زواجت  ادـخ  دودـح  زا  هک  یـسک 

تسا ». هداد 
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تسا و هدمآیمرد  يدرم  ۀـناخ  هب  هک  دیـسرپ  نم  زا  يدرم  ةرابرد  یلع  نب  دواد  : » دـیامرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47644 - 404
وا درک ، ار  راک  نیا  رگا  تسا  هتفگ  مکاح  هتفر و  مکاح  دزن  وا  تسا و  هتفریذپن  وا  یلو  هدرک  یهن  شاهناخ ، هب  ندمآ  زا  ار  وا  هناخبحاص 

: متفگ نم  تسیچ ؟ هرابنیا  رد  امش  رظن  تسا . هتشک  وا  شکب و  ار 
دمآ و ماهناخ  هب  وا  دیوگیم  شنمـشد  ةرابرد  دـهاوخب ، هک  یناسناره  دریگ ، رـس  راک  نیا  رگا  هک  ارچ  دـشکن ؛ ار  وا  هک  تسا  نیا  مرظن 

متشک ». ار  وا  نم 
: تفگ هدابع  نب  دعـس  ینعی  راـصنا  زا  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47645 - 405
. مشکیم ار  ود  ره  ادـخ ! لوسر  يا  دـیوگ : دعـس  ینکیم ؟ هچ  ود  نآ  اب  ینیبب ؟ هچراپ  کی  ریز  رد  ینز  اـب  ار  يدرم  رگا  تسیچ  ترظن 

دوشیم »؟ هچ  دهاش  راهچ  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
مرـسمه اب  ار  يدرم  نم  رگا  تسیچ  امـش  رظن  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هدابع  نب  دعـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 47646 - 406

دوشیم »؟ هچ  دهاش  راهچ  سپ  دعس ، يا  دومرف : لوسر  ترضح  مشکب ؟ ار  وا  ایآ  منیبب ؛
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هتـشک و ار  وا  هتفای و  شدوخ  رـسمه  اب  ار  يدرم  نیرـسج  یبا  نبا  : » هک تشون  همان  يرعـشا  یـسوموبا  يارب  هیواعم  ( 5 - ) 47467 - 407
نینمؤملاریما دـیوگ : یـسوموبا  سرپب . عوضوم  نیا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  يارب  تسا . هدـش  راوشد  نایـضاق  رب  هیـضق  نیا  مکح 

شروظنم تسین . اهرهـش  نیا  رد  نایرج  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مدیـسرپ .] و   ] مدـید ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هتـشون میارب  هیواعم  متفگ : تسا ؟ هدمآ  تیارب  اجک  زا  ربخ  نیا  تسین . متموکح  ةدودحم  رد  هک  نیا  دوب و  نآ  رواجم  ياهرهـش  هفوک و 

. تسا هدش  لکشم  هیواعم  رب  نایرج  نیا  رد  تواضق  هتشک و  ار  وا  هدید و  شرسمه  اب  ار  يدرم  نیرسج  یبا  نبا  هک  تسا 
هب هک  دروایب  دـهاش  راهچ  نیرـسج  یبا  نبا  رگا  متـسه . نسحلاوبا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـیهدب . هراب  نیا  رد  ار  ناترظن 

دوشیم ». هداد  لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  امامت  وا  هنرگو  دوشیمن ] هذخاؤم  راک  نیا  رب  هک   ] دنهد تداهش  هدید  وا  هچنآ 
ار وا  دید . شرسمه  اب  ار  يدرم  نیرسج  یبا  نبا  مان  هب  ماش  لها  زا  يدرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ّبیسم  نب  دیعـس  ( 6 - ) 47648 - 408

نب یلع  زا  هرابنیا  رد  هک  تشون  همان  يرعـشا  یـسوموبا  هب  هیواعم  دـش . تخـس  هیواعم  رب  عوضوم  نیا  رد  تواضق  تشک . شرـسمه  اـب 
مهدیم دنگوس  ار  وت  تسین . ام  نیمزرـس  رد  قافتا  نیا  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دسرپب . وا  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

. ینک ربخاب  ارجام  زا  ارم  هک 
رگا متسه . نسحلاوبا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا . هتـشون  همان  نم  يارب  هرابنیا  رد  هیواعم  هک  تفگ  يرعـشا  یـسوموبا 

دوشیم ». هداد  لیوحت  لوتقم  يایلوا ]  ] هب لماک  روط  هب  وا  هنرگو  چیه  هک  دروایب  دهاش  راهچ 
ار وا  تفای و  شرـسمه  اب  ار  يدرم  يربیخ ، نبا  ماـن  هب  ماـش  رد  يدرم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  ( 7 - ) 47649 - 409
. دیـسرپب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  تشون  هماـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراـی  زا  یخرب  هب  وا  دـندرب . هیواـعم  دزن  ار  ناـیرج  نیا  تشک 

همان وا  يارب  هیواعم  هک  تفگ  وا  تسا . هداتفین  قاّفتا  ام  تموکح  يهدودـحم  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
لوتقم ربارب  رد  ار  وا  نم  دـنهدب ، ناـیرج  نیا  هب  تداهـش  هک  درواـین  دـهاش  راـهچ  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا . هتـشون 

منکیم ». صاصق 
.« دشکب ار  ود  ره  دناوتیم  دوشیم ، انز  شرسمه  اب  دنیبب  هک  یسک  تسا  هدش  تیاور  : » دیوگ سورد  رد  لّوا  دیهش  ( 8 - ) 47650 - 410
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ار وا  دنروآ و  ولج  ار  يدرم  هک  تسا  نیا  اسرف  تقاط  تخـس و  ياهالب  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 9 - ) 47651 - 411

دنیبب ». شرسمه  مکش  يور  ار  يدرم  هک  يدرم  زین  تسا و  دنب  رد  هک  یمادام  ریسا ، زین  دنشکب و  هجنکش  اب 
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دیآیم هیرام  دزن  هیرام  يومع  رسپ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هشیاع  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 47652 - 412
نامز ره  ییوگیم ، تسار  رگا  دومرف : هشیاع  هب  دش و  نیگمشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . انز  هب  مهتم  ار  وا  نخـس  نیا  اب  و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دمآ ، هیرام  دزن  هیرام  يومع  رسپ  نوچ  تسـشن و  وا  نیمک  رد  هشیاع  زاس . ربخاب  ارم  دمآ ، شیومع  رـسپ  هک 
شندرگ یتفای ، هیرام  دزن  ار  وا  رگا  ریگب و  ار  ریشمش  نیا  دومرف : تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح ، تخاس . ربخاب  ار  هلآ 

نوچ دیتسرفیم ، يروتسد  یپ  رد  ارم  هک  ینامز  ادخ ! لوسر  يا  تشاد : نایب  سپس  تفرگ و  ار  ریشمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نزب . ار 
تکرح ریشمش  اب  ترضح  نکب . قیقحت  یسررب و  دومرف : ترـضح  منک ؟ قیقحت  یـسررب و  ای  مشاب  دتفایم  مشپ  رد  هک  ياهتخادگ  نهآ 

رد يور  هب  ور  یمشچ  هک  یتقو  هیطبق ) هیرام  يومع  رسپ   ) یطبق دنابسچ . هناخ  رد  هب  ار  شمشچ  دوب و  هتسب  رد  دیـسر . هناخ  ِرد  هب  درک .
نوچ یطبق  تفر . الاب  راوید  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفر و  ییاـمرخ  تخرد  يـالاب  وا  تفر . نوریب  رگید  ِرد  زا  دیـسرت و  دـید ،

وا دـنراد ، نادرم  هچنآ  یلو  تخاـس . ناـیامن  ار  شتروع  دز و  ـالاب  ار  شاهماـج  اذـل  دـیمهف ؛ داـتفا ، ریـشمش  اـب  نینمؤملاریما  هب  شهاـگن 
ةرهچ درک . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  نیا  تشگرب و  دنادرگ و  ور  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشادـن .
كاپ دننزیم ، ام  هب  هک  يدـب  ماهتا  زا  ار  تیب  لها  ام  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دومرف : دـش و  زاب  ینامداش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.« درادیم

تاعاجرا

: تشذگ

ِنتـسناد دودرم  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تامدـقم ، باوبا  زا  متفه  باب  زا  مجنپ  لـهچ و  موس و  لـهچ و  تیاور  رد 
ار دـهاش  ود  سفن  لتق  رد  لج  زع و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  سفن . لتق  تفگ : وا  انز ؟ ای  سفن  لتق  تسا ، رتگرزب  مادـک  : » هک سایق 

تسا ». هتفریذپن  ار  دهاش  راهچ  زج  انز  رد  یلو  هتفریذپ 
: تفگ وا  انز ؟ ای  نتـشک  تسا ، رتگرزب  ادـخ  دزن  مادـک  : » هک هفینح  وبا  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهن ، لـهچ و  تیاور  رد  و 
هب زج  انز  رد  یلو  تسا  هداد  تیاضر  دـهاش  ود  هب  لتق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دومرف : ترـضح  تسا . رتگرزب  نتـشک  هکلب 

تسا »؟ هدادن  تیاضر  دهاش  راهچ 
ار ثیدح  نیمه  دننام  و  انز »؟ ای  تسا  رتتخس  امش  دزن  نتشک  هفینحابا ! يا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهاجنپ ، تیاور  رد  و 

. تسا هدرک  رکذ 
. دراد تلالد  بولطم  زا  یضعب  رب  هک  یتیاور  نمشد ، اب  داهج  باوبا  زا  مراهچ  داتشه و  باب  تایاور  رد  و 

 279 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  تاداهش ، باوبا  زا  تفه  یس و  باب  رد  و 

يور ار  يدرم  وت  رگا  دـنتفگ  نم  هب  نانیا  تفگ : دعـس  : » هک هتفگ  نیا  دودـح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مکی  باب  زا  تسیب  تیاور  رد  و 
! دعس يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  منزیم . ریـشمش  اب  ار  وا  متفگ : نم  ینکیم ؟ هچ  وا  اب  ینیبب ، ترـسمه  مکش 

ترـضح تسا ؟ هداد  ماجنا  وا  هک  ادـخ  عالطا  ممـشچ و  ندـید  زا  سپ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دعـس  ینکیم ؟ هچ  دـهاش  راهچ  اـب  سپ 
يزیچ ره  يارب  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  وا ؛ ماجنا  زا  دـنوادخ  عالطا  زا  سپ  تمـشچ و  ندـید  زا  سپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ، دومرف :

تسا ». هداهن  يّدح  زین  دنک  زواجت  ّدح  زا  هک  یسک  يارب  هداد و  رارق  يّدح 
رارق يّدح  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  دومرف : هدابع  نب  دعس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » هک هتفگ  نیا  مکی ، تسیب و  تیاور  رد  و 

تداهـش نآ  هب  دهاش  راهچ  هچنآ  زا  رتمک  دنوادخ  تسا و  هداهن  يّدـح  دـنک ، زواجت  یهلا  دودـح  زا  يّدـح  زا  هک  یـسک  يارب  هداد و 
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تسا ». هداهن  روتسم  ناناملسم  رب  ار  دناهداد 
. باب نیا  بسانم  انز ، ّدح  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

راک کی  لـتق  هک  نیا  يارب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  نآ ، تاـبثا  هار  لـتق و  يوعد  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« نز يارب  دهاش  ود  درم و  يارب  دهاش  ود  دهاش ؛ راهچ  رگم  انز  رد  تسین  زیاج  تهج  نیمه  زا  راک . ود  انز  تسا و 

دنوادخ رب  مدرم  نیرتشکرس  باب 55 

هراشا

لج زع و  يادـخ  رب  مدرم  نیرتشکرـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 47653 - 413
دنزب ». هدزن ، ار  وا  هک  ار  یسک  دشکب و  ار  شیوخ  لتاق  ریغ  هک  تسا  یسک 

 281 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: هک دـش  تفاـی  ياهتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ریـشمش  ۀتـسد  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47654 - 414
هک یـسک  دنزب و  هدز ، ار  وا  هک  ار  یـسک  نآ  ریغ  دشکب و  ار  شیوخ  لتاق  ریغ  هک  تسا  یـسک  لج  زع و  دنوادخ  رب  مدرم  نیرتشکرس 

یـسک تسا و  رفاک  تسا ، هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  دنوادخ  هچنآ  رب  وا  دزاس ، بستنم  شردـپ  ریغ  هب  ار  دوخ 
دریذپیمن ». ار  ضوع  تشگرب و  تمایق  زور  رد  وا  زا  دنوادخ  دهد  هانپ  ار  يراذگتعدب  ای  دراذگ  یتعدب  هک 

زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـشمش  فالغ  يوس  هب  مدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ( 3 - ) 47655 - 415
سکره تسا و  رفاک  وا  دهد ، هانپ  ار  يراذگتعدب  سکره  دوب : نینچ  نآ  رد  هک  دندرک  دروخرب  یکچوک  ۀتـشون  هب  دنتفاتـش ، شتلحر 

ار دوخ  لتاق  ریغ  هک  تسا  یـسک  لـج  زع و  دـنوادخ  رب  مدرم  نیرتشکرـس  زا  داـب و  وا  رب  ادـخ  تنعل  دریذـپب ، ار  شدوخ  یلاوم  زا  ریغ 
دنزب ». ار  دوخ  ةدننز  ریغ  ای  دشکب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  دنب  رد  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ لقیـص  میهاربا  قاحـساوبا  ( 4 - ) 47656 - 416
تمایق زور  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  رب  مدرم  نیرتشکرـس  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  دـش  ادـیپ  ياهتـشون  هلآ 

هک هچنآ  هب  وا  دریذـپب ، ار  شدوخ  یلاوم  زا  ریغ  هک  سکره  دـنزب و  ار  شاهدـننز  ریغ  هک  یـسک  دـشکب و  ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  یـسک 
، دهد هانپ  ار  يراذگتعدب  ای  دراذگ  یتعدب  هک  سکره  تسا و  رفاک  هدرک ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  لاعتم  دنوادخ 
هک ینادیم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دیوگ : قاحـساوبا  دریذپیمن . ار  یـضوع  تشگرب و  وا  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ 
؟ دراد هلمج  نیا  زا  يروظنم  هچ  مدیسرپ : تسیچ ؟ دریذپب ، تیالو  هب  ار  شنایلاوم  زا  ریغ  هک  یسک  هک : شاهتفگ  نیا  زا  ترضح  روظنم 
رد هیدـف  نامه  ضوع ، مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هبوت  نامه  ندـنادرگرب ، تسا . تیب  لها  ای  نید  لـها  شروظنم  دومرف : ترـضح 

تسا ». مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاد : نایب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : » دیوگ سایلا  تنب  نب  یلع  نب  نسح  ( 5 - ) 47657 - 417

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزب و  ار  شاهدننز  زا  ریغ  ای  دشکب  ار  شلتاق  ریغ  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ  دومرف : هلآ 
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هدروآ دوجو  هب  ار  هثداح  هک  یسک  زا  روظنم  مدیسرپ : دهد . هانپ  ار  نیرفآهثداح  ای  دنیرفآ  هثداح  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ  دومرف :
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تسا ». هتشک  قحان ] هب   ] ار يرگید  هک  یسک  دومرف : ترضح  تسیچ ؟
نیرتشکرـس : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشناردـپ  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 6 - ) 47658 - 418

ای دریذپب  تیالو  هب  ار  شنایلاوم  زا  ریغ  ای  دـنزب  ار  شاهدـننز  زا  ریغ  ای  دـشکب  ار  شلتاق  زا  ریغ  هک  تسا  یـسک  لج  زع و  يادـخ  رب  قلخ 
دزاس ». بستنم  شردپ  ریغ  هب  ار  شدوخ 

هک اجنآ  ات  دراد »...  اپب  ار  یهلا  تابجاو  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـباع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 7 - ) 47659 - 419
دنزب ». ار  شاهدننز  ریغ  ای  دشکب  ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتشکرس  و  : » دیوگ

ار یسک  دشکب و  ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  یسک  ادخ  رب  مدرم  نیرتشکرس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 8 - ) 47660 - 420
دشکب ». هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ  ربارب  رد  هک  ار  یسک  دشکب و  تسا ، مرح  رد  هک 

هدش هتشون  نآ  رد  هک  دوب  ياهتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  دنب  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 47661 - 421
: تسا

ای دراذـگب  یتعدـب  اـی  دـنزب  اـی  دـشکب  ار  شاهدـننز  زا  ریغ  اـی  شلتاـق  زا  ریغ  هـک  داـب  یـسک  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  تـنعل 
دزروب ». رفک  دشاب - کچوک  هچرگ  یبَسَح - یفن  يارب  گرزب  يادخ  هب  دهد و  هانپ  ار  يراذگتعدب 

ادیپ دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  هب  هتسب  هک  ياهتـشون  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 10 - ) 47662 - 422
: هک دش 

هانپ ار  نیرفآهثداح  هک  سکره  دنزب و  ار  شاهدننز  ریغ  هک  یـسک  دشکب و  ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  رب  مدرم  نیرتشکرس 
دریذپیمن ». وا  زا  ار  یلمع  هبوت و  هیدف ، هنوگچیه  تسوا و  رب  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دهد ،
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ادیپ هدش  موم  رهم و  ياهتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـشمش  فالغ  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 11 - ) 47663 - 423

دـنزب و ار  شاهدـننز  ریغ  دـشکب و  ار  شلتاـق  ریغ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  رب  مدرم  نیرتشکرـس  هک : دـنتفای  نآ  رد  دـندوشگ . ار  نآ  دـش .
ضوع تشگرب و  وا  زا  دنوادخ  داب و  مدرم  ۀمه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  وا  رب  دهد ، هانپ  ار  ینیرفآ  هثداح  ای  دـنیرفآ  هثداح  هک  سکره 
تسا ». هدش  رفاک  هتشگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  هچنآ  هب  وا  دنک ، ور  شنایلاوم  ریغ  هب  هک  سکره  دریذپیمن و 

ادخ و باتک  مدرب : ثرا  باتک  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 47664 - 424
ترـضح دوب ؟ ریـشمش  فـالغ  رد  هک  تسا  یباـتک  هچنآ  نینمؤملاریما ! يا  هک : دـش  لاؤس  دوب . مریـشمش  فـالغ  رد  هک  مدوـخ  باـتک 

داب ». ادخ  تنعل  وا  رب  سپ  دنزب  ار  شاهدننز  زا  ریغ  ای  دشکب  ار  شلتاق  زا  ریغ  هک  یسک  دومرف :
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دنزیم ». وا  رب  شتآ  زا  ياهنایزات  دنوادخ  دنزب ، هنایزات  کی  يدرم  هب  يدرم  رگا  دومرف : : » دیوگ یلامث  ( 13 - ) 47665 - 425
ياهرهچ ای  یناملـسم  درم  ۀنوگ  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ  : » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهانم  ثیدح  رد  ( 14 - ) 47666 - 426

هکنیا رگم  دوش ؛ منهج  دراو  هک  نآ  ات  دوشیم  روشحم  هتسب  تسد  دنکیم و  درخ  تمایق  زور  ار  شیاهناوختسا  دنوادخ  دنز ، یلیـس  ار 
دنک ». هبوت 

[ ار مارح   ] هک ار  یـسک  دنوادخ  دومرف : یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 15 - ) 47667 - 427
، تسین هدش  هتخانش  هک  یبسن  هک  سکره  دریگب و  تیالو  هب  ار  شنایلاوم  ریغ  هک  سکره  دننک و  لالح  وا  يارب  ار ] مارح   ] ای دنک  لالح 
ای دـنیرفآ  هثداح  مالـسا  رد  هک  سکره  دـننک و  هیبش  نادرم  هب  ار  دوخ  هک  ینانز  دـننک و  هیبش  ناـنز  هب  ار  دوخ  هک  ینادرم  دـنک و  اـعّدا 

تسا ». هدرک  تنعل  دنزب ، ار  شاهدننز  ریغ  ای  دشکب  ار  شلتاق  ریغ  هک  سکره  دهد و  هانپ  ار  ینیرفآ  هثداح 
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هتـشون نآ  رد  هک  دوب  ياهتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش  دنب  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 47668 - 428
: دوب هدش 

، دزاس بستنم  شردپ  ریغ  هب  ار  شدوخ  هک  سکره  دهد و  هانپ  ار  يراذگتعدب  ای  دراذگب  یتعدب  هک  یـسک  رب  ناگتـشرف  ادخ و  تنعل 
داب ». ادخ  تنعل  وا  رب  دوش ، بستنم  شنایلاوم  ریغ  هب  هک  سکره  هدیزرو و  رفک  تسا ، هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  هب  وا 

: هک دش  لاؤس  هداد ، هانپ  ار  يراذگتعدب  ای  هدراذگ  یتعدب  هک  یـسک  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ( 17 - ) 47669 - 429
یتراغ هک  یسک  ای  هدرک  رفیک  دشاب ، راک  رد  يّدح  هک  نیا  نودب  ای  هتـشاذگ  مالـسا  رد  یتعدب  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ وا  »

تسا ». هدرک  کمک  يرای و  ار  وا  هک  نآ  ای  دنرگنیم  نآ  هب  ینارگن  اب  دننکیمن و  یشوپ  مشچ  نآ  زا  ناناملسم  هک  هدرک 
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هب هک  سکره  یلع ! يا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  ثیدح  رد  ( 18 - ) 47670 - 430
ار ياهثداـح  هک  سکره  داـب و  ادـخ  تنعل  وا  رب  دـهدن ، ار  رگراـک  دزم  هک  سکره  داـب و  ادـخ  تنعل  وا  رب  دوش ، بستنم  شناـیلاوم  ریغ 

 ...« تسا لتق  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ هثداح  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس  داب . ادخ  تنعل  وا  رب  دهد ، هانپ  ار  ینیرفآ  هثداح  ای  دنیرفایب 
دـنزب و ار  شاهدـننزریغ  دـشکب و  ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  یـسک  لج  زع و  دـنوادخ  رب  مدرم  نیرتشکرـس  یلع ! يا  : » دـیوگ هک  اجنآ  ات 

تسا ». هدیزرو  رفک  هدرک ، لزان  نم  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  دریذپب  ار  شنایلاوم  ریغ  تیالو  هک  سکره 
ادخ و تنعل  دهد ، هانپ  ار  ینیرفآ  هثداح  ای  دنیرفایب  ياهثداح  هک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 19 - ) 47671 - 431

ترضح تسیچ ؟ هثداح  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس  تسین . هتفریذپ  هبوت  ضوع و  وا  زا  تمایق  زور  داب و  وا  رب  مدرم  ۀمه  ناگتشرف و 
یتعدب تنـس ، نودب  ای  دهد  يرفیک  صاصق ، ّقح  نودـب  ای  دـشکب  دـشاب ، هتـشک  ار  یـسک  هک  نآ  نودـب  ار  یـصخش  هک  یـسک  دومرف :

يوار هیدف . دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ لدع  ادخ ! لوسر  يا  هک : دش  لاؤس  دـیوگ : يوار  دـنک . تراغ  ار  يدنمـشزرا  يالاک  ای  دراذـگب 
هبوت ». دومرف : ترضح  تسیچ ؟ فرص  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس  دیوگ :

ناگتشرف و ادخ ، تنعل  وا  رب  دریذپب ، تیالو  هب  ار  شنایلاوم  زا  ریغ  هک  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 20 - ) 47672 - 432
.« داب مدرم  ۀمه 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  بسانم  هچنآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  باوبا  زا  هدراهچ  باب  تایاور  رد 
تلالد دوصقم  زا  یـضعب  رب  هچنآ  جـنپ ، تسیب و  باب  تایاور  دودـح و  یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مراهچ  باـب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  و 

. دراد
. باب نیا  بسانم  یتیاور  موس ، باب  صاصق و  لتق و  باوبا  زا  مکی  باب  رد  و 

. دراد تلالد  لتق  تمرح  رب  هک  یباوبا  ریاس  نینچمه  و 
رد ینعی  تسا ؟ هدرک  یهن  نآ  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  یفارـسا  هچ  نیا  : » هک هتفگ  نیا  مود ، هاـجنپ و  باـب  زا  مود  تـیاور  رد  و 

هدرک ». یهن  دنک ، هلثم  ار  لتاق  ای  دشکب  ار  شلتاق  ریغ  هک  نیا  زا  دومرف : ترضح  دنکن . فارسا  نتشک  رد  لاعتم : دنوادخ  ةدومرف 
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تمایق زور  رد  ار  یضعب  مدرم  زا  یضعب  ندرک  صاصق  باب 56 
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! مدرم يا  : » دومرف سپـس  تفگ . اـنث  ار  وا  درک و  یهلا  دـمح  تفر ، ربـنم  يـالاب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47673 - 433
يزیچ رگید  دـناهنوگ و  هس  ناهانگ  يدومرف  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : وا  هب  ینرعلاۀـّبح  تفگن . يزیچ  نآ ، زا  سپ  دـناهنوگ . هس  ناهانگ 
نخس نم و  نیب  نیا ، دش و  سبح  مسفن  یلو  منک  ریسفت  ار  نآ  مهاوخیم  هکنیا  رگم  متفگن  ار  هلمج  نیا  نم  دومرف : ترضح  دیدومرفن !
دیما مه  هک  یهانگ  دوشیمن و  هدیزرمآ  هک  تسا  یهانگ  هدش و  هدیزرمآ  هک  تسا  یهانگ  دناهنوگ : هس  ناهانگ  يرآ ، دش ! عنام  نتفگ 

: دومرف ترـضح  هد . حیـضوت  ام  يارب  ار  اهنیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : ینرعلاۀـّبح  میـسرتیم . وا  رب  مه  میراد و  شبحاـص  يارب  شزرمآ 
گرزب رترابدرب و  دـنوادخ  تسا . هدرک  رفیک  شهانگ  رب  ایند  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  سپ  هدـش ؛ هدـیزرمآ  هاـنگ  اـما  اـمتح .

ملظ یـضعب  هب  یـضعب  هک  ناگدـنب  هب  ملظ  دوـشیمن ؛ هدـیزرمآ  هک  یهاـنگ  اـما  دـنک و  رفیک  راـب  ود  ار  شاهدـنب  هک  تـسا  نآ  زا  رتراو 
، ملالج تزع و  هب  دیامرفیم : دنکیم و  دای  دنگوس  شیوخ  رب  دریگ ، ارق  شقلخ  ربارب  رد  هک  ینامز  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـننکیم .

دشاب هدیـشک  یتسد  يور  رب  یتسد  هچرگ  دشاب و  یتسد  يور  رب  یتسد  ندز  هچرگ  دوشیمن ؛] شومارف   ] درذگیمن نم  زا  رگمتـس  ِمتس 
یضعب يارب  یضعب  زا  ناگدنب  يارب  دریگیم  صاصق  دنوادخ  دشاب . خاشیب  دنفسوگ  رادخاش و  دنفـسوگ  کی  نایم  ندز  خاش  هچرگ  و 

هک تسا  یهانگ  موس ؛ عون  هانگ  اما  دنازیگنایمرب و  هبـساحم  يارب  ار  مدرم  نآ  زا  سپ  دـنامن . یـسک  رب  یـسک  يارب  ياهملظم  هک  نآ  ات 
يارب ام  دراد . دیما  شراگدرورپ  هب  دسرتیم و  شهانگ  زا  وا  دنک و  هبوت  هک  هدرک  يزور  ار  وا  تسا و  هدناشوپ  شقلخ  رب  ار  وا  دنوادخ 

میسرتیم ». وا  رب  باذع  زا  میراد و  وا  يارب  تمحر  دیما  تسا . شیوخ  يارب  وا  هک  میتسه  هنوگ  نامه  وا 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  زا  مدینش  : » دیوگ هتخاف  یبا  نب  ریوث  ( 2 - ) 47674 - 434
مدرم هب  هک  تسا  هدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  شردـپ  زا  هـک  تـفگ  مـیارب  مردـپ  دوـمرف : دوـمرفیم . ثیدـح  هـلآ  و 

یب هنهرب و  گنگ و  دـنیادج - هدـیرب و  زیچ  همه  زا  هک  یلاح  رد  ناـشياهلادوگ  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  دوش ، هک  تماـیق  زور  دومرفیم :
ۀندرگ رب  هک  نآ  ات  دروآیم  درگ  ار  نانآ  یکیرات  دـهدیم و  تکرح  ار  نانآ  رون  هک  یلاح  رد  دـنازیگنایمرب  نیمزرـس  کـی  رد  و  وم -
سفن هب  تخـس  دنوشیم ، عنم  نتفر  زا  دننکیم و  ماحدزا  رـشحم  ۀبقع  رانک  رد  دنوشیم و  راوس  یـضعب  رب  یـضعب  دنتـسیایم و  رـشحم 
نیلوا نیا  و  دومرف : ترضح  دوشیم . دنلب  ناشيادص  دیدش و  ناشیاههلان  دوشیم و  گنت  نانآرب  راک  دننکیم و  قرع  رایـسب  دنتفایم و 

! تسا تمایق  زور  ياهتشهد  زا  تشهد 
زا ياهتـشرف  هب  دوشیم و  فرـشم  مدرم  رب  ناگتـشرف  زا  ياهیاس  رد  شـشرع  يالاب  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاـگنآ  دومرف : ترـضح 
رد ترضح  رابج . دنوادخ  يدانم  هب  دیهد  شوگ  دیوش و  شوماخ  قیالخ ! هورگ  يا  دهد . ادن  ناشنایم  رد  هک  دهدیم  روتسد  ناگتشرف 

دنکـشیم و ناشياهادـص  ماـگنه ، نآ  رد  دومرف : ترـضح  دنونـشیم . اـهیلوا  نوچ  اـهيرخآ  ماـگنه ، نیا  رد  دوـمرف : نخـس  يهمادا 
تمـس هب  ار  ناشياهرـس  دـسرتیم و  ناشياهلد  دزرلیم و  ناشيولهپ  ياهناوختـسا  دـتفایم و  ریز  هب  سرت  تدـش  زا  ناـشياهمشچ 

: دومرف ترضح  دنشکیم . ندرگ  ادص  يوس  هب  دنروآیم و  الاب  ادص 
! تسا یتخس  زور  نیا ، دیوگ : رفاک  ینامز  نینچ  رد 
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مکاح تسین . ییادخ  نم  زج  هک  متسه  ییادخ  نم  دیامرفیم : دوشیم و  مدرم  رب  فرـشم  لداع ، مکاح  رابج ، دنوادخ  دومرف : ترـضح 
ّقح نم  زورما  دوشیمن . ملظ  وا  هب  نم  دزن  یسک  زورما  منکیم و  تواضق  طسق  لدع و  اب  امش  نایم  رد  زورما  دنکیمن . متـس  هک  یلداع 

شاداپ اهششخب  رب  مریگیم و  تائّیـس  تانـسح و  زا  ندرک  صاصق  اب  هدش  متـس  وا  هب  هک  ار  یـسک  متـس  مریگیم و  يوق  زا  ار  فیعض 
رگم تشذگ  دهاوخن  دشاب ، هتـشاد  ياهملظم  وا  دزن  یـسک  هک  روبعلابعـص  دنلب  ۀندرگ  نیا  زا  نم  دزن  زورما  يرگمتـس  چـیه  مهدیم و 

. مریگیم رظن  رد  ار  شـشخب  نیا  باسح  ماگنه  هب  مهدیم و  باوث  شـشخب  نیا  رب  مه  نم  دـشخبب و  هملظم ] بحاـص  ، ] سک نآ  هکنیا 
ناونع هب  نم  دوش و  هتفرگ  وا  زا  امش  ّقح  ات  دینک  وجتسج  هدرک  متس  امـش  هب  هک  ار  يرگمتـس  دیوشن و  ادج  رگیدکی  زا  قیالخ  يا  سپ 

یّقح ای  ياهملظم  هک  دنامیمن  یسک  هجیتن  رد  دنوشیمن و  ادج  مه  زا  دنوشیم و  انشآ  مه  اب  نانیا  دومرف : ترضح  متـسه . یفاک  دهاش 
دوشیمن »...  ادج  وا  زا  دبسچیم و  وا  هب  هکنیا  رگم  دشاب  هتشاد  یسک  دزن 

درادـن و خاش  هک  يدنفـسوگ  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 3 - ) 47675 - 435
دنک ». صاصق  تمایق  زور  رد  ناویح  نآ  زا  وا  يارب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنامیمن  تسا  هدز  خاش  وا  هب  هک  يرادخاش  رن  دنفسوگ 
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. دنتخادرپ گنج  هب  مه  اب  زب  ود  هاگان  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ام  یلاح  رد  : » دیوگ رذوبا  ( 4 - ) 47676 - 436

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مینادیمن . دنتفگ : دـننزیم ؟ خاش  رگیدـکی  هب  ارچ  هک  دـینادیم  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف

دنکیم ». تواضق  نانآ  نایم  يدوزهب  دنادیم و  دنوادخ  یلو 
تشادرب ار  هخاش  ترضح  تشاد . يدنک  نتفر  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  ترـضح  رتش  : » دیوگ یعفار  میهاربا  ( 5 - ) 47677 - 437

دعب مدزیم و  دوبن  صاصق  زا  سرت  رگا  دومرف : هک  تسا  یتیاور  رد  مدزیم و  دوبن ، صاـصق  زا  سرت  رگا  دومرف : درک و  هراـشا  نآ  هب  و 
دنادرگرب ». رتش  زا  ار  شتسد 

. درک يدنک  تکرح ، رد  ترضح  رتش  مدش . فّرشم  جح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  داجس  ماما  اب  : » دیوگ يوار  ( 6 - ) 47678 - 438
دنادرگرب ». رتش  زا  ار  شتسد  و  مدزیم ]  ] دوبن صاصق  رگا  هآ ! دومرف : سپس  درک ، هراشا  وا  هب  هخاش  اب  ترضح 

هنایزات کی  یّتح  تفر و  هّکم  هب  جـح  ماجنا  يارب  رتش  اب  راب  تسیب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  : » تفگ نیعا  نب  ةرارز  ( 7 - ) 47679 - 439
دزن ». رتش  هب  مه 

دنوشیم »! هدنادرگرب  صاصق  يارب  طارص ، زا  هک  ینانمؤم  دنرایسب  ردقچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 8 - ) 47680 - 440
رـسای راـمع  دـندوب ، ناـشدزن  ناـشنارای  دـش و  ضیرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  : » دـیوگ ساـبع  نبا  ( 9 - ) 47681 - 441
هدومن دای  دنگوس  هدرک و  مکح  نم  گرزب  راگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  : » دـیوگ هک  اجنآ  ات  تساخرب »... 

دزیخرب و دهاوخیم ، دمحم  زا  ياهملظم  امش  زا  سکره  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  نم  نیاربانب  درذگن ؛ وا  زا  رگمتس ، ِمتـس  هک 
سلجم رخآ  زا  يدرم  ناربمایپ . ناگتشرف و  يولج  رد  ترخآ  رد  صاصق  زا  تسا ، رتبوبحم  نم  دزن  ایند  رد  صاصق  دنک . صاصق  وا  زا 

لابقتـسا هب  نم  دیدمآ ، فیاط  زا  نوچ  امـش  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : ربمایپ  هب  تساخرب . سیق  نب  ةداوس  مان  هب 
هب یلو  دیدرک  دنلب  رتش  يارب  ار  قوشمم  ياصع  دوب . قوشمم  ياصع  ناتتسد  رد  دـیدوب و  ناتنابـضع  رتش  رب  راوس  امـش  مدـمآ و  امش 

؟ اطخ هب  ای  دوب  ًادمع  هک  منادیمن  نم  دروخ و  نم  مکش 
ار قوشمم  ياصع  ورب و  همطاف  لزنم  هب  زیخرب  لـالب ، يا  دومرف : سپـس  مربیم ! هاـنپ  ادـخ  هب  دـشاب ، دـمع  هب  هک  نیا  زا  دومرف : ترـضح 

تمایق زا  شیپ  صاصق  يارب  ار  شدوخ  هک  تسا  یسک  هچ  مدرم ! يا  درکیم : دایرف  هنیدم  ياههچوک  رد  دمآ و  نوریب  لالب  روایب . میارب 
دنکیم ». صاصق  ار  دوخ  تمایق  زور  زا  شیپ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نیا  تسا ؟ هدرک  هدامآ 
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ترـضح داب ! ناتيادـف  هب  مردام  ردـپ و  متـسه . نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تساجک ؟ درمریپ  دومرف : ادـخ  لوسر  : » دـیوگ هک  نآ  ات  ... 

هیلع و هللا  یلـص  ترـضح  دینک . هنهرب  ار  ناتمکـش  سپ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : درمریپ  يوش . یـضار  ات  نک  صاصق  نم  زا  ایب و  دومرف :
مکـش يوررب  ار  مناهد  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  تیادف ! هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : درمریپ  تخاس . نایامن  ار  ناشمکـش  هلآ 

ادـخ لوسر  مربیم . هانپ  شتآ  زور  شتآ  زا  ادـخ  لوسر  مکـش  زا  صاصق ، ّلحم  هب  تفگ : وا  داد . هزاجا  وا  هب  ترـضح  مراذـگب ؟ اـمش 
. منکیم وفع  هکلب  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : وا  ییاـمنیم ؟ صاـصق  اـی  ینکیم  وفع  اـیآ  سیق ! نب  ةداوس  يا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

درک »...  وفع  دمحم  تربمایپ  زا  هک  هنوگ  نآ  نک ؛ وفع  سیق  نب  ةداوس  زا  ایادخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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لتق مرج  تابثا  هلدا  مود : شخب 

لتق ةرابرد  نانز  تداهش  مکح  لداع و  دهاش  ود  اب  لتق ، تابثا  باب 1 

هراشا

تسا یفاک  تسرد و  دهاش ، ود  لتق ، دروم  رد  هک  تسا  هنوگچ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هفینحوبا  ( 1 - ) 47682 - 442
: دومرف ترضح  تسانز ؟ زا  رتتخس  لتق  هک  نیا  اب  تسا  ذفان  دهاش  راهچ  اهنت  انز  رد  یلو 

دهاش و ود  درم  رب  تسین ؛ زیاج  دهاش  راهچ  زج  انز  رد  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  تسا و  لمع  ود  انز  یلو  لمع  کی  لتق  هک  نیا  يارب 
دهاش ». ود  نز  رب 

يا تفگ : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  سپ  دـیوگ : هفینحوبا  : » تسا هدـمآ  نینچ  عیارـشلا  لـلع  یفاـک و  رد  ثیدـح  يهلاـبند 
؟ دشابیم هچ  امش  دزن  هرابنیا  رد  هفینحوبا !

هفینحوبا تسا . هتـساوخ  ناگدنب  زا  هملک  ود  تداهـش  رد  دنوادخ  هک : تسین  رمع  ثیدـح  زج  ام  دزن  هرابنیا  رد  متفگ  دـیوگ : هفینحوبا 
زیچ کـی  رب  دـهاش  ود  ره  هکنیا  رگم  تسین  زیاـج  تسا و  ّدـح  ود  اـنز  رد  یلو  تسین  نینچ  هفینحوـبا ! يا  دوـمرف : نـم  هـب  ماـما  دـیوگ :

دوشیم ». عفد  لوتقم  زا  ارجا و  لتاق ، رب  اهنت  لتق  اما  دنراد . ّدح  ود  ره  نز  درم و  هک  ارچ  دنهد ؛ تداهش 
 301 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماگنه هب  نز  نآ  یلو  دیآ  وا  دزن  ینز  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هحلط  نب  هللادبع  ( 2 - ) 47683 - 443
ار نز  درم ، نآ  هک  دننک  هماقا  هنّیب  هک  تسا  نانآ  رب  دومرف : ترـضح  ياهتـشک . ار  نز  نآ  وت  دنیوگ  نز  ناگدنامزاب  دشاب و  هدرم  حـبص 

.« تسا هتشکن  ار  نز  هک  دروخیم  دنگوس  ادخ  هب  درم  نآ  هنرگو  تسا  هتشک 

تاعاجرا

: تشذگ

: هک سایق ] نتـسناد  دودرم  رد   ] مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تامدـقم ، باوبا  زا  متفه  باب  زا  جـنپ  لهچ و  هس و  لهچ و  تیاور  رد 
دهاش ود  ناسنا  نتشک  دروم  رد  لج  زع و  دنوادخ  دومرف : ترضح  ناسنا . نتـشک  تفگ : وا  انز ؟ ای  ناسنا  نتـشک  تسا ، رتگرزب  مادک  »

تسا ». هتفریذپ  ار 
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ود روتـسد  لتق ، دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  سپ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هاـجنپ  هن و  لـهچ و  تیاور  رد  و 
تسا »؟ هداد  دهاش 

. دراد تلالد  باب  لیذ  رب  هک  یتیاور  تداهش ، باوبا  زا  هدزون  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

ياههاچ زا  یهاچ  رد  ار  نامدوخ  زا  يدرم  ام  ادـخ ! لوسر  يا  : » هک نانآ  ۀـتفگ  نیا  لـتق ، ياـعّدا  باوبا  زا  مهن  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
دیروایب ». میارب  ناتدوخ  ریغ  زا  دهاش  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  میتفای . هتشک  نایدوهی 

هب ار  وا  نم  دینک ؛ هماقا  ناتدوخ  ریغ  زا  تسا ، لداع  دهاش  ود  هک  ار  هنّیب  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  و 
منکیم ». راذگاو  صاصق  يارب  امش  هب  لماک  روط 

صاصق بلاط  هک  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتـشک  ار  ام  رای  يدوهی ، نالف  : » هک نانآ  ۀـتفگ  نیا  مهد ، تیاور  رد  و 
منکیم ». صاصق  لماک  روط  هب  ار  وا  دیروایب . ناتدوخ  ریغ  زا  لداع  درم  ود  دومرف : دندوب ،

لها ریغ  زا  لداـع  دـهاش  ود  ناـمه  هنّیب  تسا و  رتراوازـس  یعّدـم  رب  هنّیب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهدزناـش ، تیاور  رد  و 
.« تسا هماسق  تبون  سپ  تفاین ، لداع  دهاش  ود  هک  یتروص  رد  تسا و  هدرک  یسک  رب  لتق  ياعّدا  رگا  تسا ؛ �يوعد 

رارقا اب  لتق  تابثا  باب 2 

هراشا

ِّیلو دزن  رفن  ود  هدش . ادیپ  هدش  هتشک  تروص  هب  يدرم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حلاص  نب  نسح  ( 1 - ) 47684 - 444
لوتقم ِّیلو  رگا  دومرف : ترضح  ماهتـشک . اطخ  هب  ار  وا  نم  تسا  هتفگ  يرگید  ماهتـشک و  ًادمع  ار  وا  نم  هک  هتفگ  یکی  دناهدمآ . لوتقم 

ار سک  نآ  ۀتفگ  رگا  درادن و  دنکیم ، اطخ  هب  رارقا  هک  سک  نآ  رب  ياهطلـس  رگید  دریذپب ، دنکیم  دمع  هب  رارقا  هک  ار  سک  نآ  ۀتفگ 
درادن ». دنکیم ، دمع  هب  رارقا  هک  سک  نآ  رب  ياهطلس  رگید  دریذپب ، دنکیم  اطخ  هب  رارقا  هک 
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تفگ ود  نآ  زا  یکی  دندمآ و  لوتقم  ِّیلو  دزن  رفن  ود  دش و  ادـیپ  ياهتـشک  رگا  : » تسا نینچ  قودـص  عنقم  باتک  رد  تیاور  نیمه  نتم 

هک ار  سک  نآ  ۀتفگ  لوتقم  ِّیلو  رگا  ضرف  نیا  رد  ماهتـشک ، ار  وا  دمع  يور  زا  نم  تفگ  يرگید  ماهتـشک و  ار  وا  اطخ  يور  زا  نم  هک 
.« تسین دنکیم ، دمع  هب  رارقا  هک  سک  نآ  رب  یّقح  وا  يارب  رگید  دریذپب ، دنکیم  اطخ  هب  رارقا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  رارقا ، باوبا  هب  طوبرم  تایاور  رگید  مود و  باب  رارقا و  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
. دالوا ماکحا  باوبا  زا  هدجه ، باب  تایاور  رد  زین  و 

. دش هتخپ  يدیفـس  نآ  دـنتخیر و  شوج  بآ  يدیفـس ، عضوم  رب  : » هک هتفگ  نیا  ءاضق ، باوبا  زا  راهچ  لهچ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
نز هب  ور  سپس  تخادنا . نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  تخانش ، ار  نآ  معط  نوچ  داهن و  شناهد  رد  تفرگرب و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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تخاس ». رود  يراصنا  درم  زا  ار  رمع  رفیک  لج  زع و  دنوادخ  درک و  فارتعا  نآ  هب  نز  هک  نآ  ات  درک 
طاول و ّدح  باوبا  زا  مکی  باب  انز و  باوبا  زا  هدزای  هدـجه و  هدـفه ، باب  دودـح و  یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدراهچ  باب  تایاور  رد  و 

هچنآ رارقا  ات  دوشیم  هتفریذـپ  رارقا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  یتیاور  تقرـس ، ّدـح  باوبا  زا  موس  باب  فذـق و  ّدـح  باوبا  زا  متـشه  باـب 
. دوش تباث  هدش ، رارقا  نادب 

؛ دوشیم هتـشک  دـنک ، لتق  هب  رارقا  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  موس  تیاور  رد  و 
دشابن ». لتق  رب  ياهنّیب  هچرگ 

هدرک رارقا  یناملـسم  درم  لتق  هب  وا  هک  تسا  نیا  مرظن  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  راـهچ ، هاـجنپ و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
شکب ». ار  وا  نیاربانب  تسا ؛
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لتق هب  مهتم  زا  نتفرگ  رارقا  زاوج  باب 3 

هراشا

هزاجا وا  زا  رارقا  نتفرگ  يارب  ندرک  یمرن  لتق و  هب  مهتم  ندروآ  رارقا  هب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ( 1 - ) 47685 - 445
دوشیمن ». تباث  تسا  هدش  هتفرگ  ندیشک  دنب  هب  ندز و  ندرک ، ینادنز  ندناسرتاب ، هک  يرارقا  اب  یسک  رب  ّدح  صاصق و  : » دومرف داد و 

يدرم ةرابرد  ناشیا  زا  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناشّدج  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 47686 - 446
اب هارمه  رارقا  اب  یسکرب  ّدح  صاصق و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش . لاؤس  دنکیم ، رارقا  شیوخرب  يّدح  قاقحتـسا  ای  لتق  هب  هک 

.« دوشیمن تباث  ندیشک  دنب  هب  ندز و  ندرک ، ینادنز  ندناسرت ،

تاعاجرا

: تشذگ

، ندرک ینادـنز  ندرک ، هنهرب  ماـگنه  هب  هک  یـسک  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  رارقا ، باوبا  زا  مجنپ  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
دوشیمن ». يراج  وا  رب  ّدح  دنک ، رارقا  ندرک  دیدهت  ندناسرت و 

وا هیلع  رارقا  نیا  دـنک ، رارقا  ندز  ای  ندرک  ینادـنز  ندـناسرت ، ۀـیاپ  رب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
دروخیمن ». ّدح  تسین و  ذفان 

هدش تقرس  لام  یلو  دنک  فارتعا  رگا  اما  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تقرـس ، ّدح  باوبا  زا  مراهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». هدرک  فارتعا  هجنکش  قاقحتسا  هب  وا  نوچ  دوشیمن ؛ هدیرب  شتسد  درواین ، ار 

، تسا هدیـسرت  ندرک  خـیبوت  نادـنز و  نتـسب ، ندز ، زا  هک  یـسکرب  تسد  عطق  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
تسین ». تباث 

. دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، تقرس  هب  مهتم  هک  ار  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  موس ، تیاور  رد  و 
هدرکن هک  يراـک  هب  دریگب و  ار  وا  لاؤس  نیا  تبیه  ياهدرک ]؟ تقرـس   ] دـسرپب وا  زا  رگا  هک  دیـسرت  وا  رب  ترـضح  هک  مدرک  ناـمگ  نم 

وا هیلع  مه  ياهنّیب  هن . تفگ : مه  وا  هن . وگب  یهاوخیم ، رگا  ياهدرک ؟ تقرـس  ایآ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  دـنک ؛ رارقا 
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.« تخاس دازآ  ار  وا  اذل  دوبن ؛

: دیآیم

. دینک هظحالم  دشاب ؛ هتشاد  تبسانم  باب  نیا  اب  تسا  نکمم  هک  یتیاور  مجنپ ، باب  تایاور  رد 
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نآ نتفرگ  سپ  يرگید و  لتق  هب  صخش  رارقا  مکح  باب 4 

تاعاجرا

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  ارچ  دودح ؛ یمومع  ماکحا  باوبا  زا  هدجه  باب  هب  رگنب 
، دشاب هتـشادن  يدهاش  دنک و  رارقا  لتق  هب  شیوخ  رب  يدرم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  باب ، نیمه  زا  متفه  تیاور  رد  و 

.« دوشیمن هتشک  دوشیم و  اهر  ماهدرکن ، تفگ : تشگرب و  شرارقا  زا  رگا  دوشیم و  هتشک 

دنک رارقا  یعقاو  لتاق  نآ ، دعب  هک  سرت  يور  زا  لتق  هب  رارقا  مکح  باب 5 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
هک تسا  نانچ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باـکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سکره ، هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  رب  تهج ، نیمه  هب 

تسا و هدرک  هدـنز  ار  مدرم  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشخب  ییاـهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سکره ، هتـشک و  ار  اـهناسنا  ۀـمه  ییوـگ 
«1 . » دندرک فارسا  يّدعت و  نیمز ، يور  رد  نآ  زا  سپ  اهنآ ، زا  يرایسب  اما  دندروآ ، لیئارساینب  يارب  نشور  لیالد  ام ، نالوسر 

يدرم دوب و  نینوخ  يوقاچ  کی  شتـسد  رد  دش و  ادـیپ  ياهبارخ  رد  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47687 - 447
هچ دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  دـیتلغیم ، دوـخ  نوـخ  رد  دوـب و  هدـش  هتـشک  مـه 
هک دـندرب  ار  وا  نوچ  دیـشکب . درم  نآ  ربارب  رد  دـیربب و  ار  وا  دوـمرف : ترـضح  ماهتـشک . ار  وا  نم  نینمؤـملاریما ! يا  تفگ : ییوـگیم ؟

: تفگ درم  نآ  دندنادرگرب . ار  وا  دینادرگرب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  دینکن و  باتـش  تفگ : دمآ و  باتـش  اب  يدرم  دنـشکب ،
هچ دومرف : لوا  رفن  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماهتـشک ! نم  تسا ، هتـشکن  ار  صخـش  نآ  درم  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  نینمؤـملاریما ، يا 
هک یلاح  رد  میوگب ؟ متـسناوتیم  هچ  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : وا  يدوب ؟ هدادـن  ماجنا  وت  هک  نیا  اب  درک  تلّوا  رارقا  هب  راداو  ار  وت  يزیچ 

شنوخ  رد  يدرم  دوب و  متسد  رد  نینوخ  يوقاچ  دنتفرگ و  دندید و  ارم  نادرم  نیا  نوچ  یناسک 
______________________________

.32 هدئام 5 / (. 1)
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حبذ هبارخ  نیا  رانک  رد  ار  يدنفـسوگ  نم  هکنیا  اب  مدرک ؛ رارقا  اذل  مدیـسرتیم ؟ ندروخ  کتک  زا  مدوب و  وا  رـس  يالاب  نم  دیتلغیم و 
نیا نآ ، زا  سپ  مداتـسیا ! بجعت  اب  دتلغیم . دوخ  نوخ  رد  يدرم  مدید  مدـش . هبارخ  لخاد  مدرک . ادـیپ  ییوشتـسد  هب  زاین  مدوب و  هدرک 

. دندرک ریگتسد  ارم  دندمآرد و  نم  رب  هورگ 
وگزاب وا  يارب  ار  ود  نیا  نایرج  دـیربب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  ار  ود  ره  دـیریگب و  ار  رفن  ود  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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؟ تسیچ ود  نیا  ةرابرد  مکح  هک  دییوگب  وا  هب  دینک و 
هیلع نسح  ماما  هاگنآ  دنتفگ . ترضح  يارب  ار  ود  نیا  نایرج  دنتفر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدنز ار  رگید ]  ] درف نیا  یلو  تسا  هتـشک  ار  درف  نآ  هچ  رگا  لتاق ]  ] صخـش نیا  هک  دییوگب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دومرف : مالـسلا 
هدرک هدنز  ار  مدرم  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سکره ، هک : هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  تسا و  هدرک 

دوشیم ». تخادرپ  لاملاتیب  زا  هدش  هتشک  ۀید  دنوشیم و  دازآ  ود  ره  تسا .
هدیربرس يدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » تسا هدمآ  نینچ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  دش و  ریگتـسد  وا  دوب . دولآنوخ  ییوقاچ  شتـسد  رد  هک  دوب  يدرم  اجنآ  رد  دش و  ادیپ  ياهبارخ  رد 

. تسا هتشک  ار  درم  نآ  هک  درک  رارقا  وا  دندروآ .
رگید درف  نآ  اب  هارمه  ار  وا  دش و  ریگتسد  زین  وا  متـسه . امـش  رای  لتاق  نم  دینک ؛ اهر  ار  درم  نیا  تفگ : نانآ  هب  دمآ و  ولج  رگید  يدرم 
راداو ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : لوا  رفن  هب  ترـضح  دنتفگزاب . ماما  يارب  ار  نایرج  دندیـسر ، ماما  رـضحم  هب  نوچ  دندرب . نینمؤملاریما  دزن 

هب ارم  ییوشتـسد  هب  زاـین  مدرک . حـبذ  هبارخ  راـنک  رد  يدنفـسوگ  متـسه و  باـصق  يدرم  نم  نینمؤـملاریما ! يا  تفگ : وا  درک ؟ رارقا  هب 
. تشاداو باتش 

، راکنا هک  متفگ  دوخ  اب  ياهتـشک ؟ ار  ام  رای  نیا  وت  دنتفگ : دنتفرگ و  ارم  هورگ  نیا  دوب . دولآ  نوخ  ییوقاچ  متـسد  رد  مدش . هبارخ  دراو 
. ماهتـشک نم  هک  مدرک  رارقا  ناـنآ  يارب  اذـل  تـسا ؛ نوـخ  قرغ  ییوقاـچ  متـسد  رد  مـه  نـمو  هدـش  هتـشک  يدرم  اـجنیا  درادـن . يدوـس 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماهتـشک . ار  وا  نم  نینمؤملاریمايا ! تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  دومرف : رگید  درف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ترـضح دنتفگزاب . ناشیا  يارب  ار  نایرج  دنتفر و  ناشیا  دزن  دنک . تواضق  امـش  نایم  رد  وا  ات  دـیورب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  دومرف :

، سکره و  دـیامرفیم : لـج  زع و  دـنوادخ  تسا و  هدرک  هدـنز  ار  صخـش  نیا  یلو  تسا  هتـشک  ار  رفن  کـی  هچرگ  درف  نیا  اـما  دوـمرف :
هید تسین و  يزیچ  رفن  ود  نیا  زا  مادک  چیه  رب  تسا . هدرک  هدنز  ار  مدرم  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا 

دوشیم ». هداد  لوتقم  ناثراو  هب  لاملاتیب  زا 
رد دش و  ادیپ  ياهبارخ  رد  هک  دندروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  يدرم  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  راونالاراحب  رد  تیاور  نیمه 
هچ وت  درم ، يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب . هبارخ  رد  هتشغآ  نوخ  هب  هدیربرـس و  يدرم  دوب و  دولآنوخ  ییوقاچ  شتـسد 

. ماهتشک ار  وا  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : ییوگیم ؟
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يا تفگ : دـمآ و  باتـش  اـب  يدرم  دنـشکب ، ار  درم  هک  دنتـساوخ  نوـچ  دـینک و  نـفد  ار  وا  دـیورب و  لوـتقم  غارـس  هـب  دوـمرف : ترـضح 
وا هک  تسین  یسک  نآ  نیا ، متشک و  ار  وا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم ]  ] مشچ ود  ّقح  هب  دنگوس ! ادخ  هب  نینمؤملاریما ،
ات دـیزاس  ربخاب  ود  نیا  ناـیرج  زا  ار  وا  دـیربب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دزن  ار  ود  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا ! هتـشک  ار 

ماما دـنتفگ . ناشیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  دـندرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  ار  ود  نیا  نانآ  دـنک . تواضق  ناـشنایم 
تسا هتشک  ار  درم  نآ  شرارقا  ۀیاپرب  مّود  صخش  نیا  دییوگب : دیربب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ود  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح 

. دوشیم هداد  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  لوتقم  ۀـید  دـنوشیم و  دازآ  مه  اب  ود  ره  تسا . هدرک  هدـنز  ار  درم  نیا  لـتق ، هب  شرارقا  اـب  زاـب  و 
تسا و هدرک  هدـنز  ار  مدرم  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشخب ، ییاـهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سکره ، و  تسا : هدوـمرف  لاـعتم  دـنوادخ 
منکب و متـسناوتیم  هچ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : وا  ینک ؟ لـتق  هب  رارقا  هک  درک  راداو  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

شنوخ رد  هک  يدرم  رـس  يالاب  نم  دوب و  دولآ  نوخ  ییوقاچ  متـسد  رد  مدـش و  ریگتـسد  هک  یلاـح  رد  تشاد ؛ میارب  يدوس  راـکنا  اـیآ 
هب زاین  مدوب و  هتـشک  هبارخ  راـنک  رد  ار  يدنفـسوگ  هک  مدوب  يدرم  عقاو  رد  نم  و  دـندوب ؟ دـهاش  مه  يدارفا  ناـنچ  دزیم و  اـپ  تسد و 
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مدوب ». تلاح  نآ  رد  نم  دیتلغیم و  شنوخ  رد  درم  نآ  هک  مدش  هبارخ  لخاد  مدرک . ادیپ  ییوشتسد 
هک درک  تواضق  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  : » تسا نینچ  عنقم  باتک  رد  تیاور  نیا 

. درک رارقا  نادب  بوسنم و  دوخ  هب  دوب ، هدرک  فارتعا  نادب  وا  هک  ار  یلتق  هدمآ و  يرگید  دوب و  هدرک  فارتعا  نادب  هدش و  لتق  هب  مهتم 
هداد ناناملـسم  لاملاتیب  زا  لوتقم  ۀید  لطاب و  ود  ره  دروم  رد  هید  صاصق و  دومرف : تشگزاب ، شرارقا  زا  لوا  ةدننک  رارقا  نآ ، زا  سپ 

لاملاتیب رب  هید  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  هدنز  ار  یناسنا  شرارقا  اب  یلو  هتـشک  ار  یناسنا  مود  ةدـننک  رارقا  هچ  رگا  دومرف : ترـضح  دوش و 
درک ». ذیفنت  ار  دروم  نیا  رد  مکح  تشاذگ و  هحص  نآ  رب  ناشیا  دیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تواضق  نیا  تسا .

يو نتـشک  هب  دوخ  دوش و  مهتم  يدرف  نتـشک  هب  يدرم  هک  نامز  ره  و  : » تسا هدـش  وگزاب  ّتیفیک  نیا  هب  هیاهن  باـتک  رد  تیاور  نیمه 
هید صاصق و  تروص  نیا  رد  دشک ، تسد  شرارقا  زا  مه  لوا  درف  یلّوا و  ّرقُم  هن  تسوا  لتاق  هک  دنک  رارقا  دیایب و  يرگید  دنک و  رارقا 

.« تسا مالسلا  هیلع  ناشردپ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هیضق  نیا  دوشیم و  هداد  لوتقم  يایلوا  هب  لاملاتیب  زا  هید  رود و  ود  ره  زا 
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دنک رارقا  لتق  هب  يرگید  یلو  دنهد  تداهش  یسک  لتق  هب  نادهاش  هک  يدروم  مکح  باب 6 

هراشا

یهورگ دندرب و  یلاو  دزن  ار  وا  تسا . هتـشک  ار ] یـصخش   ] يدرم مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هرارز  ( 1 - ) 47688 - 448
، لوتقم ربارب  رد  ات  داد  لیوحت  لوتقم  يایلوا  هب  ار  لتاق  مه  یلاو  تسا . هتـشک  ار  درم  نآ  ًادمع  هک  دـنداد  تداهـش  درم  نیا  رب  دـندمآ و 

نیا تسا و  هتـشک  ًادمع  ار  نانآ  رای  وا  هک  درک  رارقا  یلاو  شیپ  دمآ و  ناشدزن  يدرم  هک  دـندوب  هدـشن  رود  اجنآ  زا  زونه  دوش . صاصق 
. دینک ریگتـسد  ارم  وا  نوخ  ربارب  رد  دیـشکن و  ناترای  لباقم  رد  ار  وا  نیاربانب  تسا ؛ هانگ  یب  دناهداد ، تداهـش  وا  هیلع  دوهـش ، هک  يدرف 

دنشکب سپ  دنـشکب ، تسا  هدرک  شیوخرب  رارقا  هک  ار  سک  نآ  دنهاوخب ، لوتقم  يایلوا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : هرارز 
هداد تداهـش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  ناثراو  رب  ياهطلـس  هدرک ، رارقا  شیوخ  هیلع  هک  سک  نآ  ناثراو  دـنرادن و  يرگید  رب  ياهطلـس  یلو 

هک سک  نآ  رب  ياهطلس  یلو  دنشکب  سپ  دنشکب ، هدش  هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  ار  سک  نآ  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  دنرادن و  هدش 
فصن تسا ، هدش  هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  يایلوا  هب  هک  دیاب  هدرک ، رارقا  شیوخرب  هک  سک  نآ  سپـس  دنرادن و  هدرک  رارقا 

نیا زا  یکی  هک  ارچ  دوشیم ؛ فصن  ود  نیا  نایم  رد  هید  دومرف : ترضح  دیوگ : هرارز  دنریگب ؟ هید  دنهاوخب  رگا  مدیسرپ : دهدب . ار  هید 
هداد تداهـش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  يایلوا  يارب  امـش  هک  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : تسا . هدش  هداد  تداهـش  يرگید  هیلع  هدرک و  رارقا  ود 

رب هدرک  رارقا  هک  سک  نآ  يایلوا  يارب  یلو  دـیداد  رارق  ار  هید  زا  یمین  دوب ، هدرک  رارقا  هک  سک  نآ  رب  دـش  هتـشک  هک  ناـمز  نآ  دوب -
؟ دیدادن رارق  تسا ، هدشن  هتشک  هدش و  هداد  تداهش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  يایلوا 

وا هیلع  هک  سک  نآ  تسین . هدرک  رارقا  هک  سک  نآ  دننام  هدش ، هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  نوچ  دومرف : ترـضح  دیوگ : هرارز 
سک نآ  رب  دوشیم  مزال  اذل  تسا ؛ هدرک  هئربت  ار  یلّوا  قیفر  رارقا و  يرگید  یلو  تسا  هدرکن  هئربت  ار  يرگید  رارقا  هدش ، هداد  تداهش 

، هدرکن هئربـت  ار  شقیفر  درکن و  رارقا  هدـش و  هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  سک  نآ  رب  هک  يزیچ  هدرک ، هئربـت  ار  شقیفر  هدرک و  رارقا  هـک 
.« دوشیمن مزال 

تاعاجرا

: تشذگ
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. دینک هعجارم  نادب  سپ  دشاب ؛ باب  نیا  اب  بسانم  تسا  نکمم  هچنآ  نیشیپ  باب  رد 
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دشابن مولعم  نآ  لتاق  هک  یلوتقم  مکح  باب 7 

هراشا

هچ هک  دشن  نشور  دـش و  ادـیپ  هتـشک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47689 - 449
لاـملاتیب زا  شاهید  دـننک ، هبلاـطم  ار  شاهید  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاـیلوا  دوش و  ییاسانـش  لوـتقم  رگا  دوـمرف : تسا ، هتـشک  ار  وا  یـسک 

، تسا مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  وا  ثاریم  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دوریمن ؛ ردـه  ناملـسم  صخـش  نوخ  دوـشیم و  هداد  ناـنآ  هب  ناناملـسم 
هیلع نینمؤملاریما  و  دوزفا : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـننکیم . نفد  ار  وا  دـنرازگیم و  زامن  وا  رب  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  مه  شاهید 

تسا ». ناناملسم  لاملاتیب  زا  شاهید  هک  داد  مکح  دوب ، هدرم  مدرم  ياپ  تسد و  ریز  هعمج  زور  ماحدزا  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا 
تسین و صاصق  هید و  تاشیاه ، دروم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47690 - 450

مولعم هک  دوشیم  هتشک  یسک  ای  دوشیم  حورجم  شتروص  رس و  نآ  رد  ناسنا  دیآیم و  دیدپ  زور  بش و  رد  هک  تسا  یسرت  تاشیاه 
هیلع نینمؤملاریما  ات  ار  نآ  دنـس  هک  يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  تسا ! هدرک  حورجم  ای  هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  تسین 

داد ». ناناملسم  لاملاتیب  زا  ار  وا  ۀید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک : تسا  هدومرف  دربیم ، الاب  مالسلا 
ماـحدزا هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تراـما  ناـمز  رد  هعمج  زور  رد  مدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 3 - ) 47691 - 451

داد ». لوتقم  ناگدنامزاب  هب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  ار  وا  ۀید  ترضح  دنتشک . اپ  تسد و  ریز  ار  يدرم  دندرک و 
هعمج زور  رد  مدرم  ماحدزا  رد  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تشاد  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47692 - 452

دوشیم ». هداد  لاملاتیب  زا  هید  تسا ، هتشک  ار  وا  یسک  هچ  هک  دنمهفن  مدرم  دریمب و  یلپ  يور  رب  ای  هفرع  ای 
 317 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ار يزیچ  اهنآ  لها  ایآ  هک  میدیـسرپ  اهلپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـنیوگ ریـصبوبا  هرارز و  نادـنزرف  ( 5 - ) 47693 - 453
هن ». دومرف : ترضح  دنتسه ؟ نماض 

له ار  وا  هک  تـسا  یناـسک  رب  شاهـید  دریمب ، یماـحدزا  رد  هـک  سکره  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 6 - ) 47694 - 454
تسا ». لاملاتیب  زا  دنوشن ، ییاسانش  رگا  دنوش و  ییاسانش  رگا  هتبلا  دناهداد ؛

. دوشیم هداد  ناناملسم  لاملاتیب  زا  شاهید  دوش ، هتشک  يرازاب  ای  يرکشل  رد  رگا  ( 7 - ) 47695 - 455

تاعاجرا

: دیآیم

. دینک هعجارم  تسا ، نآ  بسانم  هچنآ  هب  نآ  زا  دعب  باب  يدعب و  باب  رد 

دوش تفای  یموق و ...  ۀناخ  ِرد  ای  هلیبق  نایم  رد  هک  یلوتقم  مکح  باب 8 
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هراشا

نایم رد  يدرم  ای  درم  دوب - نانآ  اب  هک  یلاح  رد  دوب و - هتسشن  یهورگ  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47696 - 456
رده درم  نیا  نوخ  تسین و  نانآ  رب  يزیچ  : » دومرف دناهتـشک ، ار  وا  هورگ  نآ  هک  دـناهدش  یعّدـم  دـش و  ادـیپ  یموق  ۀـناخ  ِرد  رب  ای  هلیبق 

دوریمن ».
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هتـسشن و دامتعا  دروم  یهورگ  اب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47697 - 457
رب دومرف : ترـضح  دش . لاؤس  دناهتـشک ، ار  وا  هورگ  نیا  هک  دش  اعّدا  دوب و  یهورگ  ۀـناخ  ِرد  رب  ای  هلیبق  رد  هک  يدرم  ای  دوب  نانآ  هارمه 

تسا ». هید  نانآ  رب  دوریمن و  رده  وا  نوخ  تسین و  صاصق  نانآ 
ياهلیبق نایم  رد  هتشک  ای  هدرم  ای  دُرم  دوب ، هتسشن  یهورگ  اب  هک  یلاح  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47698 - 458

دوشیم ». هداد  دوریمن و  رده  شاهید  یلو  تسین  يزیچ  نانآ  رب  : » دومرف دش ، ادیپ  یهورگ  ۀناخ  ِرد  رب  ای  لیابق  زا 
هک ارچ  دوشیم ؛ تخادرپ  لاملاتیب  زا  شاهید  دوش ، ادیپ  ینابایب  رد  ياهتشک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47699 - 459

دوشیمن ». لطاب  ناملسم  درم  نوخ  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ياهیرق هب  کیدزن  ای  ياهیرق  رد  يدرم  رگا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ سیق  نب  دـمحم  ( 5 - ) 47700 - 460

تسین ». يزیچ  نانآ  رب  تسا ، هدش  هتشک  نانآ  دزن  لوتقم  نیا  هک  دهدن  تداهش  هیرق  نآ  لها  رب  ياهنّیب  دوش و  هتشک 
رد هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ سیق  نب  دمحم  ( 6 - ) 47701 - 461

ار وا  ناـنآ  هک  دـهد  تداهـش  هیرق  نآ  لـها  رب  هک  دـشن  ادـیپ  ياهنّیب  رگا  هک  داد  مکح  تسا ، هدـش  هتـشک  ياهـیرق  هـب  کـیدزن  اـی  هـیرق 
دنتسه ». نماض  هیرق  نآ  لها  دناهتشکن ،

زا هچنآ  رب  : » دومرف ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدش  ادیپ  هکت  هکت  هفوک  رد  هک  ار  ياهتشک  ( 7 - ) 47702 - 462
ار نانآ  میسانشیمن و  ار  وا  لتاق  میاهتـشکن و  ام  هک  دننک  دای  دنگوس  ادخ  هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  دیرازگب . زامن  دیاهدرک ، ادیپ  وا 

داد ». رارق  هید  نماض 
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تروص هب  هیرق  ود  نیب  ای  هیرق  رد  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ نارهم  نب  ۀعامـس  ( 8 - ) 47703 - 463
تسا ». نماض  دوب ، رتکیدزن  هتشک  هب  هک  هیرق  ره  دوشیم ؛ يریگهزادنا  هیرق  ود  نیب  ۀلصاف  دومرف : ترضح  دوشیم . ادیپ  هدش  هتشک 

هلیبق و کی  رد  شرـس  دوشیم و  هتـشک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 47704 - 464
: دومرف هک  دـناهدرک  تیاور  دوشیم ، ادـیپ  ياهلیبق  رد  شیاضعا  رگید  هلیبق و  کی  رد  شیاهتسد  هنیـس و  هلیبق و  کی  رد  شندـب  ۀـنایم 

دوشیم ». ادیپ  « 1  » شندب هنیس و  نانآ ، ۀلیبق  رد  هک  تسا  یناسک  رب  وا  رب  زامن  شاهید و  »
ةدهع هب  ار  وا  ترـضح  دـندروآیم ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ياهتـشک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 47705 - 465

هیرق بل  هک  ار  ياهتـشک  رگا  تسا و  نتـشک  هب  هیرق  نیرتکیدزن  کیدزن ، زا  روظنم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشاذـگیم . کیدزن 
هزادنا ار  هیرق  ود  نیب  دـندروآیم ، دوب  هیرق  ود  نیب  هک  ار  ياهتـشک  رگا  تشاذـگیم و  هیرق  لها  ةدـهع  رب  ار  وا  دـندروآیم ، تسا  هدوب 

زا ار  وا  ۀید  دشیمن ، طوبرم  ياهیرق  هب  هک  دشیم  ادیپ  ینابایب  رد  هتشک  رگا  دادیم و  رارق  هیرق  ود  نیرتکیدزن  رب  ار  هتشک  تفرگیم و 
دوریمن ». رده  مالسا  رد  نوخ  دومرفیم : تخادرپیم و  ناناملسم  لاملاتیب 

يزیچ دوشن ، هدید  وا  رد  يرثا  دوش و  ادیپ  هدرم  ياهلیبق  نایم  رد  يدرم  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 47706 - 466
.« دشاب هدرم  یعیبط  گرم  هب  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ؛ نانآ  رب 
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تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  نیشیپ ، باب  رد 

: دیآیم

ادیپ نایدوهی  ياههاچ  زا  یهاچ  رد  هتشک  ار  نامدوخ  زا  يدرم  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : : » هک هتفگ  نیا  يدعب ، باب  زا  مجنپ  تیاور  رد 
. دیروایب میارب  ناتدوخ  ریغ  زا  دهاش  ود  دومرف : ترضح  میدرک .

[ لتاق ناونع  هب   ] يدرم رب  امش  زا  رفن  هاجنپ  دیاب  سپ  دومرف : نانآ  هب  ادخ  لوسر  میرادن . دوخ  ریغ  زا  دهاش  ود  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :
میهد ». لیوحت  امش  هب  ار  وا  ام  ات  دنروخب  دنگوس 

______________________________

. تسا هدمآ  شناتسد  هنیس و  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  (. 1)
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رد هتـشک  هک  ياهیرق  نآ  لـها  دـندروخ ] دـنگوس  ینعی   ] دـنداد ماـجنا  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  مشـش ، تیاور  رد  و 
نینمؤملاریما هک  ارچ  دوشیم ؛ تخادرپ  لاملاتیب  زا  شاهید  تسا ، هدوب  ینابایب  رد  رگا  دنزادرپیم و  ار  وا  ۀید  تسا ، هدش  ادیپ  ناشنایم 

دوشیمن ». لطاب  ناملسم  درم  نوخ  دومرفیم : مالسلا  هیلع 
رد هک  ياهتـشک  ةراـبرد  دوب ، يو  هارمه  هب  همربـش  نبا  هک  یـسوم  نب  یـسیع  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 

راصنا دـنتفای . ربیخ  ياهرهن  زا  يرهن  رانک  رد  ار  يدرم  راصنا ، متفگ : دیـسرپ . نم  زا  نانآ ، ّدـح  ةرابرد  دوشیم و  ادـیپ  یهورگ  نیمزرس 
ایآ دومرف : ترضح  هن . دنتفگ : دیراد ؟ ياهنّیب  ایآ  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناهتشک . ار  ام  رای  نایدوهی  هک : دنتفگ 

: دنتفگ راصنا  دیروخیم ؟ دنگوس 
ام رای  رب  نایدوهی  دـنتفگ : راصنا  دـنروخیم . دـنگوس  نایدوهی  سپ  دومرف : ترـضح  مینک ! داـی  دـنگوس  میاهدـیدن  هک  يزیچ  رب  هنوگچ 

تخادرپ ». شدوخ  دزن  زا  ار  يراصنا  ۀتشک  ۀید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دومرف : ترضح  دنروخیم . دنگوس 
. دافم نیا  هب  کیدزن  مهن ، تیاور  رد  و 

دننک دای  دنگوس  همه  دیاب  دوش ، ادیپ  یموق  ۀلیبق  نایم  رد  هتـشک  يدرم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
نیب ناسکی ، روط  هب  ناشلاوما  رد  ناشدوخ و  نیب  دنزرو ، عانتما  ندروخ  دـنگوس  زا  رگا  دنـسانشیمن و  ار  شلتاق  دناهتـشکن و  ار  وا  هک 

دنتسه ». هید  نماض  هلیبق ، غلاب  نادرم  ۀمه 
زا شاهید  تسا ، هدـش  هتـشک  يرهـش  ای  رازاب  اـی  رکـشل  ناـیم  رد  رگا  اـما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هدزیـس ، تیاور  رد  و 

دوشیم ». هداد  شیایلوا  هب  لاملاتیب 
. تسه ماقم  اب  بسانم  اهنآ  هک  ارچ  رگنب ؛ ار  تایاور  رگید  و 

هماسق باب 9 

هراشا
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دزن ّقح و  هماسق  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  هک  مدیسرپ  هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 47707 - 467
مدرم تاجن  ثعاب  هک  تسا  هماسق  اهنت  داتفایمن و  یقافتا  چیه  دنتـشکیم و  ار  یـضعب  مدرم ، زا  یـضعب  دوبن ، نینچ  رگا  تسا و  تباث  ام 

تسا ».
رگا تسا و  ّقح  هماسق  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 2 - ) 47708 - 468

ظوفحم نآ  اب  مدرم  تسا و  ظفح  ۀـیام  هماسق  اهنت  دـشیمن و  عنام  يزیچ  چـیه  دنتـشکیم و  ار  یـضعب  یـضعب ، مدرم  دوبن ، تباث  هماسق 
دننامیم ».
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هدش عیرشت  مدرم ، تظافح  لیلد  هب  هماسق  انامه  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نبا  ( 3 - ) 47709 - 469

دزیرگب ». وا  زا  صاصق  سرت  زا  دید ، ار  شنمشد  يرجاف  درم  رگا  ات  دریگیم  لکش  مدرم  زا  تبقارم  هماسق  اب  تسا .
هللادبع تسا ؟ هدمآ  نآ  رد  یتنس  ایآ  هک  مدیسرپ  هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نانـس  نب  هللادبع  ( 4 - ) 47710 - 470

نانآ زا  یکی  نآ ، زا  سپ  دـندش . ادـج  مه  زا  دـنتفر و  نوریب  ینیچ  هویم  يارب  راصنا  زا  رفن  ود  يرآ ، دومرف : ترـضح  دـیوگ : نانـس  نب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتـشک  ار  ام  قیفر  دوهی ، انامه  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وا  نارای  دش . ادیپ  هدرم 

! دنراّفک نانآ  هک  نیا  اب  میهد  دنگوس  نامردارب  رب  ار  نایدوهی  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : نانآ  دـننک . دای  دـنگوس  نایدوهی  دومرف :
هیلع قداص  ماما  میروخب ! دنگوس  میاهدیدن ، مینادیمن و  هک  يزیچ  رب  هنوگچ  دـنتفگ : دـیروخب . دـنگوس  ناتدوخ  سپ  دومرف : ترـضح 

هنوگچ هماسق  مدیـسرپ  دـیوگ : نانـس  نب  هللادـبع  تخادرپ . دوخ  دزن  زا  ار  وا  ۀـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  دومرف : مالـسلا 
اهنت دنشکیم و  ار  یـضعب  مدرم  زا  یـضعب  دشابن ، نینچ  رگا  تسا و  ّقح  هماسق  هک  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟

دنوشیم ». تظفاحم  نآ  اب  مدرم  هک  تسا  ظفح  ۀیام  هماسق ،
راصنا زا  يدرم  تسا . ّقح  هماسق  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 5 - ) 47711 - 471

! ادخ لوسر  يا  دنتفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دندمآ  دش . ادیپ  هتشک  دوهی ، ياههاچ  زا  یهاچ  رد 
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يا دـنتفگ : دـیروایب . میارب  ناتدوخ  ریغ  زا  دـهاش  ود  دومرف : ترـضح  میتفای . هتـشک  دوهی ، ياههاچ  زا  یهاچ  رد  ار  نامدوخ  زا  يدرم  ام 
هب  ] درم کی  رب  امـش  زا  درم  هاجنپ  دیاب  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میرادن . نامدوخ  ریغ  زا  دهاش  ود  ام  ادخ ! لوسر 
دای دـنگوس  میاهدـیدن ، هک  يزیچ  رب  هنوگچ  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : میهدیم . لیوحت  امـش  هب  ار  وا  ام  دـنروخب . دـنگوس  لـتاق ] ناونع 

رد هک  یکرـش  هک  نیا  اب  میهد  تیاضر  نانآ  هب  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـنروخب . دـنگوس  نایدوهی  سپ  دومرف : ترـضح  مینک !
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : هرارز  تخادرپ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ار  وا  ۀـید  نآ ، زا  سپ  تسا ! رتگرزب  تسا ، ناـنآ 

[ دشکب ار  وا  هناریگلفاغ   ] ای دشکب  ار  يدرم  تساوخ  یقساف  رگا  هک  نآ  ات  تسا  هدش  عیرشت  مدرم  نوخ  ظفح  لیلد  هب  اهنت  هماسق  دومرف :
دنک ». عانتما  نتشک  زا  دسرتب و  هماسق  زا  دنیبیمن ، ار  وا  یسک  هک  ییاج  رد 

: دومرف ترضح  دش ؟ عورش  اجک  زا  هک : مدیسرپ  هماسق  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 6 - ) 47712 - 472
. دنتشگزاب وا  یپ  رد  دنامزاب . دوخ  نارای  زا  راصنا  زا  يدرم  ربیخ  حتف  زا  سپ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  هماسق  زاغآ 
! ادخ لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  راصنا  تسا . هدش  هتـشک  هدـیتلغیم و  شنوخ  رد  هک  دـندید  ار  وا 
رب ام  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دناهتشک . ار  وا  هک  دننک  دای  دنگوس  امـش  زا  رفن  هاجنپ  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  ار  ام  رای  دوهی 

یـسک هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دنروخب . دنگوس  دوهی  سپ  دومرف : ربمایپ  مینک ! دای  دنگوس  میاهدـیدن ، هک  يزیچ 
: متفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ریـصبوبا  مزادرپیم . ار  ناـترای  ۀـید  نونکا  مه  نم  دومرف : ترـضح  دریذـپیم ! ار  دوهی  فرح 
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؟ تسیچ دروم  نیا  رد  مکح 
ار رتشیب  ای  رتمک  ای  مهرد  رازه  هد  یـسک  رگا  درادن . مدرم  قوقح  زا  کی  چیه  رد  هک  دراد  یمکح  اهنوخ  رد  دنوادخ  دومرف : ترـضح 
رب يدرم  رگا  یلو  هیلع .] �یعّدم   ] تسا هدش  اعّدا  وا  هیلع  هک  تسا  یسکرب  دنگوس  تسین و  یعّدم  رب  دنگوس  دشاب ، هتشاد  اعّدا  یـسک  رب 

اعّدا هک  تسا  یناسک  ربارب  رد  نوخ  یعّدم  يارب  دـنگوس  دـناهداد ، ماجنا  یلتق  نانآ  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، هتـشاد  نوخ  ياعّدا  یهورگ 
[. مهیلع �یعّدم   ] تسا هدش  نانآ  هیلع 

نانآ هب  هدش ، دای  دنگوس  وا  رب  هک  سک  نآ  هجیتن  رد  تسا و  هتـشک  ار  سک  نالف  دننک  دای  دنگوس  هک  دروایب  ار  درم  هاجنپ  دیاب  یعّدـم 
دنگوس ناـنیا  رگا  دـنریگیم و  هید  دنتـساوخ ، رگا  دنـشکیم و  دنتـساوخ ، رگا  دـننکیم و  وـفع  وا  زا  دنتـساوخ ، رگا  دوـشیم . لـیوحت 

يارب یلتاق  میاهتشکن و  ام  دنروخب  دنگوس  ناشرفن  هاجنپ  مهیلع ] �یعّدم   ] تسا هدش  اعّدا  ناشهیلع  هک  نانآ  رب  تروص  نیا  رد  دندروخن ،
رد رگا  دنزادرپیم و  ار  وا  ۀید  هدش ، ادیپ  نآ  نایم  رد  لوتقم  هک  ياهیرق  نآ  لها  دندروخ ،] دنگوس   ] دـندرک نینچ  رگا  میـسانشیمن . وا 

دوریمن ». رده  ناملسم ، درف  نوخ  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ارچ  دوشیم ؛ هداد  لاملاتیب  زا  شاهید  دوب ، ینابایب 
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، دوب يو  هارمه  همربش  نبا  هک  یلاح  رد  یسوم  نب  یسیع  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 7 - ) 47713 - 473
ادیپ ربیخ  ياهرهن  زا  يرهن  رد  ار  يدرم  راصنا  متفگ : دیسرپ . نم  زا  نانآ ، ّدح  تسا و  هدش  ادیپ  یمدرم  نیمزرس  رد  هک  ياهتـشک  ةرابرد 

ترضح هن . دنتفگ : دیراد ؟ هنّیب  امـش  تفگ : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتـشک  ار  ام  رای  دوهی  دنتفگ : راصنا  دندرک .
دنگوس نایدوهی  سپ  دومرف : ترـضح  مینک ! دای  دنگوس  میاهدیدن ، هک  يزیچ  رب  هنوگچ  دنتفگ : راصنا  دـیروخیم ؟ دـنگوس  ایآ  دومرف :

ار شاهید  شیوـخ  دزن  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  سپ  دـنروخب ؟ دـنگوس  اـم  راـی  رب  ناـنآ  دـنتفگ : راـصنا  دـنروخیم .
: تفگ همربش  نبا  تخادرپ .

هک يدروم  رد  متفگ  وا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب ؟ هدرکن  تخادرپ  ار  هید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  تسیچ  امـش  رظن 
هماسق متفگ : ماما  هب  دیوگ : دـلاخ  نب  نامیلـس  دوب . هدرکن  ادـخ  لوسر  رگا  وگن  تسا ، هداد  ماجنا  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

لوتقم ». ناگدنامزاب  رب  دومرف : ترضح  تسیکرب ؟
رد هماسق  ةرابرد  هک  درک  لاؤس  نم  زا  همربش  نبا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ ریدـس  نب  ناـّنح  ( 8 - ) 47714 - 474

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  تفگ : وا  متفگ . دوب ، هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  يراک  وا  هب  نم  ییوگیم ؟ هچ  نوخ 
هچنآ اما  متفگ و  وت  هب  تسا  هداد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  اما  متفگ : وا  هب  دیامرفیم : ترضح  تفگ ؟ دیاب  هچ  دوب ، هدرکن 

مرادن ». ملع  نادب  نم  تسا ، هدادن  ماجنا 
هیلع نینمؤملاریما  درک و  مکح  لاوما ، رد  دـهاش  کی  دـنگوس و  هماسق و  ۀـیاپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 9 - ) 47715 - 475

مالـسلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  درک . مکح  هیاـپ  نیمهرب  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسا و  هداد  مکح  ّهلدا  نیمه  اـب  هفوک  رد  مالـسلا 
نینچ رگا  تسا و  تباث  ام  دزن  ّقح و  هماسق ، دومرف : ترـضح  دـنکیمن . راکنا  ار  نآ  ام  ِّیلو  دـهدیمن و  نت  هماسق  هب  ام  نمـشد  : » دومرف

یعّدم و رب  قوقح  ۀـمه  رد  هنّیب  مدرم و  تاجن  ۀـیام  اهنت  هماسق  دـشیمن و  عنام  يزیچ  چـیه  دنتـشکیم و  ار  یـضعب  یـضعب ، مدرم  دوبن ،
رد  رگم  تسا ، هیلع�یعّدم  رب  نیمی 
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. دندرک ادیپ  هتـشک  ار  وا  دش و  دوقفم  راصنا  زا  يدرم  دوب ، هتـسشن  ربیخ  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  نوخ ؛

ریغ زا  لداع  درم  ود  ینعی  ار - هنّیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتـشک  ار  ام  رای  يدوهی  نالف  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ :
دهاش ود  رگا  تسا و  راکنا  زا  سپ  ترـضح  روظنم  مهدیم ؛ امـش  لیوحت  ًامامت  ار  لتاق  هتـشک ، نیا  لباقم  رد  نم  دینک . هماقا  ناتدوخ -

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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. دینک صاصق  ات  مهدیم  امش  لیوحت  ًامامت  ار  صخش  نآ  نم  دینک . هماقا  رفن - هاجنپ  ینعی  ار - هماسق  سپ  دیتفاین ،
. میروخب دنگوس  میاهدیدن ، هک  يزیچرب  میرادن  شوخ  میرادن و  دهاش  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :

: دنتفگ نانآ  دنسانشیمن . وا  يارب  یلتاق  دناهتشکن و  ار  وا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دوهی ، سپ  دومرف : ترضح 
ار راـصنا  ۀتـشک  ۀـید  شیوخ  دزن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  دـنروخیم ! دـنگوس  دـندوهی ، ناـنیا  ادـخ ! لوسر  يا 

. تخادرپ
زا سرت  تفای ، تصرف  یقـساف  رجاف  رگا  ات  تسا  هدرک  ظفح  ار  ناناملـسم  ياهنوخ  هماسق ، اـب  دـنوادخ  اـهنت  دومرف : ادـخ  لوسر  سپس 

دنگوس رفن  هاجنپ  هک  تسا  نانآ  رب  دش ، ادیپ  یموق  نایم  رد  ياهتـشک  هک  نامز  ره  دـشک و  تسد  نتـشک  زا  دوش و  لتق  زا  وا  عنام  هماسق 
یتروص روظنم  دناهید . نماض  دوش ، ادـیپ  ناشنایم  رد  هتـشک  رگا  سپـس  میـسانشیمن . وا  يارب  یلتاق  میاهتـشکن و  ار  وا  ام  هک  دـننک  دای 

ادخ لوسر  هک  هنوگ  نآ  دنبایب ؛ صاصق  ّقح  دننک و  دای  دنگوس  نوخ  يایلوا  تسا  مزال  خطل ، تروص  رد  هک  دـشابن  « 1  » خطل هک  تسا 
هدش هتفگ  دوب و  هدش  ادیپ  ربیخ  ياههاچ  زا  یهاچ  رد  هتـشک  يراصنا  درم  نوچ  تفگ : نینچ  اهنت  دومرف و  راصنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتفگ دـنتفر و  ربیخ  هب  يراک  يارب  دوب ، لیهـس  نب  هللادـبع  يومعرـسپ  هک  دوعـس  نب  ۀـصیحم  وا و  دوب ، لیهـس  نب  هللادـبع  هتـشک  نآ  هک 
دوب رصع  زا  سپ  ناشندش  ادج  دننیچب و  ياهویم  ات  دندش  هدنکارپ  ربیخ  ياهناتسغاب  رد  دوب ، هدیسر  اهنآ  هب  هک  یگتسخ  زا  هک  دوشیم 
نیب ینمـشد  تسیزیمن و  اجنآ  رد  نانآ  اب  یـسک  دوب و  دوهی  ياههناخ  اهنت  ربیخ  دش و  ادـیپ  هتـشک  دوش ، بش  هکنآ  زا  شیپ  هللادـبع  و 

بجاو هماسق  تروص ، نیا  رد  تسا و  ثول ]  ] خـطل دروم  دـشاب ، نآ  دـننام  ای  تاهج  نیا  هک  یماـگنه  دوب و  راکـشآ  ناـیدوهی  راـصنا و 
هن دناهتـشکن و  هک  دننک  دای  دنگوس  نانآ  زا  رفن  هاجنپ  هدـش ، ادـیپ  ناشنایم  رد  هتـشک  هک  یناسک  دـیاب  دـشابن ، هنّیب  هماسق و  رگا  تسا و 

. دنسانشیم ار  یلتاق 
دنک و مامت  هکنآ  زا  شیپ   ] هتشک رگا  دنتـسه و  نماض  تسا ، هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  هنوگ  نآ  همه  نآ ، زا  سپ 

تسا ». بجاو  هماسق  نآ  اب  هک  تسا  خطل  مه  نیا  تسا ، هتشک  ارم  سک  نالف  دیوگب  هتشاد ] ناج  زا  یقمر  زونه 
______________________________

. دنتسه درف  نتشک  هب  مهتم  هورگ ، نآ  ینعی  ثول ؛ خطل و  تسا و  ثول  يانعم  هب  خطل  (. 1)
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رب هنّیب  قوقح ، ۀمه  رد  دومرف : ترضح  مدیسرپ . هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هیواعم  نب  دیرب  ( 10 - ) 47716 - 476
زا يدرم  دوب ، ربیخ  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  طـقف ؛ نوخ  رد  رگم  تسا ، هیلع�یعّدـم  رب  نیمی  یعّدـم و 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هتشک  ار  ام  رای  يدوهی  نالف  دنتفگ : راصنا  دنتفای . هتـشک  ار  وا  نآ  زا  سپ  تشگ . دوقفم  راصنا 
يا دـنتفگ : نانآ  منکیم . صاصق  هتـشک  نیا  ربارب  رد  لماک  روط  هب  ار  وا  نم  دـینک . هماقا  ناتدوخ  ریغ  زا  لداـع  درم  ود  دومرف : نایعّدـم 
ادخ لوسر  نآ  زا  سپ  میروخب . دـنگوس  میاهدـیدن ، هک  يزیچ  رب  میرادـن  شوخ  ام  میرادـن و  نامدوخ  ریغ  زا  دـهاش  ود  ام  ادـخ ! لوسر 

يرجاف قساف  درم  رگا  اـت  دوشیم  ظـفح  ناناملـسم  ياـهنوخ  هماـسق  اـب  اـهنت  دومرف : داد و  ار  وا  ۀـید  شیوخ  دزن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رفن هاجنپ  مهیلع�یعّدم  هنرگو  دشکب  يو  نتشک  زا  تسد  درادزاب و  نمشد  نتـشک  زا  ار  وا  هماسق  زا  سرت  درک ، ادیپ  شنمـشد  رب  یتصرف 

ناشنایم رد  ار  ياهتـشک  هک  یتروص  رد  دنروخن - دنگوس  نایعّدم  هنرگو  میـسانشیمن  ار  یلتاق  میاهتـشکن و  ام  هک  دـنروخیم  دـنگوس 
دنوشیم ». هید  نماض  رگا  دنبایب -

. تشذگ ءاضق  باوبا  زا  هدجه  باب  رد  یفاک  باتک  زا  تیاور  نیا 
ار وا  هک  دنروخیم  دـنگوس  همه  دوش ، ادـیپ  یهورگ  ۀـلیبق  رد  هتـشک  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 47717 - 477

نایم ناسکی  روط  هب  ناشلاوما  ناشدوخ و  نیب  رد  دنروخب ، دـنگوس  هک  دـنتفریذپن  رگا  سپ  دنـسانشیمن . وا  يارب  ار  یلتاق  دناهتـشکن و 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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دنوشیم ». هید  نماض  هلیبق ، غلاب  نادرم 
ناتلاوما رد  هچ  نآ  اب  ریاغم  ياهنوگ  هب  ناتياهنوخ  ةرابرد  لج  زع و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 12 - ) 47718 - 478

رد یلو  تـسا  هیلع�یعّدـم  رب  نـیمی  یعّدــم و  رب  هـنّیب  هـک  تـسا  هدرک  مـکح  ناـتلاوما  رد  دــنوادخ  هدرک . مـکح  تـسا ، هدرک  مـکح 
دورن ». رده  ناملسم  درم  نوخ  هک  نآ  ات  تسا  یعّدم  رب  نیمی  هیلع�یعّدم و  رب  هنّیب  ناتياهنوخ ،
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. تشذگ ءاضق  باوبا  زا  مهدجه  باب  زا  متفه  تیاور  رد  تیاور  نیا  دننام  و 

دننکن هماقا  ناشهتشک  ندش  هتشک  رب  هنّیب  نایعّدم ، هک  نامز  نآ  مالسلا  هیلع  مردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 47719 - 479
وا يارب  یلتاق  میاهتـشکن و  اـم  هک  دادیم  ادـخ  هب  دـنگوس  هاـجنپ  ار  لـتق  هب  ناـمهتم  دناهتـشک ، ار  وا  نیمهتم  هک  دـنروخن  مه  دـنگوس  و 

ناـیم رد  رگا  یلو  دوش  هتـشک  هلیبق  نیا  ناـیم  رد  هک  دوب  یناـمز  نیا  هتبلا  دـشیم و  هداد  لوتقم  ياـیلوا  هب  هید  نآ ، زا  سپ  میـسانشیمن .
دوشیم ». هداد  شیایلوا  هب  ناناملسم  لاملاتیب  زا  شاهید  دوش ، هتشک  يرهش  ای  رازاب  ای  رکشل 

نوچ سپ  دنک . دای  ادخ  هب  دنگوس  هاجنپ  هک  تسا  درم  نآ  رب  تشادن ، هنّیب  دش و  يدرم  رب  یلتق  یعّدم  يدرم  رگا  ( 14 - ) 47720 - 480
هتفگ هیلع�یعّدـم  هب  دروخب ، دـنگوس  هک  تفریذـپن  رگا  یلو  دـشکیم . ار  وا  دوـشیم و  هداد  لـیوحت  وا  هب  صخـش  نآ  دروـخ ، دـنگوس 

رد هتـشک  رگا  هتبلا  دوـشیم - هید  نماـض  دسانـشیمن ، زین  ار  لـتاق  هتـشکن و  هک  درک  داـی  دـنگوس  هاـجنپ  رگا  روـخب . دـنگوس  دوـشیم 
تسا ». هدش  ادیپ  ناشنایم 

تسا لتاق  لها  رب  ایآ  تسیک ؟ رب  هماسق  هک : مدیسرپ  هماسق  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يدارم  ثیل  ( 15 - ) 47721 - 481
ار ینالف  ینالف ، هک  دنروخب  دنگوس  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  هک  تسا  لوتقم  لها  رب  دومرف : ترـضح  لوتقم ؟ لها  رب  ای 

تسا ». هتشک 
ود هنّیب  تسا و  رتراوازس  یعّدم  هب  هنّیب  هک  نوخ  رد  رگم  رکنمرب ؛ نیمی  تسا و  یعّدم  رب  طقف  قوقح ، ۀمه  رد  هنّیب  ( 16 - ) 47722 - 482

هماسق رد  تسا و  هماسق  هب  تبون  سپ  تفاین ، لداع  دـهاش  ود  رگا  یلو  تسوا . لتق  یعّدـم  رگا  تسا ، یعّدـم  لـها  ریغ  زا  لداـع  دـهاش 
هتشکن ار  وا  هک  دروایب  هماسق  ای  هنّیب  ات  دنهاوخیم  هیلع�یعّدم  زا  داتفین ، قافتا  نیا  رگا  دنهدیم و  تداهش  لتق  هب  ناشناکین  زا  رفن  هاجنپ 

رگا نیاربانب  دسانـشیمن ؛ ار  وا  ةدنـشک  هتـشکن و  ار  وا  هک  دروخیم  دنگوس  هاجنپ  مهتم  درکن ، ادیپ  ار  رفن ] هاجنپ   ] هماسق رگا  یلو  تسا .
دوشیم ». هید  تخادرپ  هب  مزلم  دروخن ، دنگوس  رگا  یلو  دنهدیم  هلیبق  لها  يدابآ و  لها  ار  هید  تسین و  وا  رب  يزیچ  دروخ ، دنگوس 
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مهتم هک  يدرم  اب  هماسق  ۀطـساو  هب  ات  تسا  هدش  عیرـشت  هماسق  لیلد  نیا  هب  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 17 - ) 47723 - 483
ذفان ناشتداهش  دنهد ، تداهش  درف  نیا  هیلع  هماسق  رگا  نیاربانب  دوش ؛ يریگ  تخـس  هدش ، هتخانـش  يراکهزب  يراکناهنپ و  هب  تسا و 

تسا ».
تسیب و اطخ ، دروم  رد  رفن و  هاجنپ  دمع ، دروم  رد  هماسق  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ نانس  نب  هللادبع  ( 18 - ) 47724 - 484

دننک ». دای  دنگوس  ادخ  هب  دیاب  نانیا  دنرفن . جنپ 
هـضرع مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  ار  تاـید  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياوتف  : » دـیوگ ّببطتم  ورمع  وبا  ( 19 - ) 47725 - 485

صقن ییایوگ ، ییاونش ، ییانیب ، ناج ، دوب : هداد  رارق  هنوگ  شش  ار  ندب  ۀید  ترضح  دوب و  ندب  ةرابرد  ترضح  ياوتف  زا  یخرب  متـشاد .
اهنیا زا  کی  ره  اب  ترـضح  هاگنآ  اپ . ود  تسد و  ود  رد  بیع  ادص و  ندش  تفلک  ینیب و  رد  یگتفرگ ]  ] ندش هدـیچیپ  تهج  زا  ادـص 

رارق رفن  جنپ  تسیب و  اطخ ، رد  رفن و  هاجنپ  دـمع ، رد  ناج  اب  طابترا  رد  ار  هماسق  تسا و  هداد  رارق  دـسرب ، هید  هک  هزادـنا  ره  هب  ار  هماسق 
رتمک نیا  زا  هچره  تسا و  مزال  رفن  شـش  هماسق  يارب  رانید و  رازه  ینعی  دـسرب ، ناـسنا  ۀـید  هب  هک  ياهزادـنا  هب  « 1  » تـحارج رد  هداد و 
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. دوشیم هبساحم  رفن  شش  اب  باسح  نیمه  هب  دشاب ،
نیاربانب دـشابیم . اپ  ود  تسد و  ود  صقن  ادـص و  یتفلک  ینیب و  رد  ندـیچیپ  تهج  زا  ادـص  لقع ، ییانیب ، ییاونـش ، ناـج ، رد  هماـسق  و 

. دوب دهاوخ  ناسنا  ءزج  شش  اب  طابترا  رد  هماسق 
مشش کی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  بیسآ  نیا  دنیبب ، یبیـسآ  وضع ]  ] ءزج شـش  نیا  ۀیحان  زا  یمدآ  رگا  تسا : نینچ  مکح  نیا  ریـسفت 
هارمه هب  دوخ  دشاب ، شاییانیب  موس  کی  رگا  یلو  دروخیم  دنگوس  ییاهنت  هب  شدوخ  دشاب ، نآ  ریغ  ای  شاییایوگ  ای  ییاونـش  ای  ییانیب 

موس ود  رگا  دروخیم و  دـنگوس  رگید  درم  ود  هارمه  هب  شدوخ  دـشاب ، شاییانیب  زا  یمین  رگا  دـنکیم و  داـی  دـنگوس  رگید  درم  کـی 
رفن راهچ  هارمه  هب  شدوخ  دـشاب ، شاییانیب  مجنپ  « 2  » راهچ رگا  دنکیم و  دای  دـنگوس  رگید  رفن  هس  هارمه  هب  شدوخ  دـشاب ، شاییانیب 
رگا اهتحارج و  رد  هماسق  تسا  هنوگ  نیمه  دروخیم و  دنگوس  رفن  جنپ  هارمه  هب  وا  دشاب ، شاییانیب  ۀـمه  رگا  دـنکیم و  دای  دـنگوس 
مـشش کـی  رگا  هجیتـن  رد  دوشیم . فعاـضم  هدیدبیـسآ  دوـخ  رب  اهدـنگوس  دروـخب ، دـنگوس  وا  اـب  هک  درادـن  ار  یـسک  هدیدبیـسآ 

راب  کی  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  شاییانیب 
______________________________

(. بیذهت ۀخسن  رد   ) دسرب ناسنا  ۀید  هک  ياهزادنا  هب  حراوج  اضعا و  رد  و  (. 1)
(. بیذهت ۀخسن  رد   ) مشش جنپ  رگا  و  (. 2)
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راـب راـهچ  دوب ، موس  ود  رگا  دـنگوس و  راـب  هس  دوب ، شاییاـنیب  زا  یمین  رگا  دـنگوس و  راـبود  دوب ، موس  کـی  رگا  دروخیم و  دـنگوس 

دروخیم و دنگوس  راب  شـش  دشاب ، هداد  تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  شاییانیب  ۀمه  رگا  دنگوس و  راب  جنپ  دوب ، مشـش  جنپ  رگا  دنگوس و 
دوشیم ». هداد  هید  وا  هب  نآ  زا  سپ 

: داد رارق  هضیرف  شش  رب  ار  نآ  داد و  اوتف  ندب ، دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ حصان  نب  فیرظ  ( 20 - ) 47726 - 486
اب عیرـشت  نیا  اپ و  ود  تسد و  ود  ندـش  جـلف  ادـص و  یتفلک  ینیب و  رد  ندـیچیپ  تهج  زا  ادـص  صقن  ییایوگ ، ییاونـش ، ییانیب ، ناـج ،

. داد رارق  هماسق  دسرب ، هید  هک  ياهزادنا  هب  اهنیا  مادک  ره  اب  سپ  تسا . مکح  نآ  يریگهزادنا 
رازه هب  شاهید  هک  ياهزادـنا  هب  اهتحارج  اب  طابترا  رد  درم و  جـنپ  تسیب و  اطخ  رد  درم و  هاجنپ  دـمع  رد  ناج  اـب  طاـبترا  رد  هماـسق  و 

. دوشیم هبساحم  رفن  شش  نیمه  تبسن  هب  سپ  دشاب  رتمک  نیا  زا  هچ  ره  رفن و  شش  هماسق  اب  دسرب  رانید 
شش اهنیا  سپ  تساپ . ود  تسد و  ود  صقن  ادص و  یتفلک  ینیب و  رد  ندیچیپ  تهج  زا  ادص  لقع ، ییانیب ، ییاونـش ، ناج ، رد  هماسق  و 

شمـشچ هک  تسا  ياهزادناهب  رفن  شـش  ۀیاپ  رب  هماسق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  تسا . رانید  رازه  ناج  ۀـید  تسا و  درم  ءزج 
موس کی  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  شاهید  دروخیم و  دنگوس  ییاهنت  هب  درم  نآ  دـشاب ، شاییانیب  مشـش  کی  رگا  تسا . هدـید  بیـسآ 
رگا دروخیم و  دنگوس  درم  ود  هارمه  هب  وا  دشاب ، شاییانیب  زا  یمین  رگا  دروخیم و  دنگوس  يرگید  درم  هارمه  هب  وا  دـشاب ، شاییانیب 

دروخیم و دنگوس  رفن  راهچ  اب  وا  دشاب ، شاییانیب  مجنپ  راهچ  رگا  دنکیم و  دای  دنگوس  درم  هس  هارمه  هب  وا  دـشاب ، شاییانیب  موس  ود 
. تسا مشچ  اب  طابترا  رد  هماسق  دروم  رد  نیا  دنکیم و  دای  دنگوس  درم  جنپ  هارمه  هب  وا  دشاب ، شاییانیب  ۀمه  رگا 
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زا هک  ییانیب  ةزادنا  رد  یتهج  زا  دباییمن و  دنک ، دای  دنگوس  دـیاب  هک  ار  یـسک  هک  یـسک  ةرابرد  ترـضح  و  دـیوگ : حـصان  نب  فیرظ 

کی تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شاییانیب  مشـش  کی  رگا  دوب . دـهاوخ  فعاـضم  وا  دـنگوس  هک  داد  يوتف  تسین ، یقوثو  تسا  هداد  تسد 
ۀمه رگا  دنگوس و  جنپ  مشـش ، جنپ  رگا  دنگوس و  راهچ  موس ، ود  رگا  دنگوس و  هس  یمین ، رگا  دـنگوس و  ود  موس ، کی  رگا  دـنگوس و 
هداد وا  هب  يزیچ  دزرو ، عانتما  ندروخ  دنگوس  زا  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید  نآ  زا  سپ  دروخیم . دـنگوس  راب  شـش  هدوب ، شاییانیب 
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یسررب هشیدنا ، شسرپ ، زا  طابترا  نیا  رد  مکاح  دوش و  ادیپ  قوثو  وا  هب  تبسن  یتسار  هب  هدروخ و  دنگوس  نآ  رب  هچنآ  رگم  دوشیمن ؛
دننزیم يزیچ  رب  لکـش ، نیمه  هب  مه  نآ  دـسرب ، وا  ییاونـش  هب  بیـسآ  رگا  دریگیم و  کـمک  دودـح ، صاـصق و  دروـم  رد  قـیقحت  و 

تسد زا  هک  تسا  ییاونش  رادقم  ۀیاپرب  هماسق  دوشیم و  يریگهزادنا  سپس  دوش . صخشم  وا  ییاونـش  ةزادنا  ات  دوشیم ] داجیا  ییادص  ]
تسا »]. مزال  رفن  شش  هماسق  قّقحت  يارب  هک   ] دوشیم هبساحملکش  نیمه  هب  زین  تسا  هداد  تسد  زا  ار  ییاونش  ۀمه  رگا  تسا و  هداد 

رب درم و  جنپ  تسیب و  ییاطخ  لتق  درم و  هاجنپ  يدمع  لتق  ةرابرد  هماسق  : » دومرف مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  ( 21 - ) 47727 - 487
تسا ». باسح  نامه  هب  تحارج 

، ییاونش ییانیب ، ناج ، تسا : هدش  هداد  رارق  هضیرف  شش  ندب  يارب  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 22 - ) 47728 - 488
نآ تسا  هدش  عیرـشت  هماسق  اهنیا ، زا  کی  ره  اب  اپ و  ود  تسد و  رد  بیع  ادص و  یتفلک  ینیب و  رد  ادص  ندـیچیپ  تهج  زا  ادـص  صقن 
زا لماک و  ۀـید  کـی  ةزادـنا  هب  رفن  جـنپ  تسیب و  اـطخ ، رد  رفن و  هاـجنپ  يدـمع  لـتق  رد  هماـسق  نیارباـنب  دوشیم ؛ میـسقت  هید  هک  هنوگ 

.« دوب دهاوخ  رفن  شش  زا  باسح  نیمه  رب  دشاب ، رتمک  نیا  زا  هچره  دسرب و  رانید  رازه  هب  هک  يدروم  رد  رفن  شش  اهتحارج 

تاعاجرا

: تشذگ

نیا يارب  هدش ، رفن  هاجنپ  هک  هماسق  تلع  اما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مهدـجه  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
.« دورن رده  هب  ناملسم  درف  نوخ  ات  تسا  نآ  رد  طایتحا  يراک و  مکحم  هک  تسا 

: دیآیم

مرو شاهضیب  دـسرب و  یبیـسآ  درم  هب  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اضعا ، تاـید  باوبا  زا  مایـس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
هب هک  یمک  رادقم  هب  زج  دناوتن  دوش و  کیدزن  مه  هب  نآ  ۀنیـس  رود و  مه  زا  شیاهاپ  ۀنـشاپ  رگا  تسا و  رانید  دص  راهچ  شاهید  دـنک ،

ماگنه نیا  رد  دوش ، هدیمخ  شتشپ  رگا  تسا و  رانید  دصتـشه  نامه  هک  تسا  ناج  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  دور ، هار  دروخیمن  مه  درد 
وا ». ۀید  ةزادنا  هب  رفن  شش  ینعی  تساهنیا ؛ هک  يزیچ  ره  رد  هماسق  دوشیم و  لماک  رانید  رازه  شاهید 
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لتق هب  مهّتم  تشادزاب  باب 10 

سپ درکیم . ینادنز  زور  شش  نوخ ، ماّهتا  رد  هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47729 - 489
تخاسیم ». دازآ  ار  مهّتم  هنرگو  درکیم ] صاصق  ای  هید  هب  مکح  هک   ] دندروآیم هنّیب  لوتقم  يایلوا  رگا 

تخانـش زا  سپ  ندرک  ینادنز  نوخ و  ةرابرد  رگم  تسین ؛ نادنز  ماّهتا ، رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47730 - 490
تسا ». متس  ّقح ،
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ندب ياضعا  صاصق  مّود : لصف 
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ناسنا ندب  ياضعا  عطق  تحارج و  رد  هید  صاصق و  مکح  باب 1 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
رد شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت ]  ] نآ رد  لیئارـساینب ]  ] ناـنآ رب  و 
(، دنک رظنفرـص  صاصق ، زا  و   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز ، ره  دـشابیم و  نادـند  ربارب  رد  نادـند  شوگلباقم و 

«1 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سکره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ )  ) ةراّفک
لـتق و دروـم  رد  اـطخ  دـمع و  ةراـبرد  دـییوگیم  هچ  متفگ : مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  هـب  : » دـیوگ هبیتـع  نـب  مَـکَح  ( 1 - ) 47731 - 491
لتق و رد  ياطخ  لباقم  رد  یلو  تسا . صاـصق  اـهتحارج ، لـتق و  لـباقم  رد  تسین ؛ دـمع  ناـس  هب  اـطخ  دومرف : ترـضح  اـهتحارج ؟
، صخـش دـشاب و  حراـج  زا  لـتاق و  زا  اـطخ  رگا  مَکَح ! يا  دوـمرف : نم  هب  ماـما  سپـس  دـیوگ : هبیتـع  نب  مَـکَح  تـسا . هـید  اـهتحارج ،

حراج ای  لتاق  رگا  و  دوزفا : ترضح  دوب . دهاوخ  وا  نیشن  هیداب  يایلوا  رب  نیـشن  هیداب  نیا  ياطخ  تهج  هب  تیانج  ۀید  دشاب ، نیـشنهیداب 
دوب ». دهاوخ  وا  نیشنرهش  يایلوا  رب  وا ، ياطخ  تهج  هب  تیانج  ۀید  دشاب ، نیشنرهش 

______________________________

.45 هدئام 5 / (. 1)
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رد تسا و  صاصق  دمع ، رد  : » دومرف دریگیم ، رارق  صاصق  دروم  هک  یتاحارج  لتق و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47732 - 492
تسا ». هلقاع  يهدهع  رب  مه  نآ  تسا و  هید  اطخ ،

درکیم صاصق  هب  مکح  ندـب  رد  یتحارج  ره  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47733 - 493
دوش ». هداد  وا  هب  هید  دریذپب و  ار  تحارج  ۀید  حورجم ، هک  نیا  رگم 

مدیسرپ دوشیم ، هتسکش  دمع  يور  زا  هک  تسد  قاس  نادند و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 4 - ) 47734 - 494
: دومرف ترضح  صاصق ؟ ای  تسا  تباث  هتسکش ] ملاس و  نیب  توافت   ] شرا ود ، نیا  يارب  ایآ  هک :

نیا دنزاس ، یـضار  دهاوخیم  هچنآ  اب  ار  وا  رگا  دومرف : ترـضح  دننک ؟ ربارب  دنچ  ار  وا  ۀید  رگا  متفگ : ماما  هب  دیوگ : ریـصبوبا  صاصق .
تسوا ». ّقح 

صاصق دنتساوخ  هورگ  نآ  تسکش . ار  راصنا  زا  يرتخد  يولج  نادند  سنا ،] ۀمع   ] دوعسمرتخد عیبر  : » دیوگ سنا  ( 5 - ) 47735 - 495
کلام نب  سنا  يومع  هک  رـضن  نب  سنا  دومرف . رداص  ار  صاـصق  روتـسد  مه  ترـضح  دـندمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دـننک .

يا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . دهاوخن  هتـسکش  وا  يولج  نادند  ادخ ، لوسر  يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ؛ تفگ : دـشیم ،
صاصق و   ] دندش یضار  هتـسکش  ملاس و  ياهب  توافت  نتفرگ  هب  هورگ  نآ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تسا . هدمآ  ادخ  باتک  رد  صاصق  سنا ،

ار شدنگوس  دنوادخ  دروخب ، يدنگوس  رگا  هک  تسا  یـسک  ادخ  ناگدـنب  نایم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرکن .]
.« دزاسیم یلمع 

تاعاجرا
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: دیآیم

. باب نیا  بسانم  یتیاور  وضع ، صاصق  باوبا  زا  هدزون  باب  رد 
صاصق دـمع ، تروص  رد  وا  زا  و  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  اضعا ، تاـید  باوبا  زا  مهدزاـی  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

دوشیم ».
دوشیم ». صاصق  دمع ، تروص  رد  وا  زا  و  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ةدومرف  مهدزاود ، باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

تسا صاصق  نآ  رد  یندب ، تحارج  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  حارج ، جاجـش و  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دوشیم ». هداد  هید  وا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دریذپب  ار  تحارج  ۀید  دیاب  حورجم  نآ  ای 

. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  مجنپ ، باب  تایاور  رد  و 
349 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درم نز و  ندب  ياضعا  صاصق  مکح  باب 2 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
رد شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج ، لـباقم  رد  ناـج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت ]  ] نآ رد  لیئارـساینب ]  ] ناـنآ رب  و 
(، دنک رظن  فرـص  صاصق  زا  و   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز  ره  دـشابیم و  نادـند  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  لباقم 

«1 . » تسا رگمتس  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سکره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ )  ) ةراّفک
رد مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  لج : زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ( 1 - ) 47736 - 496

تسا ». تامکحم  زا  هیآ ، نیا  : » دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  ینیب ، ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم 
درم تحارج  اب  نز  تحارج  دومرف : ترضح  مدیسرپ . اهتحارج  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 2 - ) 47737 - 497

درم و نادـند  دوشیم و  نز  تحارج  ربارب  ود  درم  تحارج  دـسرب ، هید  ثلث  هب  نوچ  دـسرب و  هید  ثلث  هب  هک  نآ  ات  تسا  ناسکی  ربارب و 
نادناخ هب  دنـشکب ، ار  درم  هک  دنهاوخب  نز  نادناخ  دشکب و  دـمع  يور  زا  ار  ینز  يدرم  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . ناسکی  نز  نادـند 

رد دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هتـشک  ار  يدرم  هک  ینز  ةرابرد  ماما  زا  دیوگ : ریـصبوبا  دنـشکب . ار  وا  دننادرگرب و  ار  هید  فصن  درم 
تسین ». نماض  ار  يزیچ  وا  لها  دوشیم و  هتشک  وا  ربارب 

. دـش لاؤس  صاصق  تاید و  دروم  رد  نانز  نادرم و  ياهتحارج  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 3 - ) 47738 - 498
، تشگنا ربارب  رد  تشگنا  تحارج و  ربارب  رد  تحارج  نادـند و  ربارب  رد  نادـند  دـنايواسم ؛ صاصق  رد  نانز  نادرم و  دومرف : ترـضح 

موس ود  اهتحارج  رد  درم  ۀـید  دور ، رتارف  هید  موس  کی  زا  نوچ  دـسرب و  هید  موس  کی  هب  اهتحارج  هک  نآ  ات  تسا . يواـسم  ربارب و 
دوشیم ». هید  موس  کی  نانز  ۀید  هید و 

______________________________

.45 هدئام 5 / (. 1)
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. مدیسرپ تسا ، هدیرب  ار  ینز  تشگنا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ روفعی  یبا  نبا  ( 4 - ) 47739 - 499
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نز ربارب  ود  درم  ۀید  تشذگ ، هید  موس  کی  زا  نوچ  دسرب و  هید  موس  کی  هب  هک  ییاج  ات  دوشیم  هدـیرب  درم  تشگنا  دومرف : ترـضح 
تسا ».

: دومرف تسا ؟ صاصق  درم  نز و  نیب  ایآ  هک  مدیسرپ  هرابنیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ جاّرد  نب  لیمج  ( 5 - ) 47740 - 500
دیآیم ». نییاپ  نز  دوریم و  الاب  درم  دیسر ، موس  کی  هب  نوچ  دنربارب و  دسرب ، موس  کی  هب  ات  اهتحارج  رد  صاصق  رد  يرآ .

هتـشک وا  ربارب  رد  دـشکب ، دـمع  يور  زا  ار  يدرم  ینز  رگا  : » هک تـسا  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 6 - ) 47741 - 501
. تسین دوش ، هتشک  وا  هک  نیا  زا  شیب  ياهطلس  رطاخ ، نیا  هب  يرگید  صخش  ای  نز  نیا  رب  دوشیم و 

زا اهتحارج  نوچ  تسا و  هدیـسرن  ثلث  هب  اهتحارج  هک  یمادام  تسا  درم  ياپمه  اهتحارج  رد  نز ، دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
رانید دص  وا  رد  دربب ، ار  ینز  تشگنا  يدرم  رگا  هک  لکـش ] نیا  هب  [ ؛ دوشیم درم  تحارج  فصن  هب  لیامتم  نز  تحارج  درذـگب ، ثلث 

ارچ رانید ؛ تسیود  ات ، راهچ  رد  رانید و  دصیـس  اـت ، هس  رد  نینچمه  راـنید و  تسیود  نآ  رد  دربب ، ار  نز  تشگنا  ود  رگا  دوب و  دـهاوخ 
اهتحارج رد  نز  تسا و  راـنید  دـصناپ  نز  ۀـید  نوچ  دوب . دـهاوخ  راـنید  هاـجنپ  یتشگنا  ره  رد  درذـگب ، هید  ثلث  زا  نوچ  نز  ۀـید  هک 

تسا ». درم  ۀید  دننام  شاهید  هدیسرن ، هید  ثلث  هب  هک  یمادام 
تسا ». نادرم  ياهتحارج  فصن  نانز ، ياهتحارج  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 47742 - 502

صاصق ناگدرب  اـهدازآ و  نیب  ناـج و  رد  زج  تسین  صاـصق  ناـنز  نادرم و  نیب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 47743 - 503
ناج ». رد  رگم  تسین  صاصق  يزیچ  رد  اههچب  نیب  و  دشاب - دمع  رگا  ناج - رد  زج  تسین 

 353 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، تسین صاصق  ناـج  رد  زج  درم  نز و  نیب  هک  تسا  نآ  رب  لمتـشم  ربخ  نیا  هچنآ  : » دـیوگ راصبتـسا  باـتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 

هتبلا تسا - درم  ياضعا  ۀید  فصن  نز ، ياضعا  ۀید  هک  ارچ  تسین ؛ دـشاب  ناسکی  نآ  رد  درم  نز و  هک  یـصاصق  هک  تسا  نیا  شیانعم 
دور ». رتارف  هید  موس  کی  زا  رگا 

یتیاور نامه  تسا ؛ هتسج  کسمت  هباّیس  نب  نمحرلادبع  تیاور  هب  اضعا  رد  درم  نز و  نیب  صاصق  تابثا  يارب  هللا  همحر  یسوط  خیش  و 
دنربیم ». ار  شتلآ  دربب ، ار  شنز  جْرف  هک  يدرم  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک 

.« تسین صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  نانز  نادرم و  نیب  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 47744 - 504

تاعاجرا

: تشذگ

ناسکی ناـنز  نادرم و  ياـهتحارج  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  صاـصق ، لـتق و  باوبا  زا  مهدـفه  باـب  زا  موس  تیاور  رد 
هک نآ  اـت  درم ، تشگنا  ربارب  رد  نز  تشگنا  درم و  شارخ  مخز و  ربارب  رد  نز  مـخز  شارخ و  درم و  نادـند  ربارب  رد  نز  نادـند  تـسا ؛

دوشیم ». نز  ۀید  ربارب  ود  درم  ۀید  دیسر ، هید  موس  کی  هب  نوچ  دسرب و  هید  موس  کی  هب  تحارج 
تحارج فصن  دومرف : ترـضح  دیوگ : يوار  مدیـسرپ . نز  تحارج  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، تیاور  رد  و 

[.« لحارم همه  رد   ] نآ زا  رتمک  ای  هتفرگ  هید  زا  تسا ؛ درم 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  يدعب ، باب  رد 
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. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتایاور  حارج ، جاجش و  تاید  باوبا  زا  مود  باب  اضعا و  تاید  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد  و 

سکعرب درم و  طسوت  نز  مشچ  ندروآرد  مکح  باب 3 

هراشا

، تسا هدروآرد  ار  ینز  مشچ  هک  يدرم  ةراـبرد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  ( 1 - ) 47745 - 505
دریگیم و ار  هید  مراهچ  کی  دهاوخب ، نز  رگا  دنهدیم و  وا  هب  ار  هید  مراهچ  کی  دننکیم و  روک  ار  درم  مشچ  دنهاوخب ، رگا  : » دومرف
ار شمـشچ  ۀـید  هنرگو  دـنکیم  روک  ار  نز  مشچ  دـهاوخب ، درم  رگا  دوـمرف : تسا ، هدروآرد  ار  يدرم  مشچ  هک  ینز  ةراـبرد  ترـضح 

دریگیم ».
 355 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

روک ار  درم  مشچ  دـهاوخب  نز  هک  یتروص  رد  دـنک ، روـک  ار  ینز  مشچ  يدرم  رگا  : » تسا هدـمآ  عـنقم  باـتک  رد  ( 2 - ) 47746 - 506
مـشچ ینز  رگا  دریگیم و  مهرد  دـصناپ  رازه و  ود  تساوخرگا  دزادرپیم و  وا  هب  مهرد  دـصناپ  رازه و  ود  درک و  دـهاوخ  نینچ  دـنک ،
تروص نیا  رد  یلو  درک  دهاوخ  نینچ  دروایب ، رد  ار  نز  مشچ  ات  تساوخ  درم  رگا  تسا و  نماض  مهرد  رازه  دصناپ  دروآرد ، ار  يدرم 

.« دوشیمن راکهدب  يزیچ  نز 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هچنآ  شتاراشا  نیشیپ و  باب  تایاور  رد 

دنروآیم رد  ار  شمشچ  ای  دننکیم  حورجم  ار  وا  اهنآ  دنیبیم و  ار  ياهدع  تاروع  هک  یسک  مکح  باب 4 

هراشا

شلزنم رد  ینمؤـم  هب  هک  سکره  دوـمرف : تسا و  مارح  نمؤـم  رب  نمؤـم ، تروـع  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47747 - 507
، درب موجه  شاهزاجا  نودب  شلزنم  رد  ینمؤم  هب  هک  سکره  تسا و  حابم  لاح  نآ  رد  نمؤم  يارب  شمـشچ  ود  ندرک ] روک  ، ] دـشکرس

تسا ». حابم  شنوخ  دنک ، بیذکت  ار  وا  راکنا و  ار  یلسرم  توبن  هک  سکره  تسا و  حابم  لاح  نآ  رد  نمؤم  نآ  يارب  شنوخ 
؟ تسا هنوگچ  وا  ِلاح  تسیچ و  دـنک ، راکنا  ار  امـش  زا  یماـما  هک  یـسک  ةراـبرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسم  نب  دـمحم 
هک ارچ  تسا ؛ مالسا  زا  دترم  رفاک  وا  تسا و  رازیب  شنید ، وا و  زا  ادخ  رازیب و  ادخ  زا  دنک ، راکنا  ار  یماما  هک  سکره  دومرف : ترـضح 

رگم تسا ؛ حابم  شنوخ  لاح  نآ  رد  رفاـک و  وا  دـیوج ، يرازیب  ادـخ  نید  زا  هک  سکره  تسادـخ و  نید  شنید ، ادـخ و  يوس  زا  ماـما 
ناج ای  لام  دصق  ریگلفاغ و  ار  ینمؤم  سکره  و  دومرف : ترـضح  دنک . هبوت  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  هتفگ  هچنآ  زا  ددرگزاب و  هکنیا 

تسا ». حابم  لاح  نآ  رد  نمؤم  نآ  يارب  شنوخ  دنک ، ار  وا 
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ار وا  مشچ  هک  تسا  لالح  دشکرـس ، ناشهزاجا  نودب  ياهناخ  رد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 47748 - 508
دننک ». روک 

و  ] داتسیا رگا  یلو  تسین  وا  رب  يزیچ  هک  دش  رود  رگا  دوشیم . هدز  گنس  وا  هب  دشکرس ، یهورگ  ۀناخ  هب  سکره  ( 3 - ) 47749 - 509
. تسین وا  يارب  ياهید  دنزاس ، رک  ای  دننک  روک  ار  وا  رگا  دوشیم و  ناراب  گنس  تفرن ]

 357 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
، درگنب نانآ  ياهتروع  هب  ات  دنک  هاگن  مدرم  ۀناخ  هب  ياهنزور  زا  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 4 - ) 47750 - 510

تسا ». هتفر  رده  شمشچ  دننک ، روک  ار  وا  مشچ  لاح  نآ  رد  سپ 
ياهزادنا هب  ار  یخاروس  هک  مراد  ياهیاسمه  : » تفگ درک و  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  راصنا  زا  يدرم  ( 5 - ) 47751 - 511

هب دزیخیم  رب  لسغ  يارب  مرـسمه  نوچ  تسا و  هدرک  هدامآ  دـنکیم ، لسغ  مرـسمه  هک  ییاج  رانک  زا  دـشاب ، هتـشاد  دـید  شمـشچ  هک 
رد ار  نآ  درک ، هاـگن  وا  نوـچ  نک و  تسرد  شیارب  ار  ینزوـس  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنکیم . هاـگن  مرـسمه 

نک ». ورف  شمشچ 
، درگنیم يزیچ  يال  زا  ار  نانآ  ای  تسا  نانآ  رب  فرشم  هک  یهورگ  هب  یـسک  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47752 - 512
: دومرف ترـضح  دـنرادن و  ياهمیرج  چـیه  نانآ  دـننک ، روک  ار  شمـشچ  ای  دنـشکب  ار  وا  دـننک و  ترپ  وا  يارب  يزیچ  نانآ  دـشک و  رس 
ار وا  مشچ  اـت  دروآ  ياهلیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  درکیم . هاـگن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  قاـتا  فاکـش  زا  يدرم 

تمشچ يدنامیم ، رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دیلپ ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هتفر  صخـش  نآ  هک  دید  یلو  دروآرد 
مدرکیم ». روک  ار 

نانآ ياهتروع  هب  ات  دشکیم  رس  یهورگ  رب  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 7 - ) 47753 - 513
نآ دومرف : ترـضح  دننکیم . روک  ار  شمـشچ  ای  دنزاسیم  حورجم  ای  دنـشکیم  ار  وا  دننکیم و  ترپ  وا  تمـس  هب  يزیچ  نانآ  درگنب .

ياهلیم درکیم  هاگن  قاتا  لخاد  هب  ناشقاتا  خاروس  زا  يدرم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  درادـن ؛ هید  صخش 
هلیم نیا  اـب  يدـنامیم ، مربارب  رد  رگا  دـیلپ ، يا  هک : دز  ادـن  ار  وا  ترـضح  تسا . هتفر  درم  نآ  هک  دـید  دـنک ، روک  ار  وا  مشچ  اـت  دروآ 

مدرکیم ». روک  ار  تمشچ 
زا يدرم  دوب ، شیاهقاتا  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47754 - 514

ار تمـشچ  نیا ، اب  مدوب ، وت  کیدزن  رگا  دومرف : ترـضح  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسد  رد  یبوچ  دیـشکرس . رد  فاکش 
مدرکیم ». روک 

 359 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ندید يارب  امرخ  ياههخاش  يال  زا  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 9 - ) 47755 - 515

، نآ هلیـسو  هب  اـت  مدرکیم  ترپ  تیوس  هب  ياهلیم  یناـمیم ، متـسنادیم  رگا  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دیـشکرس . ربماـیپ 
میوگیم وت  هب  نم  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  تسام ؟ ّقح  يراک  نینچ  ایآ  متفگ : ماـما  هب  دـیوگ : هرارز  نب  دـیبع  دوش . روک  تمـشچ 

میراد »! یّقح  نینچ  ام  ایآ  ییوگیم  وت  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  نب  دیبع  ( 10 - ) 47756 - 516
ود دـید  دـنادرگیم ، ار  اهنآ  هک  دوب  ترـضح  راـنک  یگدنـسیر  ياـهخرچ  دوب و  شیاـهقاتا  زا  یکی  رد  شنارـسمه  زا  یکی  هارمه  هلآ 

: دیوگ هرارز  نب  دیبع  منک . روک  ار  تمشچ  ات  متـساخیمرب  ینامیم ، مربارب  رد  هک  متـسنادیم  رگا  دومرف : ترـضح  دنکیم . هاگن  مشچ 
، دهدیم ماجنا  وت  هب  تبسن  ار  راک  نیا  هنایفخم  رگا  دومرف : ترضح  دیآ ؟ شیپ  نامیارب  نآ  هباشم  رگا  مینکب  ار  يراک  نینچ  ام  مدیسرپ :

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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هدب ». ماجنا 
یلاح رد  ترضح  دیشکرس . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهقاتا  زا  یضعب  هب  يدرم  : » دیوگ دعـس  نب  لهـس  ( 11 - ) 47757 - 517

[ هک ارچ  [ ؛ مدزیم تمشچ  هب  نیا  اب  ینکیم ، هاگن  قاتا  هب  وت  هک  متـسنادیم  رگا  دومرف : دمآ و  نوریب  دوب ، يزیترـس  ین  شتـسد  رد  هک 
تسا ». ندید  نیمه  يارب  اهنت  نتفرگ  هزاجا 

: تسا هدمآ  تشذگ ، شوم  ةدروخمین  تهارک  باب  رد  هک  يدنس  نامه  اب  یهانم  تیاور  رد  ( 12 - ) 47758 - 518
ردارب تروـع  هب  سکره  دوـمرف : درک و  یهن  دـنک ، یـشکرس  شاهیاـسمه  ۀـناخ  هب  يدرم  هک  نیا  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  »

زا دـهدیم و  رارق  دنتـسه  مدرم  تاروع  یپ  رد  هک  یناقفانم  اب  ار  يو  دـنوادخ  درگنب ، دـمع  يور  زا  دوخ  لها  ریغ  تروع  ای  شناملـسم 
.« دنک هبوت  هکنیا  رگم  دزاس ؛ اوسر  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  ات  دوریمن  نوریب  ایند 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  یتایاور  متفه ، باب  مامح و  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد 
رد یموـق  هب  هک  يدرم  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  صاـصق ، لـتق و  باوـبا  زا  متفه  تسیب و  باـب  زا  موـس  تیاور  رد  و 
ای دـننک  روـک  ار  شمـشچ  باـترپ و  وا  يوـس  هب  يزیچ  ناـنآ  دـنک و  هاـگن  دـنیبب ، یـسک  درادـن  تسود  هچنآ  هب  اـت  دشکرـس  ناـشهناخ 

درادن ». ياهید  صخش  نآ  دنزاس ، شحورجم 
361 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دروآرد ار  انیب  مشچ  هک  يروک  مکح  باب 5 

هدروآرد دمع  يور  زا  ار  یملاس  ناسنا  مشچ  هک  مدیـسرپ  ییانیبان  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هدیبعوبا  ( 1 - ) 47759 - 519
رب نآ  ۀید  درادـن ، یلام  رگا  دزادرپب و  هید  شلام  زا  دـیاب  دروم  نیا  رد  تساطخ . نوچ  انیبان  دـمع  هدـیبع ، ابا  يا  دومرف : ترـضح  تسا .

.« دوریمن نیب  زا  ناملسم  درف  ّقح  تسا و  ماما  ةدهع 

دروآرد ار  دازآ  مشچ  هک  ياهدرب  مکح  باب 6 

هراشا

هدرب رب  درک و  روک  ار  يدازآ  مشچ  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47760 - 520
دوشیم ». لطاب  ناراکبلط  ْنید  تسا و  ّدح  هدرب  رب  هدش ، روک  شمشچ  هک  یسک  يارب  دومرف : دشاب ، ْنید 

: دومرف دراد ، یهدب  هدرب  هدرک و  روک  ار  يدازآ  مشچ  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47761 - 521
.« دوشیم لطاب  ناراکبلط  بلط  دننکیم و  روک  ار  مشچ  »

تاعاجرا
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: تشذگ

. دینک هعجارم  تسا  نیا  اب  بسانم  هچنآ  هب  نیشیپ  باب  رد 
363 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

سکعرب دروآرد و  ار  یملاس  ناسنا  مشچ  هک  مشچ  کی  ناسنا  مکح  باب 7 

هراشا

دمع يور  زا  ار  یملاس  ناسنا  کی  مشچ  یمـشچ ، کی  درف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ سیق  نب  دمحم  ( 1 - ) 47762 - 522
؟ دنامب انیبان  وا  دیوگ : سیق  نب  دمحم  دننکیم . روک  ار  وا  مشچ  دومرف : ترضح  تسا . هدرک  روک 

تسا ». هدرک  انیبان  ار  وا  ّقح  يهماقا  دومرف : ترضح 
: دومرف تسا ، هدرک  روک  ار  یملاس  درف  مشچ  هک  یمشچ  کی  ناسنا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47763 - 523

. دوشیم انیبان  وا  تروص  نیا  رد  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دننکیم . روک  ار  شملاس  مشچ  کی  »
.« تسا هتخاس  انیبان  ار  وا  ّقح  يهماقا  دومرف : ترضح 

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  نیا  رب  هچنآ  وضع  صاصق  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  اضعا  تاید  باوبا  زا  متفه  باب  تایاور  رد 

مشچ براض  صاصق  مکح  باب 8 

هدمآ شمشچ  رد  بآ  هدز و  وا  مشچ  هب  یلیـس  هک  ار  نامثع  مالغ  سیق ، زا  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47764 - 524
قداص ماما  تفریذپن . وا  مهدیم . وت  هب  هید  تفگ : وا  هب  دروآ . نامثع  دزن  دیدیمن ، چیه  نآ  اب  یلو  دوب  اپرب  هک  نانچمه  شمشچ  دوب و 

هید وا  هب  ترضح  دینک . تواضق  رفن  ود  نیا  نیب  امش  دومرف : داتسرف و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ود  ره  نامثع  دومرف : مالـسلا  هیلع 
صاصق زج  نم  تفگ : وا  دومرف : ترضح  داد . هید  ود  هک  نآ  ات  دوزفایم  نانچمه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفریذپن . وا  یلو  داد 

نآ تساوخ و  ياهبنپ  سپـس  درک . غاد  ار  نآ  بلط و  ار  ياهنیآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  دومرف : ترـضح  مهاوخیمن .
هنیآ و  دومرف : ترضح  داد . رارق  دیشروخ  مرج  هب  ور  ار  وا  مشچ  هاگنآ  داهن و  نآ  فارطا  شمشچ و  ود  ياههژم  رب  ار  هبنپ  درک و  رت  ار 

تفر ». شاییانیب  دنام و  یقاب  شمشچ  دش و  بآ  مشچ  هیپ  درک . هاگن  وا  نک . هاگن  دومرف : دروآ و  ار 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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 365 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ریغ اب  هچرگ  دوشیمن ؛ صاصق  ریـشمش  اب  زج  هدـش  لتق  بکترم  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47765 - 525
غاد هنیآ ، سپـس  دوشیم . هتـسب  هتـشاذگ و  ملاس  مشچ  يوررب  ياهبنپ  هک  دوشیم  صاصق  لکـش  نیا  هب  مشچ  زا  دشاب و  هتـشک  ریـشمش 
دنچ ره  دوش .] بآ   ] دوش يراج  ات  دننکیم  زاب  هنیآ  هب  ور  ار  مشچ  دوشیم و  کیدزن  دوشیم ، صاصق  نآ  زا  هک  یمـشچ  هب  دوشیم و 

تسا ». هدرک  انیبان  رگید  ياهنوگ  هب  هدرک  دراو  تیانج  وا  رب  هک  ار  صخش  نیا  مشچ  دوشیم ، صاصق  وا  زا  هک  یسک 
نامثع مالغ  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشّدج  زا  مالـسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 47766 - 526

هیدف شریذپ  زا  یبارعا  زاب  درک ، نادـنچ  ود  ار  هید  تفریذـپن . وا  داد ، هید  یبارعا  هب  نامثع  درک . راکان  ار  وا  مشچ  دز و  یبارعا  هب  یلیس 
مشچ يور  رب  ياهبنپ  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داتسرف . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ود  ره  نامثع  دیزرو . عانتما 

.« دش ناور  ات  درک  کیدزن  شمشچ  هب  ار  نآ  غاد و  ار  ياهنیآ  نآ  زا  سپ  دنداد . رارق  دوب ، هدشن  انیبان  هک  شملاس 

دنک نامرد  ار  دوخ  شوگ  دوش و  صاصق  هک  شوگ  عطق  یناج  مکح  باب 9 

زا ياهکت  يدرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رامع  نب  قاحـسا  ( 1 - ) 47767 - 527
شـشوگ زا  هک  ار  ياهکت  درف  نآ  درک . صاـصق  ار  وا  ترـضح  دـندرب . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  هدـیرب . ار  يدرم  شوگ 

هیلع نینمؤملاریما  دزن  لوا  درف  دـش . بوخ  تفرگ و  تشوـگ  دـنادرگرب و  شـشوگ  هب  تشاد  هک  ینوـخ  اـب  تفرگ و  دوـب ، هدـش  هدـیرب 
ترضح دوش و  نفد  ات  داد  روتسد  دنربب و  ار  ششوگ  هرابود  هک  داد  روتـسد  ترـضح  درک . صاصق  تساوخرد  زاب  وا  زا  دمآ و  مالـسلا 

هیلع ٌینجم  شوگ  نوچ  یناج  شوگ  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  . ] دـنامیم ياج  رب  وا  زا  هک  تسا  يراع  بیع و  رطاخ  هب  اهنت  صاصق  دومرف :
دشاب ».] بویعم 

367 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسد ندیرب  صاصق  مکح  باب 10 

هراشا

.« دوشیم هدیرب  صاصق  رد  شیاپ  ود  درم و  تسد  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 47768 - 528
. تسا هدیرب  ار  رفن  ود  تسار  تسد  ود  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یناتـسجس  بیبح  ( 2 - ) 47769 - 529
زا سپ  هک  سک  نآ  يارب  شپچ  تسد  هدـیرب و  ار  شتـسار  تسد  لوا  هک  سک  نآ  يارب  وا  تسار  تسد  بیبـح ، يا  دوـمرف : ترـضح 

صاصق دروم  شتـسار  تسد  هک  هدیرب  ار  يدعب  درم  تسد  یلاح  رد  صخـش  نیا  هک  ارچ  دوشیم ؛ عطق  هدـیرب ، ار  وا  تسار  تسد  نآ ،
بیبـح درکیم . عطق  ار  پچ  ياـپ  تسار و  تسد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  متفگ : دـیوگ : بیبـح  تسا . هتفرگ  رارق  لوا  رفن 

ناناملـسم قوقح  زا  هچنآ  یلو  درکیم  نینچ  دشیم ، بجاو  هک  ادخ  قوقح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهنت  دومرف : ترـضح  دـیوگ :
دراد و تسد  هدیرب  ار  تسد  هک  سک  نآ  رگا  تسد . ربارب  رد  تسد  هک  دوشیم  هتفرگ  صاصق  رد  وحن  نیا  هب  ناشقوقح  دوش ، بجاو 
وا عفن  هب  شیاـپ  دوشیمن و  بجاو  وا  رب  هید  اـیآ  متفگ : ماـما  هب  درادـن . تسد  دوخ  هدـیرب  ار  تسد  هک  سک  نآ  رگا  تسد  ربارب  رد  اـپ 
اپ ود  تسد و  ود  هدـنرب ، یلو  دربب  ار  يدرم  تسد  هک  دوشیم  بجاو  ینامز  وا  رب  هید  اهنت  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هدراذـگاو  شیارب 

دریگ ». رارق  صاصق  دروم  هک  درادن  يوضع  هک  ارچ  دوشیم ؛ بجاو  وا  رب  هید  هک  تساجنآ  رد  دشاب . هتشادن 
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هدـیرب ار  درم  ود  تسار  تسد  ود  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یناتـسجس  بیبح  ( 3 - ) 47770 - 530
مّود  هلحرم  رد  دوشیم و  هدیرب  شتسار  تسد  لوا  ۀلحرم  رد  بیبح ، يا  دومرف : ترضح  تسا .

 369 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
دروـم شتـسار  تسد  هک  هدـیرب  یلاـح  رد  ار  یمود  تسد  وا  هک  ارچ  تسا ؛ هدـیرب  ار  وا  تسار  تسد  هـک  سک  نآ  يارب  شپچ  تـسد 

. تسا هتفرگ  رارق  لوا  رفن  يارب  صاصق 
: دومرف ترـضح  دنهنیمن ؟ او  شیارب  دنک ، تفاظن  ار  دوخ  نآ  اب  هک  یتسد  دوشیم و  عطق  مه  اب  شتـسد  ود  ایآ  مدیـسرپ : دیوگ : بیبح 

کی دروم  رد  زج  وا  زا  هللا  قوقح  رد  اما  دریگیم و  رارق  صاصق  دروم  همه  اـپ ] تسد و   ] راـهچ رد  هک  تسا  مدرم  قوقح  رد  نیا  يرآ ،
یـصاصق دروم  رد  شدوخ  تسار  تسد  هک  یلاح  رد  دنک - عطق  ار  یـسک  تسار  تسد  رگا  نیاربانب  دوشیمن ؛ صاصق  اپ  کی  تسد و 

دـننکیم و عطق  هدرک ، عطق  هک  یتسد  ربارب  رد  ار  وا  ياـپ  درادـن ، ار  تسد  ود  ره  رگا  دـننکیم و  عطق  ار  شپچ  تسد  تسا - هدـش  عطق 
.« دوشیم صاصق  شیاضعا  ۀمه  دروم  رد  وا  زا  دشاب ، مدرم  قوقح  رد  رگا 

تاعاجرا

: دیآیم

. دینک هعجارم  دنکیم  تلالد  نیا  دافم  رب  هچنآ  هب  مهدزناپ  مهدزاود و  باب  يدعب و  باب  رد 

دنرُبب ار  رفن  کی  تسد  رفن  ود  هک  يدروم  مکح  باب 11 

هک تسا  هدرک  تیاور  دندیرب ، ار  درم  کی  تسد  مه  اب  هک  رفن  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يراصنا  میرموبا  ( 1 - ) 47771 - 531
نیب ار  هید  نیا  ود ، نآ  دـهدیم و  ار  تسدـکی  ۀـید  ود ، نیا  هب  دـنک  عطق  ار  ود  ره  تسد  هک  دـهاوخیم  درم  نیا  رگا  : » دومرف ترـضح 

زا یکی  تسد  رگا  دریگیم و  ود  نیا  زا  ار  تسد  کی  ۀید  دراد ، تسودرگا  دُربیم و  ار  ود  ره  تسد  نآ ، زا  سپ  دننکیم . میسقت  دوخ 
.« دزادرپیم ار  هید  مراهچ  کی  هدش ، هدیرب  شتسد  هک  سک  نآ  هب  هدشن  هدیرب  شتسد  هک  سک  نآ  دُربب ، ار  ود  نآ 

دنک عطق  ار  وا  تسد  فک  يرگید  سپس  دربب و  ار  یسک  ناتشگنا  يدرف  هک  يدروم  مکح  باب 12 

سابع  نب  هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  لوا ] رفعجوبا   ] رقاب ماما  : » دومرف مالسلا  هیلع  مود ] رفعج  وبا   ] داوج ماما  ( 1 - ) 47772 - 532
 371 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. هن تفگ : سابع  نبا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ فالتخا  لاعتم  دنوادخ  مکح  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  سابع ، رـسپ  يا  دومرف :
تسد فک  هدمآ و  يرگید  درم  هتفر و  نیب  زا  هداتفا و  ات  تسا  هدز  ریشمش  اب  ار  يدرم  ناتشگنا  هک  يدرم  ةرابرد  ترظن  دومرف : ترضح 

، هدـیرب هک  یـسک  نیا  هب  دـیوگ : ساـبع  نـبا  تـسیچ ؟ یهد ، مـکح  یهاوـخیم  وـت  دـناهدروآ و  وـت  دزن  ار  وا  هدرک و  عـطق  هدز و  ار  وا 
هک نآ  ای  نک  هحلاصم  یهاوخیم  هک  یغلبم  ره  رب  وا  اب  میوگیم  هدش ، هدیرب  شتـسد  هک  سک  نیا  هب  هدب و  ار  فک  ۀید  وا  هب  میوگیم 

فالتخا لج  زع و  دـنوادخ  مکح  رد  دومرف : سابعنبا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دومرف : ترـضح  متـسرفیم . ود  نآ  يوس  هب  ار  لداع  ود 
ریـسفت و دیآ و  دیدپ  دودح  زا  يدح  شقلخ  نایم  رد  هک  دریذپیمن  دنوادخ  زگره  يدرک . ضقن  ار  دوخ  تسخن  ۀتفگ  وت  دمآ و  دـیدپ 

مکح نیا  هدب ؛ وا  هب  ار  شناتـشگنا  ۀید  نآ  زا  سپ  ربب و  خـیب  زا  هدـیرب ، ار  فک  هک  یـسک  نآ  تسد  وت  دـشابن . نیمز  رد  نآ  مکح  نایب 
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.« تسا لاعتم  دنوادخ 

دیورب رگا  هچب  نادند  نتسکش  دوش و  بوخ  رگا  تسد ، نتسکش  مکح  باب 13 

دوبهب درم  تسد  یلو  دنکـشیم  ار  يدرم  تسد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47773 - 533
دوشیم ». هداد  وا  هب  نتسکش ] زا  دعب  نتسکش و  زا  لبق  تمیق  توافت   ] شرا یلو  تسین  تباث  صاصق  دروم  نیا  رد  : » دومرف دباییم ،

: دندومرف دباییم ، دوبهب  سپس  دوشیم و  هتـسکش  شتـسد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47774 - 534
هچب و نادـند  رد  شرا  هک : دـش  لاؤس  لـیمج  زا  دـیوگ : دـیدح  نب  یلع  دوـشیم . هداد  شرا  وا  هب  یلو  دوـشیمن  صاـصق  وا  يوـس  زا  »

درکن ». تیاور  ار  یصخشم  زیچ  نآ ، ةرابرد  تسا و  يرصتخم  زیچ  تفگ : وا  تسا ؟ هزادنا  هچ  تسد  ندش  هتسکش 
 373 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ادـعب یلو  دـتفایم  شنادـند  دـنزیم و  ار  وا  يدرم  هک  ياهچب  نادـند  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 3 - ) 47775 - 535
هچب و نادـند  رد  شرا  هک : دـش  لاؤـس  لـیمج  زا  دـیوگ : دـیدح  نب  یلع  تسا . شرا  وا  رب  تسین و  صاـصق  وا  رب  : » دـندومرف دـیوریم ،

.« دوبن نآ  ةرابرد  یصخشم  زیچ  شرظن  یمک و  زیچ  تفگ : وا  تسا ؟ هزادنا  هچ  تسد  ندش  هتسکش 

ناسنا مکش  ندرک  لام  دگل  مکح  باب 14 

فیثک ار  دوخ  شسابل ، رد  وا  هک  نآ  ات  دوب  هتشاذگ  يدرم  مکش  رب  اپ  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47776 - 536
فیثک ار  شدوخ  شسابل  رد  هک  نآ  ات  دوش  دگل  شمکش  هک  داد  مکح  وا  رب  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک 

دریگب ». هدهع  هب  ار  هید  موس  کی  هک  نآ  ای  دنک 
، دزاسیم هدولآ  ار  شدوخ  بورـضم ، نآ  هک  دـنزیم  ار  یـصخش  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47777 - 537

.« دریگیم هدهع  هب  ار  هید  موس  کی  دهدیم و  هیدف  ای  دنک  هدولآ  ار  شدوخ  هک  نآ  ات  دننکیم  دگل  ار  شمکش  ای  : » دومرف

تقرس دروم  رد  يدمع  غورد  نادهاش  مکح  باب 15 

تاعاجرا

: تشذگ

. ماقم نیا  بسانم  مهدزاود ، باب  مهدزای و  مهد ، مهن ، باب  تاداهش و  باوبا  زا  متشه  باب  رد 
 375 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تداهـش یـصخش  رب  هک  رفن  ود  ةرابرد  ترـضح  و  : » هک هتفگ  نیا  صاـصق ، لـتق و  باوبا  زا  موس  هاـجنپ و  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 
نیا ةراـبرد  نم  تفگ : تشگزاـب و  دوخ  تداهـش  زا  ود ، نآ  زا  یکی  نآ ، زا  سپ  دـش ، عطق  شتـسد  تسا و  هدرک  تقرـس  وا  هک  دـنداد 

يرگید ةراـبرد  زین  شایهاوگ  دوشیم و  تسد  ۀـید  زا  یمین  تخادرپ  هب  مزلم  دومرف : تسا ، هدوـب  يرگید  مدوـب و  هدرک  هابتـشا  صخش 
ۀید تخادرپ  هب  مزلم  ود  ره  تسا ؛ سک  نالف  قراس  میاهدرک و  هابتـشا  دنیوگب  دندرگزاب و  ناشتداهـش  زا  ود  ره  رگا  تسین و  هتفریذـپ 

دصق هدش  عطق  هک  سک  نآ  تسد  ربارب  رد  ام  هک  دنیوگب  ود  ره  رگا  تسین و  هتفریذپ  زین  يرگید  ةرابرد  ناشتداهش  دنوشیم و  تسد 
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هک سک  نآ  يایلوا  هب  ار  درم  ۀید  مراهچ  کی  هدشن ، هدیرب  شتسد  هک  سک  نآ  دوشیم و  هدیرب  ود  نیا  زا  یکی  تسد  میاهتـشاد ، دمع 
هکنیا رگم  مریذپیمن  نم  دیوگب : هدش  عطق  ود ] نآ  قحان  هب  تداهش  رطاخ  هب   ] شتسد هک  سک  نآ  رگا  دزادرپیم و  هدش  هدیرب  شتسد 

ار ثیداحا  رگید  و  دوش ». عطق  ود  ره  تسد  میـسقت و  رفن  ود  نیب  هید  نآ  دهدب و  ار  تسد  کی  ۀید  دـیاب  دوش ، عطق  مه  اب  ود  ره  تسد 
. دینک هظحالم  زین 

نآ سکع  ار و  هدرب  زا  يوضع  دازآ ، ناسنا  عطق  حرج و  مکح  باب 16 

هراشا

زا هدرک ، دراو  شاهدرب  هک  یتحارج  صاصق  هب  هدرب  يالوم  : » هک دیوگ  وا  دنکیم ، تیاور  وا  زا  هک  یسک  زا  سنوی  ( 1 - ) 47778 - 538
ياـهب دزاـس ، حورجم  ار  ياهدرب  يدازآ ، رگا  دوشیم و  بوسحم  تحارج  شرا  نآ ، باـسح ، نیمه  رب  دوشیم و  مزلم  هدرب  ۀـید  ياـهب 

تسا ». هدرب  ياهب  باسح  تبسن  هب  شتحارج 
ترضح هک  تسا  هدرک  تیاور  هتفاکش ، ار  ياهدرب  رـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دیبع  ( 2 - ) 47779 - 539

هدرب ». ياهب  مهد  کی  زا  یمین  تسوا  رب  : » دومرف
: دوـمرف هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشّدـج  زا  مالـسلا  هـیلع  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 3 - ) 47780 - 540

درک ». مکح  هدرب  ياهب  مهد  کی  زا  یمین  هب  هدرب ، ةدش  هتفاکش  تحارج  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »
تسین ». صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  ناگدرب  اهدازآ و  نیب  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47781 - 541

 377 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
صاـصق وا  زا  دـهاوخب ، دازآ  رگا  : » دوـمرف هدرک ، حورجم  ار  يدازآ  هـک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 5 - ) 47782 - 542

یلو دریگ  ارف  ار  هدرب  ۀمه  هک  دـشاب  یغلبم  هب  تحارج  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دریگیم و  دوخ  يارب  ار  هدرب  دـهاوخب ، رگا  دـنکیم و 
نآ زا  تحارج ، ۀید  غلبم  ةزادنا  هب  دادن ، هیدف  هدرب  يالوم  رگا  اما  دـهدیم . هیدـف  هدرب  ياج  هب  هدرب  يالوم  دریگن ، ارف  ار  هدرب  ۀـمه  رگا 

هدرب يالوم  هب  ار  یقاب  درادیم و  رب  ار  شّقح  حورجم  دوشیم و  هتخورف  هدرب  تسا و  هدرب  يالوم  يارب  هدنامیقاب  تسا و  دازآ  يارب  هدرب 
.« دنادرگیم رب 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  تسا ؛ باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  راهچ  یس و  باب  تایاور  رد 
ۀیقب دـینک  هظحالم  و  تسین ». صاصق  هدرب  دازآ و  نیب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  متفه ، یـس و  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد  و 

. تسا ماقم  بسانم  هک  ارچ  ار ؛ باب  تایاور 
.« تسین صاصق  ناج ، زا  رتمک  رد  اهدازآ  ناگدرب و  نیب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، لهچ و  باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

: دیآیم
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. تسا باب  نیا  بسانم  هک  یتیاور  نآ ، زا  سپ  يدعب و  باب  رد 

بتاکم تیانج  مکح  باب 17 

تاعاجرا

: تشذگ

بتاکم ةدرب  هک  یتروص  رد  صاصق  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهن  یس و  باب  زا  مشـش  تیاور  رد 
. تسین هدرب  بتاکم و  ةدرب  نیب  دشاب ، هتخادرپ  ار  شاهبتاکم  دادرارق  زا  يزیچ 

وا يالوم  هک  نآ  ای  دـنکیم  صاصق  بتاـکم  ةدرب  زا  هدرب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرکن  تخادرپ  يزیچ  شاهبتاـکم  دادرارق  زا  رگا  یلو 
تسوا ». ةدرب  تسا ، هتخادرپن  ار  يزیچ  شاهبتاکم  زا  هک  یمادام  بتاکم  ةدرب  هک  ارچ  دریگ ؛ هدهع  هب  ار  شبتاکم  ةدرب  تیانج  ۀمه 

. تسا ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  متفه  مجنپ و  تایاور  ًاصوصخ  ار  باب  تایاور  ریاس  دیرگنب  و 

ناگدرب ياه  تحارج  مکح  باب 18 

هراشا

تساهدازآ ». ياهتحارج  دننام  تمیق  رظن  زا  ناگدرب  ياهتحارج  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47783 - 543
 379 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رد هدرب و  ياهب  فصن  مشچ ، رد  تسا . دازآ  تحارج  فصن  هدرب ، تحارج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47784 - 544
.« هدرب ياهب  فصن  یلسانت ، تلآ  رد  هدرب و  ياهب  فصن  اپ ، رد  هدرب و  ياهب  فصن  تسد ،

تاعاجرا

: دیآیم

. دنکیم تلالد  دافم  نیا  رب  هچنآ  حارج  جاجش و  تاید  باوبا  زا  متفه  باب  يدعب و  باب  رد 

دسرب زغم  ۀتسوپ  هب  هک  رس ، نتسکش  ناوختسا و  یگتفررد  یلخاد و  تحارج  مکح  باب 19 

هراشا

شرا نییعت  زج  درادن  صاصق  ّقح  تحارج ، نیا  بحاص  تسا ؛ یلخاد  تحارج  هفئاج ، یگتسکش  : » نابا تیاور  رد  ( 1 - ) 47785 - 545
، رـس نتـسکش  همومأم ، تحارج  رد  شرا و  نییعت  زج  تسین  صاصق  ّقح  مه ]  ] نآ رد  هک  تسا  ناوختـسا  یگتفررد  هلّقنم ، یگتـسکش  و 
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شرا ». نییعت  زج  تسین  صاصق  ّقح  نآ  رد  تسا و  هید  موس  کی  دنکشب ،] همجمج  ینعی   ] دسرب رس  لصا  هب  هک 
ۀتسوپ هک  قاحمَـس  تحارج  زا  زین  ناوختـسا و  یگتفررد  هلّقنم ، تحارج  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47786 - 546

. دوشیمن صاصق  تسا ، رتمک  ود  نیا  زا  هچنآ  زا  هدید و  بیسآ  نآ  رد  ناوختسا  نییور 
صاـصق ناوختـسا ، نتـسکش  یلخاد و  تحارج  هدیـسر و  رـس  زغم  ۀتـسوپ  هب  هک  یتـحارج  زا  زین  تسا و  هید  اـهنیا  رد  دومرف : ترـضح 

تـسا نیا  دراد  صاصق  دوشیم و  دراو  اضعا  ریغ  اضعا و  رب  هک  یتایانج  تاـحارج و  رد  هدـعاق  تسا و  هید  اـهنیا  ۀـمه  رد  دوشیمن و 
دریگن تروص  ّدح  زا  زواجت  صاصق ، رد  تفای و  تسد  یمک - هدایز و  نودب  تیانج - نامه  صاصق  هب  ناوتیم  هک  يدروم  ره  رد  هک ،

زا دـیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  یلو  تسا  زاـجم  صاـصق  تروص  نیا  رد  دوریمن . میب  هدـش ، عقاو  صاـصق  دروم  هک  سک  نآ  گرم  زا  و 
داد و هید  تسا ، هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  دـمع  يور  زا  تسا و  دوخ  لاوما  رد  فّرـصت  رد  زاجم  غلاب و  دازآ ، راکتیانج  رگا  راکتیانج  لاـم 

تسا ». هلقاع  يهدهع  رب  اطخ  دروم  رد  دوشیم ، بجاو  نآ  رد  هید  هک  يدراوم  رد  هید  اما 
 381 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، یلخاد تحارج  دـننام  دـنکیم ؛ دراو  یتـحارج  دـمع ، يور  زا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 47787 - 547
رب نآ  زا  يزیچ  تسا و  راکتیانج  ِدوخ  لام  رد  همه  اهنیا  : » دومرف ناوختسا ، نتسکش  ناوختسا و  یگتفررد  هدیـسر ، زغم  هب  هک  یتحارج 

هید و موس  کی  دسرب ، رس  زغم  هب  هک  یتحارج  رد  هید و  موس  کی  هب  یلخاد  تحارج  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسین و  هلقاع 
.« درک مکح  رتش  هد  هب  یگتفررد  دروم  رد 

تاعاجرا

: تشذگ

صاصق ناوختـسا ، رد  دـنگوس و  ّدـح ، رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضق ، باوبا  زا  مجنپ  تسیب و  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
تسین ».

. نآ دننام  ریمع ، یبا  نب  دمحم  تیاور  رد  و 
. نآ دننام  موس ، تیاور  رد  و 

: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهدفه  باب  زا  مراهچ  تسیب و  تیاور  رد  و 
.« تسین صاصق  ناوختسا ، رد  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  »

: دیآیم

زج تسین  صاصق  یلخاد ، تحارج  ینعی  هفئاج ؛ یگتسکش  رد  : » هک هتفگ  نیا  حارج ، جاجش و  باوبا  زا  مکی  باب  زا  هدزیـس  تیاور  رد 
نییعت دـسریم  رـس  زغم  هب  هک  یتحارج  شرا و  نییعت  زج  تسین  صاـصق  تسا ، ناوختـسا  یگتفررد  هک  هلّقنم  تحارج  رد  شرا و  نییعت 
قّقحت ریشمش  هلیسو  هب  تبرض  کی  اب  رس  زغم  هب  ندیـسر  هک  ارچ  دشاب  هدیـسر  رـس  زغم  هب  هک  یتحارج  دروم  رد  زج  تسین  نآ  رد  شرا 

.« دنکیم عطق  ار  يزیچ  ره  نآ  هک  ارچ  دنکیم  ادیپ 

دنک زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  یسک  مکح  باب 20 
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تاعاجرا

: تشذگ

يزیچ ره  يارب  لج  زع و  دنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  کی  باب  زا  تسیب  تیاور  رد 
تسا ». هدرک  ررقم  يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  یسک  يارب  هداد و  رارق  يّدح 

. تسا دافم  نیا  هباشم  باب ، نیا  تایاور  زا  يرایسب  رد  و 
هـس هابتـشا  هب  ربنق  دـنزب . يدرمرب  ار  يّدـح  اـت  داد  روتـسد  ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مراـهچ ، یـس و  تیاور  رد  و 

دنک ». صاصق  ربنق  زا  هنایزات  هس  ات  داد  هزاجا  صخش  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دز . رتشیب  هنایزات 
. دینک هظحالم  دراد ؛ تلالد  ّدح  يارجا  رد  زواجت  تمرح  رب  هک  تسا  یتیاور  نآ ، تایاور  زا  يرایسب  رد  و 

ره يارب  لج  زع و  دـنوادخ  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مراهچ  هاـجنپ و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». هداهن  يّدح  دنک ، زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  یسک  ره  رب  هداد و  رارق  يّدح  يزیچ 
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تاید باتک 

هراشا

385 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناسنا سفن  يهید  لوا : لصف 

 ... دازآ ناملسم  درم  ۀید  باب 1 

هراشا

لوسر نآ  زا  سپ  دوب . رتش  دـص  تیلهاج  رد  هید  تفگ : یلیل  یبا  نبا  هک  مدینـش  : » دـیوگ جاّـجح  نب  نمحرلادـبع  ( 1 - ) 47788 - 548
ناگدنرادرب واگ و  تسیود  واگ ، ناگدنراد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  درک . تیبثت  ار  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

لوقنم تیاور  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نمحرلادبع  درک . نیعم  هّلح  دص  اههّلح ، ناگدنرادرب  دنفسوگ و  رازه  دنفسوگ ،
ياهب تسا و  راـنید  رازه  نانیـشنرهش ، هید  دومرفیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشاد : ناـیب  ترـضح  مدیـسرپ . یلیل  یبا  نبا  زا 

تسا و رتش  دـص  نانیـشننابایب ، هید  مهرد و  رازه  هد  هرقن ، ناگدـنرادرب  رانید و  رازه  الط ، ناگدـنرادرب  تسا و  مهرد  رازه  هد  اهرانید ،
«. دنفسوگ رازه  ای  واگ  تسیود  ناییاتسور ، هید 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  دوب و  رتش  دص  تیلهاج  رد  هید  تفگیم : یلیل  یبا  نبا  مدینـش  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحرلادبع  ( 2 - ) 47789 - 549

دنفـسوگ و رازه  دنفـسوگ ، ناگدـنراد  رب  واـگ و  تسیود  واـگ ، ناگدـنراد  رب  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  سپ  درک . تیبـثت  ار  نآ  هـلآ  هـیلع و 
جاّجح نب  نمحرلادبع  تخاس . نیعم  هید  هّلح  دـص  نمی ، لها  يارب  مهرد و  رازه  هد  هرقن ، ناگدـنرادرب  رانید و  رازه  الط ، ناگدـنرادرب 
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: دومرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  تشاد : نایب  ترضح  مدیسرپ . یلیل  یبا  نبا  تیاور  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :
تسا رتش  دص  نانیشنارحص ، يهید  تسا و  مهرد  رازه  هد  هید  ياهب  مهرد و  هد  رانید ، کی  ياهب  تسا و  رانید  رازه  نانیـشنرهش ، يهید 

«. تسا دنفسوگ  رازه  ای  واگ  تسیود  ناییاتسور ، يهید  و 
هک دمعهبش  ياطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  : » دیوگ نانس  نبا  ( 3 - ) 47790 - 47790550

جنپ نیب  ۀلماح  نآ  يات  لهچ  هک  رتش  دص  نآ  دوشیم و  يریگتخـس  نآ  ۀید  رد  دومرفیم : دـشکب ، گنـس  ای  اصع  ای  هنایزات  اب  ار  یـسک 
لاس هب  اپ  هک  هلاس  هس  رتش  هدام  یس  دشابیم و  تسا ، هتـشاذگ  مهن  لاس  هب  اپ  هک  ياهلاس  تشه  هتـشاذگ و  مشـش  لاس  هب  اپ  هک  ياهلاس 

هب اپ  هک  هلاس  هس  رتش  هدام  یس  ییاطخ  لتق  رد  دشابیم و  تسا ؛ هتشاذگ  موس  لاس  هب  اپ  هک  ياهلاس  ود  رتش  هدام  یس  هتشاذگ و  مراهچ 
هتشاذگ و مود  لاس  هب  اپ  هک  ياهلاس  کی  رتش  هدام  تسیب  هتـشاذگ و  موس  لاس  هب  اپ  هک  هلاس  ود  رتش  هدام  یـس  هتـشاذگ و  مراهچ  لاس 
اب راـنید و  هد  اـی  مهرد  تسیب  دـص و  مهرد ، اـب  رتش  ره  شزرا  دـشابیم و  تسا  هتـشاذگ  موس  لاـس  هب  اـپ  هک  ياهلاـس  ود  رن  رتش  تسیب 

«. تسا دنفسوگ  تسیب  لداعم  يرتش  ره  دنفسوگ ،
 389 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسا نیا  دمعهبش  ياطخ  رد ] : ] دومرف هید  باوبا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47791 - 551
هب دشاب ؛ ۀَْفلَخ  نآ  يات  لهچ  هک  رتش  دص  نآ  دوشیم و  يریگتخس  نآ  ۀید  رد  دشکب و  ار  یـسک  گنـس ، ای  اصع  ای  هنایزات  اب  يدرم  هک 

تـشه ات  هتـشاذگ  مشـش  لاس  رد  اپ  هک  ياهلاس  جـنپ  رتش  نیب  هتبلا  تسا . هدـش  هلماح  هک  ینعم  نیا  هب  اـی  هدوب  هلماـح  ـالبق  هک  ینعم  نیا 
هدام یس  تسا و  هتشاذگ  مراهچ  لاس  رد  اپ  هک  ياهلاس  هس  رتش  هدام  نآ  يات  یس  دشابیم و  تسا ، هتـشاذگ  مهن  لاس  رد  اپ  هک  ياهلاس 
هدام یس  هلاس و  ود  رتش  هدام  یس  هلاس و  هس  رتش  یـس  راکـشآ ، ياطخ  رد  دشابیم و  دوریم  شردام  ردارب و  لابند  هک  ياهلاس  ود  رتش 
ياهب تسا و  رانید  هد  ای  مهرد  تسیب  دص و  رتش  ره  شزرا  هلاس و  ود  رتش  هد  دنتـسه و  شردام  مکـش  رد  ناشناردارب  هک  هلاس  کی  رتش 

«. تسا رتش  هاجنپ  دوش ، هدیرب  رگا  تسد  رتش و  دص  دوش ، هدنک  خیب  زا  رگا  ینیب  ۀید  دشابیم و  تسا  دنفسوگ  تسیب  هدام  رتش  ره 
دـندرک و ینارنخـس  اـم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47792 - 552

: دندومرف
ۀلماح رتش  هدام  نآ  يات  لهچ  هک  تسا  رتش  دص  دمعهبـش ، رد  هید  دریگ و  ماجنا  هنایزات  اصع و  گنـس و  اب  هک  تسا  نآ  دمعهبـش ، لتق 

«. دشابیم هلاس  راهچ  رتش  هدام  نآ  يات  یس  هلاس و  هس  رتش  هدام  نآ  يات  یسو  هلاس  تشه  ات  هلاس  جنپ  نیب 
ای مهرد  رازه  هد  ای  رتش  دص  دشاب ، هتـشادن  لتق ]  ] دـصق درم  رگا  ییاطخ  لتق  ۀـید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47793 - 553

نـس هب  هجوـت  اـب  اـطخ  ۀـید  زا  رترب  تسین  دـمع  تسا و  دمعهبـش  هک  ياهدـش  يریگتخـس  ۀـید  دوـمرف : ترـضح  تسا و  دنفـسوگ  رازه 
رن اهنآ  ۀـمه  اب  هک  هلاس  جـنپ  رتش  هدام  راهچ  یـس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  ات  هس  یـس و  هلاس و  هس  رتش  هداـم  اـت  هس  یـس و  تساـهرتش .

«. دشاب هدرک  شزیمآ 
نآ ریغ  مهرد و  رانید و  نآ  رد  تسا و  رتش  دـص  هید ، : » دـندومرف هید  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 7 - ) 47794 - 554

، يرآ تفگ : تسا ؟ هدش  فیرعت  ینس  رتش ، يارب  ایآ  متفگ : لیمج  هب  دیوگ : ریمع  یبا  نبا  تسین .
 391 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اههلاس تشه  ۀـمه  هک  هلاس  تشه  ات  هلاس  جـنپ  رتش  هدام  راهچ  یـس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  هس  یـس و  هلاس و  هس  رتش  هداـم  هس  یس و 
رد دـیدح  نب  یلع  دـناهدرک و  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  نام  نارای  زا  یخرب  ار  نیا  دـیوگ : لیمج  دنـشاب . هلماـح 

ار هید  دـمع ، لتق  ءاـیلوا  رگا  دـش : هتفگ  لـیمج  هب  دـیوگ : ریمع  یبا  نبا  تسا . ییاـطخ  لـتق  دروم  رد  نیا  هک : تسا  هدوزفا  دوخ  تیاور 
قفاوت هحلاصم و  لتاق  اب  دنهاوخب ، هک  يرگید  زیچ  ره  ای  یلام  رب  هکنیا  رگم  رتش ؛ دـص  تفگ : تسا ؟ نانآ  يارب  هزادـنا  هچ  دـننک ، لوبق 
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«. دننک
رانید رازه  ای  مهرد  رازه  هد  ای  دنفـسوگ  رازه  ای  رتش  دـص  ییاـطخ ، لـتق  رد  هید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 8 - ) 47795 - 555

دشاب و هدریـش  شردام  هک  يرتش  جـنپ  تسیب و  دـشاب و  هلماح  شردام  هک  يرتش  جـنپ  تسیب و  سپ  دوش ، رایتخا  رتش  هید  هچنانچ  تسا .
ياطخ هک  تسا  یلتق  رد  هدش  يریگتخـس  ۀـید  اما  دوشیم و  نییعت  هلاس  راهچ  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  هلاس و  هس  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و 

هید درادن ، ار  فرط  نتـشک  دصق  دنزیم و  تبرـض  ود  ای  تبرـض  کی  اب  ای  اصع  اب  ای  گنـس  اب  ابلاغ  هک  يدروم  دننامه  دشاب ، دـمعهبش 
هدرک شزیمآ  رن  اهنآ  ۀـمه  اب  هک  هلاس  جـنپ  رتش  هدام  راهچ  یـس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  هس  یـس و  هلاس و  هس  رتش  هداـم  هس  یـس و  نآ 

«. تسا لوتقم  ّیلو  تیاضر  ای  صاصق  دمع ، لتق  رد  رن و  دنفسوگ  رازه  سپ  دهدب ، دنفسوگ  زا  ار  هید  رگا  دشاب و 
«. تسا رتش  دص  هید ] ، ] نمؤم ناج  دروم  رد  : » دومرف نمی  لها  هب  شاهمان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 9 - ) 47796 - 556

واگ رگا  دهدب و  واگ  رتش ] دص  ینعی   ] نآ تمیق  لداعم  دوبن ، رتش  رگا  تسا . رتش  دص  درم ، ۀید  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 10 - ) 47797 - 557
«. تسا طلتخم  دنفسوگ  رازه  دمعهبش ، رد  دمع و  لتق  رد  هید  ینعی  دنفسوگ . رازه  سپ  دوبن ، مه 
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دـص تسا ، هتـشادن  لتق  دصق  درم  هک  نامز  نآ  ییاطخ  لتق  ۀید  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 11 - ) 47798 - 558
لتق ۀید  زا  رترب  تسین  دمع  هک  دمعهبش  لتق  دروم  رد  هدش  يریگتخس  ۀید  دوزفا : ترضح  تسا . دنفـسوگ  رازه  ای  مهرد  رازه  هد  ای  رتش 

رن اهنآ  ۀمه  اب  هک  هلاس  جنپ  رتش  هدام  راهچ  یس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  هس  یس و  هلاس و  هس  رتش  هدام  هس  یـس و  هب  نآ  رد  تساطخ و 
. داد مکح  دشاب ، هدرک  شزیمآ 

اب هک  دنفسوگ  رازه  ای  الط  لاقثم  رازه  ای  هرقن  مهرد  رازه  هد  ناملسم ، ۀید  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هید  ةرابرد  ماما  زا  دیوگ : ریـصبوبا 
«. دوشیم تخادرپ  واگ  تسیود  واگ ، زا  ناشياهنس و  يدنب ] هتسد   ] اب رتش  دص  رتش ، زا  دنوشیم و  هتسد  هس  ناشنس  هب  هجوت 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : لیمج  تسا . رانید  رازه  ای  مهرد  رازه  هد  هید ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 12 - ) 47799 - 559
«. تسا رتش  دص  هید ، دومرف :

[، اههّلح  ] اهسابل نابحاص  زا  تسا و  مهرد  رازه  هد  ای  رانید  رازه  هید ، : » دیوگ هید  ةرابرد  جاّرد  نب  لیمج  ( 13 - ) 47800 - 47800560
«. دوشیم هتفرگ  واگ  واگ ، نابحاص  زا  دنفسوگ و  دنفسوگ ، نابحاص  زا  رتش و  رتش ، نابحاص  زا  دوشیم و  هتفرگ  سابل 

. تسا هید  نابحاص  هب  هجوت  اب  رتش  دص  ای  مهرد  رازه  هد  ای  رانید  رازه  ناج ، رد  هید  : » مالسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 14 - ) 47801 - 4780561
«. رتش دص  دنتسه ، رتش  لها  رگا  مهرد و  رازه  هد  دنتسه ، هرقن  لها  رگا  رانید و  رازه  دنتسه ، الط  لها  رگا 

: دومرف ترـضح  تسا و  رتش  دـص  ای  مهرد  رازه  هدزاود  ای  رانید  رازه  هید ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 15 - ) 47802 - 4780562
«. تسا دمع  لتق  نیا  دسرب ، لتق  هب  ینزب و  نهآ  اب  ار  يدرم  رگا 

هب  تسین و  مزال  مهرد  رازه  هد  زا  شیب  اهمهرد ؛ اما  و  : » دیوگ بیذهت  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 
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نیسح تسا . مهرد  رازه  هدزاود  رب  لمتـشم  هرارز  نب  دیبع  نانـس و  نب  هللادبع  تیاور  یلو  تسا . هدش  دراو  تایاور  رتشیب  رادقم ، نیمه 
هک یتقو  تسا و  مهرد  شش  نزو  لیلد  هب  نیا  دناهدرک  تیاور  ام  باحـصا  هک : دناهتفگ  ود  ره  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  دیعـس و  نب 

«. تسین یفانت  تایاور  نایم  رد  رگید  مهرد و  رازه  هب  ددرگیم  رب  مه  نیا  دشاب ، نینچ 
هک مالـسلا  مهیلع  ناشناردـپ  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  اـم  يارب  تسا  هدـش  تیاور  ( 16 - ) 47803 - 4780563

، دنفـسوگ ناـبحاص  زا  واـگ و  واـگ ، ناـبحاص  زا  رتـش و  رتـش ، ناـبحاص  زا  دوـشیم . هتفرگ  دـنراد ، هچنآ  زا  یهورگ  ره  زا  هید  : » دوـمرف
فیلکت درادـن ، هک  يزیچ  هب  یـسک  هرقن و  هرقن ، نابحاص  زا  الط و  الط ، نابحاص  زا  سابل و  اـههّلح ،]  ] اـهسابل ناـبحاص  زا  دنفـسوگ و 
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«. دوشیمن
رب مهرد و  رازه  هد  ناراد ، هرقن  رب  رانید و  رازه  ناراد ، ـالط  رب  هید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 17 - ) 47804 - 4780564

رازه ود  ناراد ، دنفـسوگ  رب  رانید و  جـنپ  واگره  تمیق  هک  واگ  تسیود  نارادواگ  رب  راـنید و  هد  رتش  ره  تمیق  هک  رتش  دـص  نارادرتش ،
ناملـسم درم  ۀید  نیا  دـشاب . رانید  هد  سابل  ره  تمیق  هک  سابل  دـص  نارادهچراپ ، رب  دـشاب و  رانید  مین  دنفـسوگ  ره  تمیق  هک  دنفـسوگ 

«. دوشیم فصن  تیانج  نآ  هید  درذگب  هید  ثلث  زا  نز  مسج  رب  تحارج  هک  اجنآ  رد  تسا و  نیا  فصن  نز  ناج  ۀید  تسا و  دازآ 
هک رن  رتش  دص  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دمع  ۀـید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ بهو  نب  ۀـیواعم  ( 18 - ) 47805 - 565

«. رن دنفسوگ  تسیب  رن ، رتش  ره  ياج  هب  دوبن  رگا  دشاب ؛ الاب  شنس 
 397 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هلاس راهچ  رتش  هدام  هس  یس و  هلاس و  هس  رتش  هدام  هس  یس و  ار  هید  ناج ، دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 19 - ) 47806 - 566
رب دـشاب و  يدمعهبـش  رگا  هتبلا  دادیم ؛ رارق  دـشاب  هلماح  شاهمه  هک  هلاس  تشه  ات  لزاب  رادولج و  يراس  نیب  هک  يرتش  راهچ  یـس و  و 

هلقاع رب  هک  هلاس  ود  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  دوشیم : میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  هید  دـشاب ، ییاطخ  لتق  رگا  یلو  دوش . هتفرگ  تخـس  هلقاـع 
«. لاس نامه  رد  موس  کی  لاس و  ود  رد  موس  ود  دوشیم ؛ تخادرپ  هید  موس  کی  لاس  ره  رد  لاس و  هس  رد  هید  تخادرپ  تسا و  تباث 

ار نآ  یسک  رگا  هک : مدیسرپ  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نامثعوبا  یّلعم  ( 20 - ) 47807 - 567
لتق زا  هک  ياهزادـنا  هب  يو  ناهانگ  زا  دومرف : ترـضح  دوشیم . بوسحم  وا  ناهانگ )  ) ةراّفک دـنک ) رظن  فرـص  صاصق ، زا  و   ) دـشخبب

ره رب  دریذپب و  هید  ای  دنک  وفع  هک  نیارگم  دوشیم ؛ هتـشک  درم  ربارب  رد  درم  دمع ، لتق  دروم  رد  دزاسیم و  وحم  تسا ، هدرک  وفع  دمع 
راهچ رتش  هدام  راهچ  یـس و  هلاس و  هس  رتش  هدام  هس  یـس و  هدش ، يریگتخـس  دمعهبـش  رد  هید  دراد و  ّقح  دـننک ، قفاوت  هک  هید  هزادـنا 

رتش رگا  هدش  يریگتخـس  دمعهبـش  رد  هید  دـشاب و  هدرک  شزیمآ  اهنآ  ۀـمه  اب  رن  هک  تسا  هلماح  ۀـلاس  جـنپ  رتش  هدام  هس  یـس و  هلاس و 
«. تسا رن  دنفسوگ  رازه  دشابن ،

تسیب و ییاطخ ، لتق  رد  هید  دومرفیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 21 - ) 47808 - 568
تسا و هلاس  راهچ  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  هلاس و  هس  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  هلاس ، کی  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  هلاس ، ود  رتش  هداـم  جـنپ 
دنـشاب و هلماح  همه  هک  هلاس  تشه  ات  هلاس  جنپ  نیب  رتش  هدام  هس  یـس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  هس  یـس و  دمع  هبـش  لتق  رد  هید  دومرف :

«. تسا هلاس  جنپ  رتش  هدام  راهچ  یس و 
تسا و نادـند  ود  یـس و  ناـشناهد  رد  مدرم  زا  یـضعب  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  : » دـیوگ هبیتع  نب  مَکَح  ( 22 - ) 47809 - 569

: دومرف ترضح  دوشیم ؟ میسقت  نادند  هزادنا  هچ  هب  اهنادند  ۀید  نادند . تشه  تسیب و  یضعب 
نیا رب  اهنادند  ۀید  ناهد . رخآ  تمـسق  رد  نادـند  هدزناش  ولج و  رد  نادـند  هدزاود  تسا ؛ نادـند  تشه  تسیب و  نامه  نادـند  شنیرفآ 
شش شاهید  هک  تسا  نادند  هدزاود  اهنیا  تسا و  مهرد  دصناپ  دورب ، نیب  زا  دنکـشب و  ولج  زا  رگا  نادند  ره  هید  دوشیم . میـسقت  هیاپ 

زا  نادند  ره  يهید  تسا و  مهرد  رازه 
 399 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تساهنیمه يارب  هید  اهنت  تسا و  مهرد  رازه  هد  بقع ، ولج و  ياهنادند  ۀمه  ۀید  نیاربانب  تسا ؛ مهرد  هاجنپ  تسیود و  رخآ ، تمـسق 
باتک رد  ام  هنوگ  نیا  درادن . هید  رتمک ، رادقم  زاب  دوب ، نادند  تشه  تسیب و  زا  رتمکرگا  درادن و  هید  نادـند  تشه  تسیب و  زا  شیب  و 

. میاهتفای مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
نانیـشننابایب نایم  رد  اهنت  دومرف : ترـضح  دشیم . هتفرگ  دنفـسوگ  واگ و  رتش ، زا  اههید  نیا ، زا  شیپ  متفگ : نم  دیوگ : هبیتع  نب  مَکَح 

هرقن رب  ار  هید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش ، دایز  مدرم  نایم  رد  هرقن  و  لوپ ]  ] تشگ رهاظ  مالـسا  نوچ  یلو  دوب . مالـسا  زا  شیپ  مه  نآ 
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: دیوگ هبیتع  نب  مَکَح  درک . عیزوت  مهرد ] ]
؟] مهرد  ] هرقن ای  رتش  دنریگیم ؛ هچ  هید  رد  زورما  نانیشن  نابایب  زا  تسیچ ؟ امش  رظن  متفگ : ماما  هب 

رتش دص  ییاطخ ، لتق  ۀید  رد  تسا . رتهب  هرقن  زا  هید  يارب  رتش  هکلب  مهرد ]  ] تسا هرقن  ناس  هب  ارحـص ] رد   ] زورما رتش ، دومرف : ترـضح 
دص نس  مدیـسرپ : دیوگ : هبیتع  نب  مَکَح  دشیم . مهرد  رازه  هد  نآ  عومجم  هک  دندرکیم  ظاحل  مهرد  دص  رتش ، ره  يارب  دنتفرگیم و 

: دومرف ترضح  دشاب ؟ هچ  رتش 
«. دنشاب رن  همه  هتشذگ و  وا  رب  لاس  کی  هک  يرتش 

، دشکب گنس  ای  اصع  ای  هنایزات  اب  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  دمعهبش  لتق  رگا  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 23 - ) 47810 - 570
هدام ات ، یس  هلاس و  هس  رتش  هدام  ات ، یـس  هلاس و  تشه  ات  هلاس  جنپ  نیب  ات ، لهچ  هک  تسا  رتش  دص  نآ  دوشیم و  هتفرگ  تخـس  نآ  ۀید 

هلاس و ود  رن  رتش  تسیب  هلاس و  کی  رتش  هدام  تسیب  هلاس و  ود  رتش  هدام  یـس  هلاس و  هس  رتش  هداـم  یـس  اـطخ ، رد  تسا و  هلاـس  ود  رتش 
«. تسا رانید  هد  ای  مهرد  دص  مهرد ،]  ] هرقن هب  رتش  ره  شزرا 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  نارتش  نس  یلیصفت  نایب  رب  هک  یتایاور  نایاپراهچ ، تاکز  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
تنس لتق ، دروم  رد  بلطملادبع  و  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  سمخ ، بوجو  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

«. داد همادا  مالسا  رد  ار  نامه  مه  لج  زع و  دنوادخ  تشاذگ و  ار  رتش  دص 
ار سکره  مشکیم و  ار  وا  مراد  تسود  هک  ار  سکره  و  : » لاعتم دنوادخ  ةدومرف  اعد ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مشش  لهچ و  تیاور  رد  و 
هک میدرک  هراـشا  تیاور  نیا  هب  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  «. ) متـسه وا  ۀـید  نم  تسا ، نم  رب  شاهید  هک  سکره  تسا و  نم  رب  شاهـید  مـشکب ،

«. تسا لتاق  رب  لوتقم  ۀید  هک  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم 
دـص ای  رانید  رازه  ای  مهرد  رازه  هد  هید ، : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

«. تسا رتش 
 401 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ینیمزرـس رد  رگا  تسا و  رتش  دـص  ای  رانید  رازه  ای  مهرد ]  ] رازه هدزاود  هید ، : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
رازه هدزاود  مهرد ، هب  باـسح  تبـسن  هب  سپ  تسا ، مهرد  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  رد  رگا  راـنید و  رازه  تسا ، راـنید  نآ  رد  هـک  تـسا 

«. دوشیم مهرد 
«. دنریگیم مهرد  رازه  جنپ  ینعی  هید  فصن  دنهاوخب ، رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدفه ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
هیدرگا و  هک : هتفگ  نیا  دـنریگیم و  مهرد  رازه  جـنپ  هنرگو  دـنهدیم  لوتقم  ياـیلوا  هب  ار  هید  فصن  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 

«. دنریگیم مهرد  رازه  هد  دنهاوخب ،
وا دز و  هلماح  ینز  هب  همیخ  ۀبوچ  اب  هک  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  ار  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  هدزاود ، تیاور  رد  و 

مکش رد  نینج  يارب  زینک  ای  مالغ  کی  هید و  مهرد  رازه  جنپ  هک  تخاس  ّریخم  ار  نز  يایلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشک . ار 
«. دنشکب ار  لتاق  دنهدب و  مهرد  رازه  جنپ  لتاق  يایلوا  هب  ای  دنریگب  نز 

مهرد رازه  جنپ  دنشکیم و  ار  درم  دنهاوخب ، نز  يایلوا  رگا  دومرف : ترـضح  دشکیم . ار  نز  درم ، : » هک هتفگ  نیا  هدزیـس ، تیاور  رد  و 
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«. دنریگیم لتاق  زا  مهرد  رازه  جنپ  دنهاوخب ، رگا  دنتسه و  نماض  لوتقم  يایلوا  يارب 

: دیآیم

«. تسا رانید  رازه  ناج ، رد  هید  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
رانید و دصناپ  نز  ۀید  مهرد و  رازه  هد  ای  رانید  رازه  درم  ۀید  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  متشه ، یـس و  باب  تایاور  رد  و 

«. تسا نز  ۀید  زا  یمین  درم و  ۀید  زا  یمین  نز ، ای  تسا  درم  هک  دشابن  مولعم  رگا  هچب  ۀید  تسا و  نانز  نادرم و  ۀید  لثم  اههچب  ۀید 
403 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

مارح هام  رد  لتق  ۀید  باب 2 

هراشا

: هک مدیسرپ  دوشیم ، هتشک  مارح  هام  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يدسا  بیلک  ( 1 - ) 47811 - 571
«. هید موس  کی  هوالع  هب  هید  کی  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ شاهید 

، دشکب ار ] یناسنا   ] مارح هام  رد  سکره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هیواعم  نب  بیلک  ( 2 - ) 47812 - 572
«. تسا هید  موس  کی  هوالع  هب  لماک ]  ] ۀید کی  وا  رب 

یپ رد  یپ  هام  ود  دشکب ، ار  یسک  مارح  هام  رد  درم  رگا  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 3 - ) 47813 - 573
«. درادب هزور  دیاب  ار  مارح  ياههام  زا 

. تسا هتشک  مارح  ياههام  رد  اطخ  هب  ار  يدرم  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هرارز  ( 4 - ) 47814 - 574
مهدزای  ] قیرـشت ياهزور  دیع و  زور  ود  هزور ، نیا  رد  متفگ : مارح . ياههام  زا  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  هید و  تسوا  رب  دومرف : ترـضح 

«. تسا هتشگ  مزال  وا  رب  هک  تسا  یّقح  هک  ارچ  دریگب ؛ هزور  ار  نآ  دومرف : ترضح  تسا . هّجحلا ] يذ  مهدزیس  مهدزاود و  و 
: دومرف ترضح  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  زا  نابأ  تیاور  رد  و  : » هدمآ هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد 

«، تسا هید  موس  کی  هید و  کی  وا  رب 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا هتـشک  مارح  هاـم  رد  اـطخ  يور  زا  ار  يدرم  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  بجاو ، ياـههزور  ۀـیقب  باوبا  زا  مود  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. مارح ياههام  زا  هزور  یپرد  یپ  هام  ود  ای  هدرب  کی  يزاسدازآ  تسوا  رب  دوشیم و  هتفرگ  تخس  وا  رب  هید  دومرف : ترضح 

کی تسوارب  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  مرح  رد  ار  يدرم  يدرم ، متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تیاور  رد  و 
«. دنکیم ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دزاسیم و  دازآ  هدرب  کی  مارح و  ياههام  زا  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  هید و  موس  کی  هید و 

«. مارح ياههام  زا  : » ۀلمج ات  تیاور  نیمه  دننام  موس ، تیاور  رد  و 
هزور ار  مارح  ياههام  زا  یپ  رد  یپ  هام  ود  دـشکب ، ناضمر  هام  رد  درم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراـهچ ، تیاور  رد  و 
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؟ دیآیم شیپ  یلکشم  هچ  دومرف : ترضح  دیآیم ! شیپ  یلکشم  اجنیا  رد  متفگ : ماما  هب  مدرک و  یمـسبت  نم  دیوگیم : يوار  دریگیم .
تسا یّقح  نیا  دومرف : ترضح  هّجحلا .] يذ  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای و   ] قیرـشت ياهزور  ینابرق و  زور  و  یحـضا ]  ] دیع زور  متفگ :

«. تسا هتشگ  مزال  وا  رب  هک 
405 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نز طسوت  نینج  طقس  ۀید  باب 3 

هراشا

شرهوش هدروخ و  ییوراد  ًادمع  هدوب و  هلماح  هک  مدیـسرپ  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هدـیبعوبا  ( 1 - ) 47815 - 575
نز نآ  دیاب  تسا ، هدییور  نآ  يور  رب  تشوگ  هک  هتشاد  ناوختـسا  دنزرف  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . هتخادنا  ار  شدنزرف  هتـسنادیمن و 

ای مالغ  کی  ای  رانید  لهچ  هک  دیاب  هدوب ، هغـضم  ای  هقلع  نینج ، هتخادنا ، ار  دنزرف  هک  یماگنه  رگا  یلو  دـهدب . دـنزرف  ردـپ  هب  هید  کی 
هتـشک ار  دنزرف  نز  نوچ  هن ، دومرف : ترـضح  دربیمن ؟ ثرا  شدنزرف  ۀـید  زا  نز  نیا  مدیـسرپ : ماما  زا  دـهدب . دـنزرف  ردـپ  هب  زینک  کی 

«. دربیمن ثرا  وا  زا  نیاربانب  تسا ؛
ار شدـنزرف  نآ  زا  سپ  دزادـنیب  ار  شدـنزرف  اـت  هدروخ  ییوراد  هک  هلماـح  ینز  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47816 - 576
نز هک  دیاب  تسا ، هدش  زاب  وا  يارب  مشچ  شوگ و  هدییور و  نآ  يور  رب  تشوگ  هتـشاد و  ناوختـسا  دـنزرف  رگا  : » دومرف تسا ، هتخادـنا 

ای مالغ  ای  رانید  لهچ  نز  هک  دـیاب  هدوب ، هغـضم  ای  هقلع  نینج  دـنزرف ، رگا  یلو  دومرف : ترـضح  دـنک . میلـست  شردـپ  هب  ار  دـنزرف  ۀـید 
«. تسا هتشک  ار  وا  نوچ  هن ، دومرف : ترضح  دربیمن ؟ ثرا  شدنزرف  ۀید  زا  نز  نیا  مدیسرپ : دهدب . دنزرف  ردپ  هب  ار  يزینک 

تاعاجرا

: دیآیم

لهچ ای  زینک  کی  ای  مالغ  کی  تسا  نز  مکش  رد  هچنآ  يارب  وا  رب  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مجنپ ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. تسا رانید 

407 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

يدمع ییاطخ و  لتق  ۀید  تخادرپ  تدم  باب 4 

هراشا

لاس هس  لوط  رد  ییاطخ  لتق  هید  دومرفیم : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسویپ  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47817 - 577
«. دوشیم تخادرپ  لاس  کی  لوط  رد  دمع  ۀید  و 

لوط رد  هید  نیا  دومرف : تسا و  هلقاع  رب  هید  : » هک درک  مکح  اـطخ  هب  لـتق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47818 - 578
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«. دوشیم تخادرپ  هید  موس  کی  یلاس ، ره  رد  لاس  هس 

تاعاجرا

: تشذگ

موس کی  یلاـس  ره  رد  لاـس  هس  لوط  رد  هید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  تاـید ، باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مهدزون  تیاور  رد 
«. لاس نامه  رد  موس  کی  لاس و  ود  رد  موس  ود  دوشیم و  تخادرپ 

درم ۀید  فصن  نز ، ۀید  باب 5 

هراشا

، تشک دوب  نامیاز  لاح  رد  هک  ار  ینز  اطخ  يور  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هدـیبعوبا  ( 1 - ) 47819 - 579
کی ای  ناوج ]  ] مالغ کی  هدوب  وا  مکش  رد  هک  ینینج  رطاخ  هب  تسوارب  ومهرد  رازه  جنپ  ینعی  هید  تسوارب  دومرف : ترضح  دش . لاؤس 

[«. دهدب مد  ءایلوا  هب  هک   ] رانید لهچ  ای  ناوج ]  ] زینک
تسا تروص  نیا  رد  دوشیم و  قیبطت  هتخادنا ، ار  ياهغضم  ای  هقلع  هک  ینز  رب  تیاور  نیا  : » دیوگیم بیذهت  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 

«. تسا زینک  ای  مالغ  کی  نینج ، ۀید  هک 

تاعاجرا

: تشذگ

رگا دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  دمع  يور  زا  ار  ینز  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهدـفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
ار مهرد  رازه  جنپ  ینعی  هید  زا  یمین  دنهاوخب ، رگا  دنزادرپیم و  ار  هید  زا  یمین  درم  ةداوناخ  هب  دنـشکیم و  ار  وا  دنهاوخب ، نز  ةداوناخ 

«. دنریگیم
 409 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«. تسا درم  ۀید  فصن  نز ، ۀید  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 
«. تسا درم  ۀید  زا  یمین  ناشّقح  دنتفریذپ ، هید  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 

فصن دیاب  دنـشکب ، ار  وا  دنهاوخب  نز  ةداوناخ  دشکب و  ار  ینز  يدرم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مراهچ ، تیاور  رد  و 
«. دنهدب درم  ةداوناخ  هب  ار  هید 

. دینک هظحالم  تسا ؛ درم  ۀید  زا  یمین  نز  ۀید  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  باب ، نیا  تایاور  رگید  رد  زین  و 
نز ۀید  و  : » دـیوگ هک  اجنآ  ات  تسا .» رانید  رازه  الط ، نابحاص  رب  هید  : » هک هتفگ  نیا  تاید ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهدـفه  تیاور  رد  و 

«. درذگب هید  موس  کی  زا  تحارج  هک  يدروم  رد  زین  تسا و  نآ  زا  یمین  ناج ، رد 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1796 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیآیم

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  حارج ، جاجش و  تاید  باوبا  زا  مود  باب  ءاضعا و  تاید  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد 

كرش نیمزرس  رد  لوتقم  ناملسم  مکح  باب 6 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
(، لاح نیع  رد   ) دنزرـس و وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هکنیا  رگم  دـناسرب ، لتق  هب  ار  ینمؤم  هک  تسین  زاجم  یناـمیااب  درف  چـیه 

اهنآ هکنیا  رگم  دزادرپب ؛ وا  ناسک  هب  ییاهبنوخ  دـنک و  دازآ  ار  نمؤم  ةدرب  کی  دـیاب  دـناسر ، لتق  هب  اـطخ  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یـسک 
ةدرب کی  دیاب  اهنت ) ، ) هدوب نامیا  اب  لوتقم  یلو  دنرفاک ) و   ) دنتسه امش  نانمـشد  هک  دشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا  دنـشخبب و  ار  اهبنوخ 

وا ياهبنوخ  دیاب  تسا ، رارقرب  ینامیپ  اهنآ  امش و  نایم  هک  دشاب  یتیعمج  زا  رگا  و  تسین ) مزال  اهبنوخ  نتخادرپ  و   ) دنک دازآ  ار  نمؤم 
هزور یپ  رد  یپ  هام  ود  درادن ، هدرب ) ندرک  دازآ  هب   ) یـسرتسد هک  سک  نآ  دـنک و  دازآ  زین )  ) نمؤم ةدرب  کی  دزادرپب و  وا  ناسک  هب  ار 

«1 . » تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، تسا و  یهلا  ۀبوت  و  فیفخت ) عون  کی   ) نیا دریگب .
______________________________

.92 ءاسن 4 / (. 1)
 411 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ زا  سپ  دناهتشک  ار  وا  ناناملـسم  تسا و  كرـش  نیمزرـس  رد  هک  یناملـسم  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47820 - 580
: هک تسا  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  نامه  نیا  دوشیم و  دازآ  نمؤم  ةدـنب  کی  وا  ياج  هب  : » دومرف تسا ، هدـش  ربخاب  نایرج  نیا  زا  ماما 

«. دنک دازآ  ار  نمؤم  ةدرب  کی  دیاب  اهنت ) ، ) هدوب نامیا  اب  لوتقم  یلو  دنرفاک ) و   ) دنتسه امش  نانمشد  هک  دشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا 
ینامیااب درف  چیه  هک : دش  هدیـسرپ  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ هقدـص  نب  ةدعـسم  ( 2 - ) 47821 - 581

ار ینمؤم  هک  یسک  لاح ،) نیع  رد  و  ( ؛ دنز رس  وا  زا  هابتشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هکنیا  رگم  دناسرب ، لتق  هب  ار  ینمؤم  هک  تسین  زاجم 
ةدرب يزاس  دازآ  دومرف : ترـضح  دزادرپب . وا  ناسک  هب  ییاهب  نوخ  دـنک و  دازآ  ار  نمؤم  ةدرب  کـی  دـیاب  دـناسر ، لـتق  هب  اـطخ  يور  زا 

، لوتقم رگا  دهد و  لیوحت  دیاب  لوتقم  يایلوا  هب  دزادرپب  دیاب  هک  ياهید  اما  دراد و  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  لتاق  هک  تسا  ياهفیظونمؤم 
لوتقم هک  یلاح  رد  دنتسین ، حلص  رد  هک  تسا  یناکرشم  هورگ  زا  لوتقم  رگا  دومرف : ترضح  دنتسه ، امش  نانمـشد  هک  دشاب  یهورگ  زا 

زا لوتقم  رگا  تسین و  وا  رب  هید  دـشابیم و  شیادـخ  دوـخ و  نیب  لـتاق  ۀـفیظو  نیا  دـنک و  دازآ  ار  نمؤـم  ةدرب  کـی  دـیاب  تسا ، نمؤـم 
دیاب تسا و  شیادـخ  دوخ و  نیب  هفیظو  نیا  دزاس و  دازآ  ینمؤم  ةدرب  هک  دـیاب  تسا ، رارقرب  ینامیپ  اهنآ  امـش و  نایم  هک  تسا  یتیعمج 

«. دزادرپب وا  ناسک  هب  ار  وا  ياهب  نوخ 
، دـناسرب لتق  هب  ار  ینمؤم  هک  تسین  زاجم  ینامیااب  درف  چـیه  هک : دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47822 - 582
( دنرفاک و   ) دنتسه امش  نانمشد  هک  دشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا  هک ، اجنآ  ات  دنزرـس ، وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هکنیا  رگم 

دازآ ار  ینمؤم  ةدرب  دوخ ، يادـخ  دوخ و  نیب  لتاق  هک  دـیاب  تسا ، ناکرـشم  زا  لوتقم  رگا  : » دومرف هدوب ، ناـمیا  اـب  لوتقم  هک  یلاـح  رد 
وا ناـسک  هب  ار  وا  ياـهب  نوخ  دـیاب  تسا ، رارقرب  یناـمیپ  اـهنآ  امـش و  ناـیم  هک  دـشاب  یتیعمج  زا  لوتقم  رگا  تسین و  وا  رب  هید  دزاـس و 
هب دیاب  هید  تسوا و  يادـخ  وا و  نیب  نمؤم  ةدرب  يزاس  دازآ  دومرف : ترـضح  دـیوگ : يوار  دزاس . دازآ  زین )  ) نمؤم ةدرب  کی  دزادرپب و 

«. دوش هداد  لیوحت  لوتقم  يایلوا 
( اهنت  ) لتاق هدوب ، نامیااب  لوتقم  هک  یلاح  رد  دنتـسه  امـش  نانمـشد  هک  دشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا  : » یمق ریـسفت  ( 4 - ) 47823 - 583
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هتـشک تسا  برحلاراد  رد  هک  یلاح  رد  نانمؤم  زا  يدرم  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  تسین . هید  وا  يارب  ودـنک  دازآ  نمؤم  ةدرب  کی  دـیاب 
رد سکره  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوـچ  دزاـس ؛ دازآ  نمؤـم  ةدرب  کـی  دـیاب  لـتاق  درادـن و  هید  لوـتقم  دوـش ،

. تسا رود  وا  زا  نم  ۀّمذ  دنیزگ ، تنوکس  برحلاراد 
کی دزادرپب و  وا  ناسک  هب  ار  وا  ياهب  نوخ  دیاب  تسا ، رارقرب  ینامیپ  اهنآ  امـش و  نایم  هک  دـشاب  یتیعمج  زا  لوتقم  رگا  و  دومرف : سپس 

هدش و هتشاذگ  ینامز  نامیپ و  ماما ، ربمایپ و  ناکرشم و  نیب  هدرک و  تنوکس  برحلاراد  رد  نمؤم  رگا  ینعی  دنک ؛ دازآ  زین )  ) نمؤم ةدرب 
، هدش هتشک  نانآ  نایم  رد  نمؤم  نآ  زا  سپ 

 413 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ود درادن ، هدرب ) ندرک  دازآ  هب   ) یـسرتسد هک  سک  نآ  دزاس و  دازآ  نمؤم  ةدرب  کی  دنک و  میلـست  لوتقم  يایلوا  هب  ار  ياهید  دیاب  لتاق 

«. تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، تسا و  یهلا  ۀبوت  و  فیفخت ) عون  کی   ) نیا دریگیم . هزور  یپ  رد  یپ  هام 

لکشم یثنخ  ۀید  باب 7 

تاعاجرا

: تشذگ

هدرکن لوب  دریمب و  یثنخ  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  ثاریم ، باوبا  زا  مشـش  داـتفه و  باـب  زا  موس  تسیب و  تیاور  رد 
«. تسا درم  ۀید  زا  یمین  نز و  ۀید  زا  یمین  سپ  دشاب ،

یبصان لتق  مکح  هید و  باب 8 

هراشا

. میراد هللادبع  نب  دعج  مان  هب  نادمه  ۀلیبق  زا  ياهیاسمه  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ینانک  حابصلاوبا  ( 1 - ) 47824 - 584
دروم رد  ایآ  دـنکیم . ییوگدـب  ماـما  زا  وا  یلو  مینکیم  داـی  ناـشیا  يرترب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  اـم  دنیـشنیم و  اـم  اـب  وا 

؟ یهدیم ماجنا  وت  دومرف : ترضح  دیهدیم ؟ هزاجا  نم  هب  وا  نتشک ] ]
نیمه اـب  تفرگ ، رارق  نیمک  رد  نوـچ  مراذـگیم و  نیمک  شیارب  دـیهد ، هزاـجا  نم  هب  وا  دروـم  رد  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ، متفگ :
رورت نیا ، حابـصلاوبا ، يا  دومرف : ترـضح  دیوگ : حابـصلاوبا  مشکب . ار  وا  هک  نآ  ات  منزیم  وا  هب  تدـش  هب  میآیم و  رد  وا  رب  مریـشمش 

رارق دنب  رد  ار  رورت  مالـسا  حابـصلاوبا ، يا  تسا . هدومرف  یهن  کتف ]  ] رورت زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  ندرک ] ریگلفاغ  ]
زور هدجه  اهنت  متـشگزاب ، هفوک  هب  هنیدم  زا  نوچ  دیوگ : حابـصلاوبا  دهدیم . ماجنا  ار  وت  راک  يرگید  هدن ، ماجنا  ار  نآ  وت  تسا و  هداد 

: تفگ داد و  ناکت  شیاپ  اب  ارم  يدرم  هک  مدوب  زامن  بیقعت  رد  مدناوخ و  ار  حبص  زامن  متفر و  دجسم  هب  هک  مدوب  هفوک  رد 
دوب ارحص  رد  هک  ياهناخ  رد  بشید  هللادبعنبدعج  تفگ : وا  تسیچ ؟ دهدب ، وت  هب  ریخ  تراشب  دنوادخ  متفگ : تراشب ! حابـصلاوبا ، يا 

هک دندید  دنرادرب ، ار  وا  هک  دنتفر  نوچ  تسا و  هدش  داب  ُرپ  کشم )  ) نوچ هدرم و  هک  دـندید  دـندرک ، رادـیب  زامن  يارب  ار  وا  دـش ، دراو 
نفد ار  وا  هاگنآ  تسا . هدوب  یهایـس  رام  وا  ریز  رد  هک  دندید  دندرک ، عمج  یتسوپ  هتخت  رد  ار  وا  دوشیم . ادـج  ناوختـسا  زا  شتـشوگ 
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«. دندرک
 415 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: دیوگ وا  هک  تسا  هدش  تیاور  دشاب - یناتسجس  مصاعوبا  يوق  لامتحا  مالسلا - هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یخرب  زا  ( 2 - ) 47825 - 585
قداص ماما  دزن  نم  تفر و  نسح  نب  هللادبع  دزن  وا  میدوب ، هنیدم  رد  نوچ  دوب . هیدیز  بهذـم  رب  وا  مدـش . یـشاجن  نب  هللادـبع  رفـسمه  »
دورو ةزاجا  میارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تفگ : نم  هب  دـش  هک  حبـص  تسا . نیگهودـنا  مدـید  تشگزاـب ، نوچ  متفر . مالـسلا  هیلع 

هتساوخ نم  زا  تفر و  نسح  نب  هللادبع  دزن  تسا و  هیدیز  بهذم  رب  یشاجن  نب  هللادبع  متفگ : متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ریگب .
نم ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : داد و  مالس  دمآ . ماما  دزن  وا  هدب . هزاجا  وا  هب  دومرف : ترـضح  مریگب . تاقالم  ةزاجا  امـش  زا  شیارب  ات 

نینمؤملاریما ماهدینـش  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  رفن  تفه  تسامـش . نایم  رد  ّقح  هک  مرواـب  نیا  رب  مراد و  تسود  ار  امـش  هک  متـسه  يدرم 
ایند و رد  ناـنیا  نوخ  ربارب  رد  وت  تفگ : نم  هب  وا  مدیـسرپ ، نسح  نب  هللادـبع  زا  هراـب  نیا  رد  ماهتـشک . دـنهدیم ، مانـشد  ار  مالـسلا  هیلع 
، دـهدیم مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هب  ماهدینـش  وا  زا  هک  یـسک  نوـخ  ربارب  رد  رگا  متفگ : نـم  يوـشیم . هذـخاؤم  ترخآ 

؟» 1  » مینکیم ینمشد  مدرم  اب  هچ  يارب  سپ  موشیم  هذخاؤم 
ار وا  متشاد و  دروخرب  هار  رد  نانآ  زا  یخرب  اب  دیوگ : وا  ياهتشک ؟ ار  نانآ  هنوگچ  دومرف : یشاجن  نب  هللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

مـصاعوبا تسا . هدشن  راکـشآ  هدنام و  ناهنپ  مداد  ماجنا  هک  دراوم  نیا  ۀـمه  متـشک و  ار  وا  مدـش و  دراو  شاهناخ  رد  ار  یخرب  متـشک و 
رد رن  دنفسوگ  کی  ياهتشک ، هک  مادک  ره  ربارب  رد  هک  تسوت  رب  شادخابا ، يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یناتـسجس 
رب يزیچ  ترخآ  ایند و  رد  يدوب  هتشک  ار  نانآ  ماما  نذا  اب  رگا  ياهتشک و  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ماما  ةزاجا  نودب  وت  نوچ  ینک ؛ حبذ  �ینم 

«. دوبن وت 

تاعاجرا

: تشذگ

براحم و دح  باوبا  زا  متـشه  باب  فذق و  دح  باوبا  زا  موس  تسیب و  باب  نمـشد و  اب  داهج  باوبا  زا  مشـش  تسیب و  باب  تایاور  رد 
. تسه باب  نیا  اب  بسانم  مهد  باب  دترم و 

______________________________

م. تسا - دروم  نیمه  هلمج ، نآ  زا  دوشیم و  قالطا  هعیش  بهذم  نیفلاخم  رب  نئارق ، اب  ثیداحا و  ریبعت  رد  سان  (. 1)
417 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدازانز  ] انّزلادلو ۀید  باب 9 

هراشا

انّزلادلو ۀید  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  : » دـنیوگ دـیمحلا  دـبع  نب  نمحرلادـبع  نایلاوم  زا  یـضعب  ( 1 - ) 47826 - 586 [ 
«. مهرد دصتشه  ینعی  تسا ؛ يدوهی  ۀید  نامه 

«. تسا مهرد  دصتشه  ینعی  یّمذ  ۀید  نامه  انّزلادلو  ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 47827 - 587
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انّزلادـلو ۀـید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » هک تسا  هدرک  تیاور  دوخ  نادرم  زا  یـضعب  زا  ریـشب  نب  رفعج  ( 3 - ) 47828 - 588
«. یسوجم یحیسم و  يدوهی ، ۀید  دننام  مهرد  دصتشه  دومرف : ترضح  مدیسرپ .

«. مهرد دصتشه  ینعی  تسا ؛ هدرب  ۀید  نامه  انّزلادلو  ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 47829 - 589
«. تسا مهرد  دصتشه  هدازانز ، یحیسم و  یسوجم ، يدوهی ، هید  : » عنقم باتک  ( 5 - ) 47830 - 590

تاعاجرا

: تشذگ

ترضح تسا ؟ هزادنا  هچ  هدازانز  ۀید  موش ! تیادف  : » دیوگ يوار  هک  هتفگ  نیا  ثاریم ، باوبا  زا  مود  داتفه و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
«. دوشیم هداد  هدرک ، جرخ  وا  يارب  هچنآ  هدادیم  ار  وا  جراخم  هک  سک  نآ  هب  دومرف :

یسوجم یحیسم و  يدوهی ، ۀید  باب 10 

هراشا

ناسکی یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ۀید  دیوگیم : میهاربا  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بلغت  نب  نابا  ( 1 - ) 47831 - 591
«. تسا هتفگ  ّقح  وا  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا .

 419 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
؟ تساجک نانآ  یقوقح  هاگیاج  هک : مدیسرپ  سوجم  ةرابرد  مالسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هرارز  ( 2 - ) 47832 - 592

«. دنتسه نایحیسم  نایدوهی و  ناس  هب  تاید  دودح و  رد  باتک و  لها  زا  نانآ  دومرف : ترضح 
[ ۀید : » ] دومرف ترضح  مدیسرپ . یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ۀید  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 3 - ) 47833 - 593

«. مهرد دصتشه  تسا ؛ ناسکی  نانیا 
: دیوگ ریصبوبا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هیقفلا  هرضحی  نم ال  بیذهت و  رد  تیاور  نیمه  نتم  ینوزف 

ارجا نانآ  رب  ّدح  ایآ  دنوش ، ریگتـسد  دنهدیم  ماجنا  اشحف  هک  یلاح  رد  ناناملـسم  ياهرهـش  رد  ناناملـسمریغ  رگا  موش ! تیادـف  متفگ : »
«. دوب دهاوخ  نانآ  ةرابرد  ناناملسم  ماکحا  يرآ ، دومرف : ترضح  دوشیم ؟

ۀید دومرف : ترضح  مدیسرپ . یسوجم  يدوهی و  یحیسم ، ۀید  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يدارم  ثیل  ( 4 - ) 47834 - 594
«. تسا مهرد  دصتشه  تسا ، مهرد  دصتشه  تسا ؛ ناسکی  همه  نانآ 

اجنآ رد  دلاخ  داتسرف . نیرحب  يوس  هب  ار  دیلو  نبدلاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47835 - 595
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  دلاخ  دش .] هتخیر  نانآ  زا  ییاهنوخ   ] دـش هجاوم  نایـسوجم  نایحیـسم و  نایدوهی ، زا  ياهتـسد  ياهنوخ  اب 

دـصتشه ار  نانآ  ۀـید  ماهتـشک .] ار  نانآ  زا  یهورگ   ] ماهدرک دروخرب  نایحیـسم  نایدوهی و  زا  یهورگ  ياـهنوخ  اـب  نم  هک : تشون  هلآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیاهدومرفن . نم  هب  يزیچ  نایـسوجم  ياهنوخ  ةرابرد  یلو  ماهداد  مهرد 

«. دنباتک لها  نانیا  دومرف : ترضح  تسا و  نایحیسم  نایدوهی و  ۀید  نوچ  نایسوجم  ۀید  هک : دومرف  موقرم  دلاخ  يارب 
«. تسا مهرد  دصتشه  یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47836 - 596

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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 421 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: هک مدیسرپ  یحیسم  یسوجم و  يدوهی ، ۀید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 7 - ) 47837 - 597

«. نانآ زا  مادکره  دصتشه ؛ دصتشه ، دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  نانآ  ۀید 
«. تسا مهرد  دصتشه  یحیسم ، يدوهی و  ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 47838 - 598

«. مهرد دصتشه  دومرف : ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  یّمذ  ۀید  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هعامس  ( 9 - ) 47839 - 599
«. تسا مهرد  دص  راهچ  تبسن  نیمه  هب  نز  مهرد و  دصتشه  یّمذ ، درم  ۀید  : » مالسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 10 - ) 47840 - 840600

و تسا ». مهرد  دصتشه  یسوجم  ۀید  مهرد و  رازه  راهچ  یحیـسم  يدوهی و  ۀید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 47841 - 601
«. دراد ساماج  مان  هب  یباتک  سوجم  : » دوزفا ترضح 

نانآ هک  ارچ  تسا ؛ مهرد  رازه  راهچ  مهرد ، رازه  راهچ  یسوجم  یحیـسم و  يدوهی ، ۀید  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 12 - ) 47842 - 602
«. دنباتک لها 

«. تسا مهرد  رازه  راهچ  یّمذ ، ۀید  هک  تسا  هدش  تیاور  : » مالسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 13 - ) 47843 - 603
«. تسا ناملسم  ۀید  نوچ  یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 47844 - 604

 423 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
«. تسا ناملسم  ۀید  نوچ  یحیسم  يدوهی و  ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 15 - ) 47845 - 605

کی ناوـنع  هب   ] دـهد هّمذ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  سکره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 16 - ) 47846 - 606
[ دنتـسه نامز  نیا  رد  هک  یحیـسم  يدوهی و  ینعی   ] نانیا دـیوگ : هرارز  تسا . لـماک  شاهید  دـهد ،] دّـهعت  نیملـسم  ۀـعماج  رد  دـنورهش 

«. تسا هداد  نانآ  هب  دّهعت  ادخ  لوسر  هک  دنتسه  یناسک  زا  نانیا  و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهنوگچ ؟
. مدیسرپ تسا ، هتشک  ار  یّمذ  صخش  هک  یناملسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامس  ( 17 - ) 47847 - 607

ات دوش  هداد  ناملـسم  ۀید  یّمذ ، لها  هب  دیاب  دـنرادن . ار  نآ  لمحت  بات  مدرم  هک  تسا  یتخـس  زیچ  نیا  دومرف : ترـضح  دـیوگ : هعامس 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ  دشکب . تسد  یّمذ  نتشک  نیشنهیداب و  نتشک  زا  لتاق 

نیا رد  دزادرپب ، مهرد  دصتـشه  وا  يایلوا  هب  دریگب و  ار  شنیمز  دـشکب و  ار  وا  دـهاوخب  دـنک و  بضغ  یّمذ  رب  یناملـسم  دـشاب  اـنب  رگا 
هتفریذپ و ار  تایلام  هیزج و  تخادرپ  یّمذ  هک  یمادام  دشکب ، متس  يور  زا  ار  یّمذ  سکره  دوشیم و  ناوارف  اهیّمذ  رد  راتشک  تروص 

«. تسا مارح  ناملسم  رب  دنکیمن ، راکنا  دزادرپیم و  ار  نآ 

تاعاجرا

: تشذگ

هتـشک رفاـک  ربارب  رد  نمؤم  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ةدومرف  تاـکز ، ناّقحتـسم  باوبا  زا  ما  یـس  باـب  زا  مهدراـهچ  تیاور  رد 
«. تسا نمؤم  ۀید  زا  یمین  رفاک ، ۀید  دوشیمن و 

، هدرک یّمذ  هب  ناملـسم  هک  یتیانج  یلو  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، باوبا  زا  مود  لهچ و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
«. دوشیم هتفرگ  تسا ، مهرد  دصتشه  هک  یّمذ  ۀید  ةزادنا  هب  ناملسم  زا 

ناناملسم و رب  ایآ  هک : مدیسرپ  یحیسم  دوهی و  یسوجم ، ياهنوخ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هک هتفگ  نیا  موس ، تیاور  رد  و 
ترـضح تسه ؟ يزیچ  دـننکیم - ینمـشد  نانآ  اب  اراکـشآ  تنایخ و  ناناملـسم  هب  نانآ  هک  یتروص  رد  دنـشکب - ار  ناـنآ  هک  یناـسک 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1801 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ایآ  هک : مدیسرپ  ناملسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و  دیوگ : يوار  دشاب . هدرک  تداع  نانآ  نتشک  هب  ناملـسم  هکنیا  رگم  هن ، دومرف :
دشاب و هدرک  تداع  نانآ  نتشک  هب  هکنیا  رگم  هن ، دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هتشک  دشاب ، هتـشک  ار  نانآ  رگا  باتک  لها  هّمذ و  لها  ربارب 

«. دوشیم هتشک  يراوخ  اب  تروص  نیا  رد  دنکن ؛ اهر  ار  نانآ  راتشک 
نماض دوشیم و  بیدأت  تدش  هب  دـشکب  ار  یحیـسم  ای  يدوهی  ناملـسم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 

«. تسا مهرد  دصتشه  نامه  وا  يهید  دوب و  دهاوخ  وا  ۀید 
. تسا مهرد  دصتشه  یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ۀید  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هچنآ  تاید  باوبا  زا  مهن  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

. دنکیم تلالد  نیا  رب  هچنآ  ءاضعا  تاید  باوبا  زا  متشه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
425 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ناویح نینج  ۀید  یّمذ و  نز  نینج  ۀید  باب 11 

داد مکح  یسوجم  یحیسم و  يدوهی ، ردام  نینج  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47848 - 608
«. تسا شردام  ۀید  مهد  کی  هک 

دـناهدز و ار  وا  هک  هداـم  ناویح  نینج  ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 47849 - 609
«. تسا هدام  ناویح  نامه  تمیق  مهد  کی  دومرف : تسا ، هتخادنا  ار  شاهچب 

 ... هدرب ۀید  باب 12 

هراشا

رازه هد  نامه  وا  ياهب  نیرتالاب  دشاب ، دنمشزرا  رگا  تسوا و  ياهب  نامه  هدرب ، ۀید  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47850 - 610
«. دنکیمن زواجت  دازآ  ۀید  زا  وا  ياهب  تسا و  مهرد 

 427 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نینچمه و  دـنهدیم ] وا  دـیرخ  يارب  هک  تسا  یلوپ  روظنم   ] تسوا ياهب  نامه  مالغ ، ۀـید  : » مالـسلا هیلع  اضرلا  هقف  ( 2 - ) 47851 - 611

زا زینک  مهرد و  رازه  هد  زا  مالغ  ددرگیم و  رب  دازآ  ۀـید  هب  تشذـگ  نآ  زا  رگا  هک  درذـگب  دازآ  ۀـید  زا  وا  ياهب  هکنیا  رگم  زینک ؛ ۀـید 
«. دنکیمن زواجت  رازه  جنپ 

: دومرف تسا ، هتشک  مهرد  رازه  تسیب  تمیق  اب  ار  ياهدرب  هک  دازآ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47852 - 612
«. دشاب دازآ  ۀید  زا  شیب  هدرب  تمیق  هک  تسین  زیاج  »

________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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427 ص : ج31 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
. مدیسرپ تسا ، هتشک  ار  ياهدرب  اطخ  يور  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ درولاوبا  ( 4 - ) 47853 - 613

، تسا هدرم  هک  ار  هدرب  نیا  یـسک  هچ  مدیـسرپ : دوب . دـهاوخن  مهرد  رازه  هد  زا  شیب  هدرب  ياهب  تسوارب و  هدرب  ياـهب  دومرف : ترـضح 
زا تسا ، هزادنا  نیا  هدش  هتشک  هک  ینامز  رد  هدرب  نیا  ياهب  هک  دراد  ینادهاش  هدرب  کلام  رگا  دومرف : ترـضح  دنکیم ؟ يراذگتمیق 

لتاق ار  هدرب  ياهب  دروخن - مسق  کلام  هک  یتروص  رد  درادـن - دـهاش  اهب  نآ  رب  هدرب  کلام  رگا  یلو  دـنکیم  هبلاـطم  ار  اـهب  نآ  لـتاق ،
نم هک  یتمیق  زا  شیب  هدرب  نیا  هک  دروخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  راب  راهچ  دوشیم . تباث  دـنکیم و  نییعت  دروخیم  هک  يدـنگوس  اب  هدرب 
رگا تروص  نیا  رد  دنادرگرب ، هدرب  کلام  هب  ار  دـنگوس  دز و  زابرـس  دـنگوس  ندروخ  زا  رگا  تسا و  هتـشادن  منکیم  صخـشم  شیارب 

رتـشیب مهرد  رازه  هد  زا  هدرب  ياـهب  هتبلا  دوـشیم و  هداد  وا  هب  تـسا  هدروـخ  دـنگوس  نادـب  هـک  یغلبم  ره  دروـخ ، دـنگوس  هدرب  کـلام 
. دش دهاوخن 

دزاسیم و دازآ  هدرب  کی  تسا و  نماض  ار  هدرب  ياهب  لتاق  هتـشک ، ار  وا  دـمع  يور  زا  لـتاق  تسا و  نمؤم  هدرب  رگا  و  دومرف : ترـضح 
«. دنکیم هبوت  لج  زع و  دنوادخ  يوس  هب  دهدیم و  ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دریگیم و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود 

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  یتایاور  ءاضق  باوبا  زا  مهدجه  باب  تایاور  رد 
. دینک هعجارم  دنکیم ؛ تلالد  باب  نیا  رب  هک  یتایاور  صاصق  لتق و  باوبا  زا  مراهچ  یس و  باب  تایاور  رد  و 

: دیآیم

. باب نیا  اب  بسانم  اضعا  تاید  باوبا  زا  مود  لهچ و  باب  تایاور  رد 
429 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اهگس ۀید  باب 13 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تسا . مهرد  لـهچ  « 1  » یقولـس گس  ياهبنوخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47854 - 614
«. دنهدب همیذُج  ینب  هب  هید  ناونع  هب  ار  مهرد  لهچ  هک  داد  روتسد 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا . مهرد  لهچ  یقولـس  گس  ۀید  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47855 - 615
مدنگ زا  صوصخم  هنامیپ  کی  تعارز ، گس  ۀید  دنفـسوگ و  کی  هلگ ، گس  ۀید  تسا و  هداد  رارق  یقولـس  گس  يارب  ار  هید  نیا  هلآ 

«. شلها يارب  كاخ  زیفق  هنامیپ  کی  یلها ، گس  ۀید  و 
هک یگـس  ۀید  مهرد و  تسیب  هلگ ، گس  ۀـید  مهرد و  لهچ  يراکـش ، گس  ۀـید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 47856 - 616

«. دریذپب دیاب  گس  بحاص  دهدب و  ار  نآ  دیاب  لتاق  تسا و  كاخ  هسیک  کی  تسین ، هلگ  راکش و  يارب 
«. تسا مهرد  لهچ  يراکش ، گس  ۀید  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 47857 - 617

______________________________
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(. نیرحبلا عمجم  ( ؛ دنوشیم بوسنم  نادب  اهگس  اههرز و  هک  نمی  رد  تسا  یهد  قولس ، (. 1)
 431 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وا دومرف : دوب ، هتشک  ار  يراکش  گس  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 47858 - 618
«. دراد ار  مکح  نیمه  زین  غاب  نابهگن  گس  هلگ و  گس  يراکش و  زاب  دنکیم و  تمیق  ار 

- مهرد دـنچ  یمک - ياـهب  هـب  ار  فـسوی ]  ] وا و  : » هـک لاـعتم  دـنوادخ  ةدوـمرف  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 47859 - 619
«. دوب مهرد  تسیب  : » دومرف دنتخورف ،»

هک تسا  يراکـش  گس  ياهب  نآ  صقن و  ینعی  سخب ، : » هک تسا  هدمآ  نآ  رد  هدش و  تیاور  نیمه ، هباشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و 
«. تسا مهرد  تسیب  شیاهب  نوخ  دوش ، هتشک  رگا 

مهرد تسیب  هدودـعم ) مهارد  ۀفیرـش ........  ۀـیآ  رد   ) مهارد زا ] دارم  : » ] دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 7 - ) 47860 - 47860620
«. تسا صقن  نامه  سخب ، دوش و  هتشک  هک  ینامز  تسا  يراکش  گس  ياهب  نآ  تسا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  معثخ  هلیبق  هب  هاپس  نداتسرف  هیضق  باب 14 

تاعاجرا

: تشذگ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  نمـشد ، اب  داهج  باوبا  زا  مود  تصـش و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
یخرب هجیتن  رد  دندرب و  هانپ  هدجس  هب  نانآ  تشگ ، طلسم  هلیبق  نآ  رب  رکشل  نوچ  داتـسرف . نمی ] رد  ياهلیبق   ] معثخ يوس  هب  ار  يرکـشل 

: دومرف ترضح  دیسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دندش . هتشک  نانآ  زا 
«. دیهدب ناثراو  هب  ناشزامن  رطاخ  هب  ار  هید  زا  یمین 

 ... دوش و هتشک  ییاطخ  لتق  هب  دوخ  هک  دمع  لتق  هب  لتاق  مکح  باب 15 

اطخ هب  لـتاق  نآ  زا  سپ  تسا و  هتـشک  دـمع  يور  زا  ار  يدرم  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1 - ) 47861 - 621
يارب و  لوا ] لوتقم   ] تسوا يایلوا  يارب  تسا ، هدش  هتـشک  اطخ  يور  زا  هک  یلتاق  ۀـید  : » دومرف ترـضح  دـش . لاؤس  تسا ، هدـش  هتـشک 

«. تسین يزیچ  دمع ، لتق  هب  لتاق  ءایلوا 
433 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

«1  » دوش لتق  رکنم  هک  ییاطخ  لتاق  مکح  باب 16 

راکنا نوخ  يایلوا  ربارب  رد  هتخیر و  اطخ  هب  هک  ینوخ  اب  ار  ادـخ  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47862 - 622
«. درک دهاوخ  رادید  نوخ  نآ  اب  ار  ادخ  تمایق  زور  رد  دنک ، تاقالم  هدرک 

يایلوا ربارب  رد  هتخیر و  اطخ  هب  هک  ینوخ  اب  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 2 - ) 47863 - 623
«. درک دهاوخ  رادید  ار  ادخ  نوخ  نآ  اب  تمایق  زور  رد  دنک ، تاقالم  هدرک  راکنا  نوخ 
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دهدن لوتقم  لتق  زا  ربخ  هک  یلتاق  مکح  باب 17 

: دش لاؤس  تسا ، هتخاسن  راکشآ  ار  نآ  هتشک و  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1 - ) 47864 - 624
«. دنکیم ترفغم  بلط  شراگدرورپ  زا  دزادرپیم و  ار  شاهید  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ شاهید  »

درادن ار  هید  تخادرپ  ییاناوت  هک  یسک  مکح  باب 18 

تاعاجرا

: تشذگ

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  تاکز ، باتک  رد  ّبحتـسم  یلام  قوقح  باوبا  زا  شـش  یـس و  باب  زا  راهچ  لهچ و  تیاور  رد 
«. تسا هدش  مزال  وا  رب  هک  ياهید  يارب  ای  زیچ ، هس  زا  یکی  رطاخ  هب  رگم  تسین  لالح  ندرک  تساوخرد  یسک  يارب  : » هک

زا دومرف : ترـضح  دزادرپـب ، ار  هید  هک  درادـن  يزیچ  رگا  : » هک هتفگ  نیا  صاـصق ، لـتق و  باوـبا  زا  مود  باـب  زا  مهدزیـس  تیاور  رد  و 
«. دزادرپب شیایلوا  هب  ار  لوتقم  ۀید  ات  دیوج ] ددم   ] دنک بلط  ناناملسم 

______________________________

. دنکیم راکنا  مه  وا  تسا و  لتاق  رارقا  قیرط  زا  توبث  هار  ضرف  (. 1)
435 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نامض تابجوم  مود : لصف 

دتفا هاچ  رد  دوش و  يرگید  کلم  دراو  هک  یسک  مکح  باب 1 

رد هدرکیم ، يزاب  هک  یلاح  رد  هدش و  دراو  یموق  ۀناخ  هب  يرسپ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ریصبوبا  ( 1 - ) 47865 - 625
«. دننماض دنتسه ، مهتم  رگا  یلو  دنتسین  نماض  نانآ  دومرف : ترضح  دننماض ؟ نانآ  ایآ  تسا ؛ هداتفا  نانآ  هاچ 

هداتفا هاچ  رد  هدمآرد و  یموق  ۀناخ  هب  هک  يرسپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ییحی  نب  دمحم  ( 2 - ) 47866 - 626
«. دننماض دنتسه ، مهتم  رگا  : » دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  تسا ،

هاچ رد  دوش و  وا  هناخ  دراو  يدرم  هاگنآ  دـنکب ، شاهناخ  رد  یهاچ  يدرم ، رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 47867 - 627
«. دناشوپب ار  هاچ  يور  دیاب  یلو  دوب  دهاوخن  نماض  وا  تسین و  يزیچ  هناخبحاص  رب  دتفیب ،

437 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ندعم اپراهچ و  هاچ و  نامض  مدع  باب 2 

هراشا

«. درادن نماض  ندعم  ناویح و  هاچ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47868 - 628
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هباشم هاگنآ   ) هک دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییاضق  ماکحا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هدمآ هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد 
«. تسین نماض  هک  تسا  رده  ینعم  هب  « 1  » رابُج تساپراهچ و  ناویح ، زا  دوصقم  تسا :) هدوزفا  هدروآ و  ار  تیاور  نیا 

ار تیاور  نیمه  دـننام  هاـگنآ  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » تشاد ناـیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 47869 - 629
«. درادن صاصق  هید و  هک  تسا  رده  نامه  رابج ، سمخ و  جنگ ، رد  تسا :) هدوزفا  هدروآ و 

تاعاجرا

: دیآیم

نماـض ار  يزیچ  تساـهر ، اـپراهچ  هک  یماداـم  اـپراهچ  ناـبحاص  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهد ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. دنتسین

. دراد تبسانم  دوصقم  زا  یضعب  اب  هک  يزیچ  مهدزناپ  باب  رد  و 

دنک طوقس  نآ  رد  یصخش  دنکب و  هاچ  يرگید  ای  دوخ  کلم  رد  هک  یسک  مکح  باب 3 

شرذگ یـسک  تسا . هدنک  شیوخ  کلم  ریغ  رد  ار  یهاچ  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هرارز  ( 1 - ) 47870 - 630
، دنکب ار  یهاچ  دوخ  کلم  ریغ  رد  هک  یسک  نوچ  تسا ؛ نماض  وا  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  طوقـس  هاچ  نآ  رد  هداتفا و  هاچ  نآ  هب 

«. تسا نماض 
______________________________

یناویحای تسین  راک  رد  ینامـض  دوش ، فلت  دتفیب و  یهاچ  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  درادن . نماض  هک  ینعم  نیا  هب  رده ؛ ینعی  رابج ، (. 1)
. نیرحبلا عمجم  کن : دنک ؛ شزیر  وا  رب  یندعم  ای  فلت  ار  وا 

 439 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نیمز رد  ای  دوخ  ۀـناخ  رد  ار  یهاـچ  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماـما   ] وا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 2 - ) 47871 - 631

هب تبسن  دنکیم ، دوخ  کلم  ریغ  رد  ای  هار  رد  هچنآ  اما  درادن . نامض  دنکیم ، شیوخ  کلم  رد  هچنآ  دومرف : ترضح  دنکیم . شیوخ 
«. تسا نماض  دتفایم ، نآ  رد  هک  یسک 

ياههار زا  یهار  نایم  رد  ار  يزیچ  اـی  دـنکب  یهاـچ  سکره  : » دـندومرف مالـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  ( 3 - ) 47872 - 632
«. دوش كاله  نآ  رد  هک  تسا  یسک  نماض  وا  دهد ، رارق  دشاب - هتشاد  یّقح  هک  نآ  یب  ناناملسم -

دزاس یمخز  ار  وا  نانآ ، گس  دیآ و  رد  یموق  ۀناخ  هب  هک  یسک  مکح  باب 4 

هدمآ رد  يدرم  ۀناخ  هب  يدرم  موش ! تیادف  متفگ : مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـنتفگ ام  نارای  زا  یخرب  ( 1 - ) 47873 - 633
شرا دیاب  هناخ  نابحاص  هدوب ، هدـش  توعد  درم  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  یمخز  ار  وا  هدـیرپ و  وا  هب  هناخ  رد  یگـس  تسا .

«. تسین نانآ  رب  يزیچ  تسا ، هدش  دراو  هدوب و  هدشن  توعد  رگا  یلو  دنهدب  ار  تحارج  نیا  « 1»
هدش و یموق  ۀناخ  لخاد  هزاجا  نودـب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47874 - 634

«. دنتسه نماض  تسا ، هدمآ  رد  نانآ  ةزاجااب  رگا  یلو  دنتسین  نماض  نانآ  دومرف : داد و  مکح  تسا ، هدرک  یمخز  ار  وا  نانآ  گس 
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______________________________

تحارج ۀید  (. 1)
 441 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

یمخز ار  وا  اهنآ ، گس  هدـش و  یمدرم  ۀـناخ  لخاد  هزاجا  نودـب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47875 - 635
«. دنتسه نماض  نانآ  تسا ، هدش  لخاد  نانآ  ةزاجا  اب  رگا  یلو  تسین  نانآ  رب  ینامض  : » دومرف داد و  مکح  تسا ، هدرک 

نماـض درکیم ، یمخز  ار  یـسک  زور  رد  شگـس  رگا  ار  گـس  بحاـص  هتـسویپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 47876 - 636
ار وت  ناشگس  يدـمآرد و  نانآ  ةزاـجا  اـب  یمدرم  ۀـناخ  هب  رگا  تسنادیمن و  نماـض  تخاـسیم ، یمخز  بش  رد  رگا  یلو  تسنادیم 

. دنتسین نماض  نانآ  يوش ، لخاد  نانآ  ةزاجا  نودب  رگا  دنتسه و  نماض  نانآ  درک ، یمخز 

دردب ار  نانآ  ریش  دشکب و  دوخ  اب  ار  رفن  دنچ  دوش و  راتفرگ  ریش  ماد  هب  هک  یسک  مکح  باب 5 

يارب مدرم  داتفا . هلاچ  نآ  رد  ریـش  دـندنک . ریـش  يارب  ياهلاـچ  نمی  رد  یهورگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47877 - 637
رگید صخش  هب  صخش  نآ  يرگید و  هب  يرگید  دیبسچ و  يرگید  هب  وا  داتفا . هلاچ  رد  يدرم  دندرک . ماحدزا  هلاچ  رـس  رب  ریـش  ياشامت 

دعب دندیـشک و  نوریب  ار  یـضعب  دـندُرم و  دوب ، هدرک  داجیا  ریـش  هک  یتحارج  زا  نانآ  زا  یـضعب  تخاـس . حورجم  ار  ناـنآ  ۀـمه  ریـش  و 
نم ات  دییایب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دندش . تسد  هب  ریـشمش  همه  هک  اجنآ  ات  دنتـساخرب  عازن  هب  مه  اب  هورگ  نیا  دـندُرم .
رفن هب  هید  فصن  مود و  رفن  هب  هید  موس  کی  لوا و  رفن  هب  هید  مراهچ  کی  هک  داد  مکح  ترـضح  نآ  زا  سپ  منک . تواضق  ناتنایم  رد 
نیا زا  هورگ  نآ  زا  یـضعب  دـندوب . هدرک  ماحدزا  هک  داد  رارق  یناسک  ياههلیبق  رب  ار  هید  نیا  دـنهدب و  مراـهچ  رفن  هب  لـماک  ۀـید  موس و 
مکح تواضق و  دـندرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  نایرج  نیا  هجیتن  رد  دـندوب . دونـشخان  یـضعب  یلو  دـندش  دونـشخ  تواضق 

«. دومرف اضما  ار  نآ  ربمایپ  دنتفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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هک ياهلاچ  رـس  رب  هک  یهورگ  يایلوا  دنتـساخرب  تموصخ  هب  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 2 - ) 47878 - 638
، يرگید تفرگ و  ار  يرگید  داـتفا و  هلاـچ  رد  تـیعمج  زا  یکی  دـندرکیم . اـشامت  ار  ریـش  دـندوب و  هداتـسیا  دوـب ، هداـتفا  نآ  رد  يریش 
ار دوخ  ۀعفارم  هورگ  نیا  يایلوا  دیرد . ار  نانآ  ریش  دنداتفا و  ریـش  يور  رفن  راهچ  هک  نآ  ات  ار ، رگید  صخـش  صخـش ، نآ  ار و  يرگید 

رفن دهدب و  ار  مود  رفن  ۀید  موس  کی  دـیاب  تسا و  ریـش  راکـش  لوا  رفن  هک : داد  مکح  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن 
تواضق رد  هورگ ، نآ  يایلوا  تسین . وا  رب  يزیچ  مراهچرفن  دزادرپب و  ار  مراهچ  رفن  لماک  ۀید  موس  رفن  ار و  موس  رفن  ۀـید  موس  ود  مود ،

نایرج دنتفگزاب و  شیوخ  ياوعد  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هاگنآ  دـندرک . فالتخا  مه  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
یلع ترـضح  هک  تسا  نامه  ّقح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـندش . روآدای  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تواضق 

«. درک تواضق  ناتنایم  مالسلا  هیلع 
ماـحدزا ریـش  ۀـلاچ  رب  مدرم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ناـم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  زا  يرگید  دنـس  زا  ( 3 - ) 47879 - 639

لوا رفن  يارب  نینمؤملاریما  تفرگ . تسد  یمراهچ  هب  یموس  یموس و  هب  یمود  یمود و  هب  یلوا  دـنداتفا . هلاچ  نآ  رد  رفن  راهچ  دـندرک .
مکح هید  موس  کی  هب  يدـعب  رفن  يارب  و  دـش ] رفن  هس  گرم  ببـس   ] دـندُرم رفن  هس  وا  رطاخ  هب  هک  ارچ  داد ؛ مکح  هید  مراـهچ  کـی  هب 

یمراهچ يارب  دُرم و  وا  راک  رطاخ  هب  رفن  کی  اریز  داد ؛ مکح  هید  فصن  هب  یموس  رفن  يارب  دـندُرم و  رفن  ود  وا  راـک  رطاـخ  هب  اریز  داد ؛
«. دندوب هدش  رضاح  هلاچ  بل  رب  هک  داد  رارق  یناسک  ۀمه  رب  ار  هید  نیا  و  دوب ] هدشن  یسک  گرم  ببس  وا  اریز  [ ؛ تشاد ررقم  لماک  ۀید 

اشامت ار  ریش  ۀلاچ  لخاد  هک  درک  تواضق  رفن  راهچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 4 - ) 47880 - 640

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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ریـش يور  ار  رگیدـمه  هک  نآ  اـت  یمراـهچ ، هب  یموـس  موـس و  رفن  هب  مود  رفن  دـیبسچ و  مود  رفن  هب  داـتفا و  ناـنآ  زا  یکی  دـندرکیم و 
هب تبسن  هید  موس  کی  نماض  ار  وا  يایلوا  تسا و  ریش  راکش  وا  هک  داد  مکح  لوا  رفن  هب  تبسن  ترضح  تشک . ار  همه  ریش  دنتخادنا و 

یمراهچ لها  هب  تبسن  لماک  ۀید  کی  نماض  ار  یموس  يایلوا  یموس و  لها  هب  تبـسن  هید  موس  ود  نماض  ار  یمود  يایلوا  یمود و  لها 
«. داد رارق 

 445 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تـسا ياهلاچ  نایرج  دوب ، نمی  رد  ترـضح  دندروآ و  ماما  دزن  هک  یتاعفارم  زا  یکی  : » هللا همحر  دیفم  خیـش  داشرا  ( 5 - ) 47881 - 641

. دندمآ ریش  ندید  يارب  هاگحبص  مدرم  داتفا . نآ  رد  يریش  دوب و  هدش  هدنک  ریش  يارب  هک 
ریـش دنداتفا . هلاچ  نورد  همه  یمراهچ و  هب  یموس  موس و  رفن  هب  يرگید  تفرگ و  ار  يرگید  دـیزغل و  شیاپ  داتـسیا ، هلاچ  ۀـبل  رب  يدرم 

هید موس  کی  هک  تسوا  رب  تسا و  ریش  راکش  لوا ، رفن  هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دندُرم . همه  درک و  هراپ  ار  نانآ 
هب نایرج  نیا  شرازگ  دـهدب . مراهچ  رفن  هب  لماک  ۀـید  کی  یموس  موس و  رفن  هب  هید  موس  کـی  هک  تسا  یمود  رب  دـهدب و  مود  رفن  هب 

. دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
«. درک تواضق  تسا ، هداد  ششرع  يالاب  رب  دنوادخ  هک  یمکح  نامه  هب  ناسنا  ةرابرد  نسحلاوبا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تسد داتفا و  لوا  رفن  هک  دندوب  رفن  راهچ  دنداتفا و  ریـش  ۀلاچ  رد  هک  یناسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 47882 - 642
تسا و ریش  راکـش  لوا ، رفن  : » هک داد  مکح  دنتفر ، نیب  زا  همه  دیبسچ و  مراهچ  رفن  هب  موس  رفن  موس و  رفن  هب  مود  رفن  تفرگ و  یمود  هب 

رفن هب  لـماک  ۀـید  کـی  هک  تسا  یموـس  رب  موـس و  رفن  هب  هید  موـس  ود  هک  تسا  یمودرب  مود و  رفن  هب  ار  هید  موـس  کـی  هک  تـسوا  رب 
«. دهدب مراهچ 

دشکب ار  رتش  لوتقم  ّیلو  دشکب و  ار  يدرم  يرتش  هک  يدروم  مکح  باب 6 

. دنکیم روبع  ناناملسم  ياههار  زا  یهار  رد  يدرم  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 1 - ) 47883 - 643
رد یلو  تسین  يزیچ  درم  رب  هدـناسر ، شیاپ  اب  اپراهچ  هک  یبیـسآ  رد  دومرف : ترـضح  دـناسریم . بیـسآ  یناـسنا  هب  اـپ  اـب  شیاـپراهچ 

، تساپراهچ ربهار  درم ، هک  یضرف  رد  تسا  بکار  درم  رس  تشپ  اپ  راهچ  ياپ  هک  ارچ  تسا ؛ درم  نیا  رب  هدناسر ، شتـسد  اب  هک  یبیـسآ 
ةرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دیوگ : یبلح  دراذـگب . دـناوتیم  دـهاوخب  هک  اجک  ره  تسوا ؛ رایتخا  رد  ادـخ  نذا  هب  اپراهچ  تسد 

رتش  نیا  هدمآ و  لوتقم  ردارب  تسا و  هتشک  ار  يدرم  هدز و  نوریب  هناخ  زا  هدش و  تسم  هدمآ و  توهش  هب  هک  دش  لاؤس  یناسارخ  رتش 
 447 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ةرابرد ماما  زا  دریگیم و  ار  شرتش  ياهب  یلو  تسا  درم  ۀید  نماض  رتش ، بحاص  دومرف : ترضح  تسا ؛ هدرک  یپ  هدز و  ریشمش  اب  ار  رن 
. دـنکیم یمخز  ار  يرگید  درم  وا ، ياـپراهچ  دزاـسیم و  یمخز  ار  وا  دـهدیم و  مر  ار  وا  بکرم  یـصخش  هک  دـش  لاؤس  يراوس  درم 

«. دتفا قافتا  هک  تسا  يزیچ  ره  نماض  وا  دومرف : ترضح 
، هتشک ار  درم  ود  هدز ، نوریب  هناخ  زا  هدش ، تسم  يوهش و  هک  یناسارخ  رتش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 47884 - 644

«. دریگیم ار  رتش  ياهب  تسا و  لوتقم  ۀید  نماض  رتش ، بحاص  : » دومرف تسا ، هتشک  ار  رتش  هدمآ و  لوتقم  ردارب 
هتشک ار  يدرم  هک  تسم  هدزتوهش و  يرتش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دیوگ رفعج  نب  یلع  ( 3 - ) 47885 - 645

؟ تسا هنوگچ  نانیا  لاح  هک  مدیسرپ  تسا ، هتشک  هدرک و  یپ  ار  رتش  هتساخرب و  لوتقم  ردارب  و 
«. دهدب رتش  بحاص  هب  دیاب  هدرک و  یپ  ار  رتش  هک  تسا  یسکرب  زین  رتش  ياهب  تسا و  لوتقم  ۀید  رتش ، بحاص  رب  دومرف : ترضح 

هدـش و تسم  يوهـش و  هک  یناـسارخ  رتش  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  زا  : » دـیوگ رفعج  نب  یلع  ( 4 - ) 47886 - 646
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«. تسا هید  وا  رب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ رتش  بحاص  رب  هک  مدیسرپ  تسا ، هتشک  ار  يدرم 
رگا یلو  تسنادیمن  نماض  ار  وا  بحاص  دنک ، هلمح  لوا  راب  يرن  ناویح  هک  یتروص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47887 - 647

. تسنادیم نماض  ار  وا  بحاص  درکیم ، هلمح  مود  راب  يارب 

دنک ادیپ  یگتسکش  ای  دریمب  دتفیب و  وا  دنامرب و  شبکرم  رب  ار  ياهراوس  ای  دناسرتب  راوید  يور  ار  یصخش  هک  یسک  مکح  باب 7 

هراشا

تـسا راوس  نآ  رب  هک  ار  ییاپ  راهچ  ای  دـناسرتب  راوید  يور  ار  يدرم  هک  يدرف  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47888 - 648
هتسکش وا  زا  هک  تسا  يوضع  ۀید  نماض  وا  مه  دنک  ادیپ  یگتـسکش  رگا  تسوا و  ۀید  نماض  درف  نآ  دریمب ، دتفیب و  درم  نآ  دهد و  مر 

«. تسا هدش 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  اب  بسانم  صاصق  لتق و  باوبا  زا  متشه  تیاور  رد 
دهدیم مر  ار  هراوس ]  ] يدرم هک  يدرم  ةراـبرد  ترـضح  زا  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  نیـشیپ ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

ره نماض  هدـنهد ، مر  درم  دومرف : ترـضح  دـش . لاؤس  دزاـسیم ، یمخز  ار  يرگید  درم  زین  وا  ياـپراهچ  دـنکیم و  یمخز  ار  وا  سپس 
«. دتفیب هک  تسا  یقافتا 

: دیآیم

. باب نیا  اب  بسانم  مود  تسیب و  باب  زا  مود  تیاور  رد 
449 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک بوکدگل  ار  يدرم  ناویح  دنک و  راوس  ناویح  رب  ار  شاهدرب  هک  یسک  مکح  باب 8 

هراشا

اب ار  نآ  هک  دنک  راوس  یبسا  رب  ار  یمیتی  رـسپ  يدرم  رگا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ يدارم  ثیل  ( 1 - ) 47889 - 649
نابـسا نایم  رد  ار  بسا  درم  نآ  دننادیم و  ار  نیا  همه  وا  يردـپ  ناشیوخ  تسا و  رـسپ  نآ  دـمآرد  عبنم  بسا  نآ  هدرک و  هراجا  یترجا 

امـش رظن  متفگ : بسا . بحاص  رب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ یـسک  هچ  رب  درم  ۀـید  دـشکب ، ار  وا  دـنزب و  يدرم  هب  بسا  دـناودب و  هقباـسم 
.« تسین يزیچ  بسا  بحاص  رب  دومرف : ترضح  دشکب ؟ ار  وا  دنزب و  نیمز  هب  ار  مالغ  بسا ، رگا  تسیچ 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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تاعاجرا

: تشذگ

راوس یناویح  رب  ار  شاهدرب  هک  يدرم  ةراـبرد  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هراـجا ، باوبا  زا  هن  تسیب و  باـب  زا  هدزون  تیاور  رد 
«. تسا هدرب  کلام  شود  رب  تراسخ  دومرف : ترضح  تسا ، هدرک  لامیاپ  ار  يدرم  ناویح  نآ  هدرک و 

دناسر لتق  هب  ار  یناسنا  شناویح  طیرفت  يّدعت و  نودب  هک  یناویح  بحاص  تیلوؤسم  باب 9 

بسا داتـسرف . نمی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47890 - 650
دزن  لوتقم  يایلوا  تشک . دز و  دگل  دوخ  ِمُس  اب  ار  وا  داتفا . يدرم  هب  شرذگ  هک  دیودیم  درک و  رارف  نمی  لها  زا  يدرم 

 451 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هدرک و رارف  شاهناخ  زا  شبسا  هک  درک  هماقا  دهاش  بسا ، بحاص  دندرب . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دنتفرگ و  ار  وا  دندمآ ، درم 

. تسناد لطاب  ار  ناشیا  دنواشیوخ  نوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هدز  درم  هب  اپ  اب 
رای نوخ  درک و  متس  ام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  نمی  زا  لوتقم  يایلوا 

. تسا هدشن  هدیرفآ  متس  يارب  تسین و  رگمتس  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسناد . لطاب  ار  ام 
در رفاـک  زج  ار  شمکح  هتفگ و  تیـالو و  وا و  ۀـتفگ  هتفگ ، تسوا و  مکح  مکح ، تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنآ  زا  نـم  زا  سپ  تیـالو 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  هک  یماـگنه  نمی  یلاـها  دـهدیمن . نت  نمؤـم  زج  شمکح  هتفگ و  تیـالو و  هب  دـنکیمن و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  میدش . یضار  شاهدومرف  مالسلا و  هیلع  یلع  مکح  هب  ام  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندینـش ، مالـسلا  هیلع  یلع  ةرابرد 

«. دیتفگ هچنآ  زا  تسامش ، ۀبوت  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و 
. داد مکح  دوب ، هتشک  هدز و  دگل  ار  يدرم  هدرک ، رارف  هک  یبسا  ةرابرد  نمی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 2 - ) 47891 - 651

اهر ار  وا  رگا  یلو  تسین  يزیچ  بسا  بحاـص  رب  هدرک ، رارف  بسا  رگا  : » دوـمرف تسناد و  ردـه  ار  شنوـخ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
لوسر دزن  دندادن و  تیاضر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مکح  نیا  هب  نمی  یلاها  تسا . نماض  هتـسبن ، ار  وا  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ای  هتـشاذگ 

تسا و هتـسناد  لطاب  ار  ام  رای  نوخ  هدرک و  متـس  اـم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. دنداد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  شرازگ 

، شاهتفگ نم و  مکح  یلع ، مکح  هدشن و  هدیرفآ  متس  يارب  تسین و  رگمتـس  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دهدیمن تیاضر  وا  مکح  هتفگ و  هب  نمؤم  زج  دنکیمن و  در  رفاک  زج  ار  وا  مکح  هتفگ و  تسا و  نم  زا  سپ  امـش  ِّیلو  وا  نم و  ۀـتفگ 
. میداد نت  مالـسلا  هیلع  یلع  مکح  هب  ام  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : دندینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةدومرف  نمی  یلاها  نوچ 

«. تسامش ۀبوت  نیمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
453 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نآ بکار  تیلوؤسم  يراوس و  ناویح  تیانج  باب 10 

هراشا
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«. دنتسین يزیچ  نماض  ناشنابحاص  دنتسه ، اهر  هک  یمادام  نایاپراهچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47892 - 652
. دـنکیم تکرح  شناویح  رب  راوس  ناناملـسم  ياـههار  زا  یهار  رب  يدرم  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 2 - ) 47893 - 653

. تسین درم  نآ  رب  هدز ، اپ  اب  ناویح  هک  ار  یبیسآ  دومرف : ترضح  دناسریم . یبیسآ  اپ  اب  ناویح 
رب هدز  شیاپ  ای  شتسد  اب  ناویح  هک  یبیسآ  دشاب ، فقوت  لاح  رد  ناویح  نوچ  تسا و  درم  رب  هدناسر ، شتسد  اب  ناویح  هک  یبیسآ  یلو 
هب دـنزیم  شیاـپ  تسد و  اـب  ناویح  هک  یبیـسآ  ره  دـنکیم ، تکرح  وا  لاـبند  هب  دوـخ  هتخادـنا و  وـلج  ار  ناوـیح  درم  رگا  تسا و  درم 

«. تسا درم  تیلوؤسم 
اب ناویح  هچنآ  هک  داد  مکح  ناویح  بحاص  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 3 - ) 47894 - 654

«. دشاب هدز  ناویح  هب  ناسنا  هکنیا  رگم  تسین  نماض  دزاس ، حورجم  شیاپ  اب  هچنآ  یلو  تسا  نماض  دنک ، دگل  شتسد 
دگل شیاپ  اب  ناویح  هچنآ  نماض  ار  ناویح  بحاـص  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 4 - ) 47895 - 655

نینمؤملاریما دومرف : ترـضح  : » هک تسا  هدوزفا  هدروآ و  ار  نیمه  ماکحالا  بیذهت  باتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  و  «. ) تسناد دنک ،
تسناد ».) نماض  دوب ، هدناسر  بیسآ  یحیسم  کی  كوخ  هب  هک  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع 

 455 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
روبع ناناملسم  ياههار  زا  یهار  رد  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 5 - ) 47896 - 656

تـسین هدرک  داجیا  شیاپ  اب  ناویح  هک  ییاهبیـسآ  نماض  ناویح  بحاص  دومرف : ترـضح  دـناسریم . یبیـسآ  اپ  اب  شناویح  دـنکیم و 
تسا بوکر  لاح  رد  درف  نیا  رـس  تشپ  ناویح  ياپ  هک  ارچ  تسا ؛ نماض  تسا ، هدروآ  دیدپ  شتـسد  اب  ناویح  هک  ار  ییاهبیـسآ  یلو 

هک اج  ره  ار  تسد  ناویح  تسوا . راـیتخا  رد  ادـخ  نذا  هب  ناویح  تسد  دـنک ، يربهار  ار  ناویح  دریگ و  رارق  ناویح  يولج  رد  رگا  یلو 
«. دراذگیم دهاوخب ، درم  نیا 

دنزیم شتسد  ود  اب  ناویح  هک  تسا  ییاهبیسآ  نماض  راوس  : » دومرف راوس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 47897 - 657
ناویح هکنیا  رگم  تسا  راوس  اب  ادخ  نذا  هب  ناویح  رایتخا  هک  ارچ  تسا ؛ راوس  رب  نیا  نامض  دنکیم . دگل  ای  دنزیم  همدص  شناهد  اب  ای 

تمـسق نماض  یلو  درادـن  ناـکما  نآ  زا  ظّـفحت  ودریگیمن  رارق  هجوت  دروم  هک  دوش  ترپ  یکچوک  گنـس  هک  دوش  ثعاـب  شتـسد  اـب 
دنزب يزیچ  هب  شیاپ  اب  وا  دنک و  ورف  وا  هب  یخیس  هک  نآ  دننام  دشاب  نآ  ببس  هراوس  هک  یبیـسآ  رگم  تسین ؛ مُد  اپ و  نوچ  ناویح  بقع 
دننام ای  دناسرب  یبیـسآ  ددرگرب و  بقع  هب  ناویح  دشکب و  ار  وا  ماجل  ای  دناسرب  بیـسآ  يزیچ  هب  درب و  الاب  ار  شمُد  مه  وا  دنزب ، ار  وا  ای 

. اهنیا
ناویح هک  تسا  ییاهبیسآ  ۀمه  نماض  دنکیم ،) تکرح  وا  تیاده  وا و  ِندنار  يارب  ناویح  لابند  هب  هک  یسک   ) قئاس دومرف : ترـضح 

نیاربانب دناسرب ؛ بیـسآ  يزیچ  هب  نآ و  دـننام  راب و  لحر ، نیز ، نوچ  دـتفیب ؛ ناویح  يور  زا  هک  تسا  يزیچ  ره  نماض  زین  دـناسریم و 
«. دنتسه اهنیا  نماض  قئاس  راوس و 

(، درادهدهع هب  ار  ناویح  تیادـه  دـنکیم و  تکرح  ناویح  يولج  رد  هک  یـسک  دـئاق /(  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47898 - 658
هک یبیـسآ  : » دومرف تسناد و  نماض  ار  هراوس  و  دراد ) هدهع  هب  ار  ناویح  تیاده  دـنکیم و  تکرح  ناویح  رـس  تشپ  هک  یـسک   ) قئاس

«. تسا دئاق  هراوس و  ةدهع  رب  دناسریم ، ناویح  تسد  هک  یبیسآ  تسا و  قئاس  ةدهع  رب  دناسر ، ناویح  ياپ 
. تسنادیم نماض  ار  بکار  قئاس و  دئاق ، هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 47899 - 659

هکنیا رگم  تسنادیم  شیاپ  تسد و  اب  ناویح  ندرک  دـگل  نماـض  ار  هراوس  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 47900 - 660
خیـش  ] نسحلا نب  دـمحم  تسا . نماض  هدرک ، يراک  ناویح  اب  هک  یـسک  نامه  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  يراـک  ناویح  اـب  یـسک 
هدرک لامیاپ  ار  نآ  شیاپ  اـی  تسد  اـب  ناویح  هک  تسا  يزیچ  نماـض  راوس ، هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  : » دـیوگ هللا ] همحر  یـسوط 
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«. تسا هداتسیا  تسین و  تکرح  لاح  رد  راوس  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ؛
 457 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دئاق تسنادیم و  دـنک ، لامیاپ  شیاپ  تسد و  اب  ناویح  هچنآ  ره  نماـض  ار  هراوس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 10 - ) 47901 - 661
تسنادیم دنک ، لامیاپ  شتسد  اب  ناویح  هچنآ  نماض  ار  درادهدهع ) هب  ار  ناویح  تیاده  دنکیم و  تکرح  ناویح  يولج  رد  هک  یسک  )

. تسنادیم يّربم  دیآیم ، دیدپ  ناویح  ياپ  ۀیحان  زا  هچنآ  زا  ار  وا  و 
هراوس قئاس و  دـئاق ، تسا و  نماض  ار  ناویح  ياهبیـسآ  ناویح ، بحاص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 47902 - 662

«. دنتسه نماض  زین 
رد ار  یناویح  سکره  : » تسا هدومرف  هدرک و  ریسفت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  ریـسفت  هب  دنمزاین  لمجم و  هتفگ  نیا 

«. دناسریم ناویح  هک  تسا  یبیسآ  ره  نماض  وا  دراد ، هاگن  دنک  فقوتم  دیابن  هک  ییاج  رد  ای  يرازاب  ای  یهار 
««. 1  » تسا نماض  شبحاص  دربب ، ار  شراب  ییاهنت  هب  رتش  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 12 - ) 47903 - 663

هب رتش  ندیـسر  ات  ناـشبحاص  دـنربب ، ار  ناـشراب  ییاـهنت  هب  ناویح  رتش و  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 13 - ) 47904 - 664
«. تسا نماض  « 2  » هاگیاج

. تسا نآ  نماض  شبحاص  دناسرب ، يزیچ  هب  یبیسآ  دورب و  یهار  هب  شراب  اب  رتش  رگا  ( 14 - ) 47905 - 665

تاعاجرا

: تشذگ

ناناملـسم ياههار  زا  یهار  هب  هک  دـش  لاؤس  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  زا  : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. تسین شبحاص  ةدهع  رب  دناسریم ، شیاپ  اب  ناویح  هک  یبیسآ  دومرف : ترضح  دنزیم . ار  یناسنا  اپ  اب  شناویح  دوریم و 

ناویح لتق  زا  یشان  تیلوؤسم  دوخ و  زا  عافد  باب 11 

تاعاجرا

: تشذگ

. مجنپ مراهچ و  موس ، تیاور  هژیو  هب  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  متشه  باب  تایاور  رد 
______________________________

. تسا راب  نماض  رتش ، بحاص  (. 1)

. تسا راب  نماض  رتش ، بحاص  (. 2)
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ناویح زور  بش و  ياهتراسخ  ناویح و  بحاص  تیلوؤسم  باب 12 
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
هابت ار  نآ  و   ) هدیرچ نآ  رد  هاگنابـش  موق ، نابـش  یب  نادنفـسوگ  هک  يرازتشک  ةرابرد  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) ار نامیلـس  دواد و  و 

«1 . » میدوب دهاش  نانآ  مکح  رب  ام  دندرکیم و  تواضق  دندوب ، هدرک )
رد نایاپراهچ  هک  ار  یهابت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 47906 - 666

ۀنابـش یهاـبت  ترـضح  هتـسویپ  دـنک و  تظفاـحم  ار  شیوخ  رازتـشک  دـیاب  زرواـشک  دومرفیم : تسنادیمن و  روآنامـض  دـنناسرب ، زور 
«. تسنادیم روآ  نامض  ار  نایاپراهچ 

نیب زا  ار  يزیچ  دنتسه و  هاگارچ  رد  هک  دنفسوگ  واگ و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هزمح  نب  نوراه  ( 2 - ) 47907 - 667
هک ارچ  دـنرادن ؛ نامـض  دـننک ، هاـبت  زور  رد  اـهنیا  رگا  دوـمرف : ترـضح  تسه ؟ تاـناویح  نیا  رب  ینامـض  اـیآ  هک : مدیـسرپ  دـنربیم ،

«. تسه نانآ  رب  نامض  دننک ، هابت  بش  رد  رگا  یلو  دنتسه . هاگارچ  ناظفاح  نابحاص ،
: هک داد  مکح  درک ، بارخ  ار  یناتسغاب  هک  نامز  نآ  بزاع  نبءارب  رتش  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 3 - ) 47908 - 668

«. دننک تظفاحم  بش  رد  ار  هلگ  دیاب  هلگ  نابحاص  دننک و  تظفاحم  زور  رد  ار  اهناتسغاب  دیاب  اهناتسغاب  نابحاص  »
هب  ) ار نامیلـس  دواد و  و  : » مدیـسرپ لج  زع و  دـنوادخ  ةدومرف  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 4 - ) 47909 - 669

تواضق دندوب ، هدرک ) هابت  ار  نآ  و   ) هدـیرچ نآ  رد  هاگنابـش  موق ، نابـش  یب  نادنفـسوگ  هک  يرازتشک  ةرابرد  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ 
هلگ بحاص  یلو  دنک . تظافح  زور  رد  ار  دوخ  هعرزم  هک  دیاب  زرواشک  تسین . بش  رد  ندیرچ  زج  شْفن  دومرف : ترـضح  دندرکیم ».

رادهلگ ةدهعرب  درب ، نیب  زا  هلگ  هچنآ  سپ  تسا . هلگ  هب  ندناروخ  هلگ و  ندنارچ  زور  رد  وا  راک  طقف  دنک و  ظفح  ار  هلگ  زور  رد  دیابن 
نابحاص دنک ، بارخ  بش  رد  هلگ  هچنآ  سپ  دـننک . ظفح  مدرم  تعارز  هب  بیـسآ  زا  بش  رد  ار  هلگ  هک  تسا  هلگ  نابحاص  رب  تسین و 

هب هک  تسا  یسک  ِلام  هلگ  هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  بش و  رد  ندیرچ  ینعی  تسا ؛ شْفن  ِینعم  نیا  دنتـسه و  نماض  نآ 
لاس نآ  رد  نادنفسوگ  مشپ  ریش و  نامه  ینعی  هلث  لسر و  هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تسا و  هدیـسر  بیـسآ  شتـشک 

«. تسا هدناسر  بیسآ  شتعارز  هب  هلگ  هک  تسا  یسک  يارب 
______________________________

.78 ءایبنا 21 / (. 1)
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يرازتشک ةرابرد  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) ار نامیلـس  دواد و  و  : » لـج زع و  دـنوادخ  ةدومرف  : » دـیوگ ریـصبوبا  ( 5 - ) 47910 - 670
نایرج کی  دنداد ، مکح  تعارز  ةرابرد  ود  نیا  هک  نامز  نآ  مدیـسرپ : مدناوخ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  دندرکیم ،» تواضق 

ره هک  دوب  هدرک  یحوتخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  دواد  هک  نامز  نآ  ات  دواد  زا  شیپ  ناربمایپ  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  دوب ؟
دیاب هک  اریز  تسا ؛ بش  رد  ندیرچ  نامه  شْفن ، دوشیم و  زرواشک  ِنآ  زا  نادنفسوگ  نآ  درچب ، يرازتشک  رد  بش  رد  هک  يدنفـسوگ 
هیلع دواد  اذل  دنک ؛ ظفح  بش  رد  ار  دوخ  دنفـسوگ  هک  دـیاب  دنفـسوگ  بحاص  یلو  دـنک . تظفاحم  زور  رد  شیوخ  تشک  زا  زرواشک 
درک یحو  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هب  لج  زع و  دنوادخ  یلو  درک . مکح  دنداد ، وا  زا  شیپ  يایبنا  هک  یمکح  نامه  قبط  مالـسلا 

زا سپ  دیآیم و  نوریب  نادنفسوگ  مکش  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  اهنت  زرواشک  يارب  درچب ، يرازتشک  رد  هنابـش  هک  يدنفـسوگ  ره  هک 
.« میداد یناوارف  ملع  تواضق و  نانآ  زا  مادک  ره  هب  و  : » هک تسا  لاعتم  دنوادخ  ةدومرف  نامه  نیا  تسا و  يراج  نیمه  رب  تنـس  نامیلس 

«. تسا هدرک  تواضق  لج  زع و  دنوادخ  مکح  قبط  ود ، نآ  زا  مادک  ره  نیاربانب 
هنابش يرگید  درم  نادنفسوگ  دوب . لییارسا  ینب  نایم  رد  یناتـسکات  بحاص  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 47911 - 671

هیلع دواد  درک . تیاکـش  نادنفـسوگ  بحاص  زا  دمآ و  دواد  دزن  ْوم  بحاص  دندرب . نیب  زا  دندروخ و  ار  اهْوم  دندیرچ و  وا  ناتـسغاب  رد 
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هیلع نامیلس  ترـضح  دنتفر . نامیلـس  دزن  ود  ره  دنک . مکح  امـش  نایم  وا  ات  دیورب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دزن  رفن  ود  امـش  دومرف : مالـسلا 
هچنآ نادنفـسوگ و  نادنفـسوگ ، بحاص  هک  دیاب  دناهدروخ ، ار  عرف ] لصا و   ] ْوم تخرد  ۀخاش  هشیر و  نادنفـسوگ  رگا  دومرف : مالـسلا 

هّرب و تروـص  نیا  رد  تسا ، یقاـب  تخرد  لـصا  دـناهدروخ و  ار  هخاـش  رگا  یلو  دـنهد  لـیوحت  ناتـسکات  بحاـص  هب  دـنراد  مکـش  رد 
«. دوشیم هداد  ْوم  بحاص  هب  ناشیاههلاغزب 

هدش هتـسب  نیعم  ینادرم  يارب  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ینامیپ  تماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47912 - 672
نادناخ زا  هک : درک  یحو  دواد  ترـضح  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـنک . غیرد  شیوخ  دـعب  ماما  زا  ار  نآ  هک  درادـن  ّقح  ماما ، تسا و 

وا يارب  يایـصو  يو  نادـناخ  زا  هکنیا  رگم  مزیگنایمن  رب  ار  يربماـیپ  هک  تسا  هتـشذگ  نم  ملع  رد  هک  ارچ  نک ؛ باـختنا  یـصو  دوخ 
دواد ترضح  دوب و  دواد  دزن  شردام  هک  دوب  يرسپ  شنادنزرف  نایم  رد  تشاد و  دنزرف  يدادعت  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  دوب . دهاوخ 

هب  لج  زع و  دنوادخ  دومرف : وا  هب  تفر و  شرسمه  دزن  دیسر ، وا  هب  یحو  نیا  هک  یماگنه  هب  دواد  تشادیم . تسود  ار  ردام  نآ 
 463 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

: تفگ مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  شرسمه  مریگرب . يایصو  منادناخ  زا  هک  دهدیم  روتسد  هدرک و  یحو  نم 
شیپ زا  دنوادخ  یمتح  ملع  رد  یلو  مهاوخیم . ار  نیمه  مه  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  دشاب . نم  دنزرف  یـصو  نآ  هک  دیاب 

هک نآ  زا  شیپ  هک : درک  یحو  دواد  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا . مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  یـصو  نآ  هک  دوب  هدش  صخـشم 
. نکم باتش  دسرب ، وت  هب  یصو ] نییعت  اب  طابترا  رد   ] نم روتسد 

هیلع دواد  هب  لج  زع و  دنوادخ  دنتشاد . عازن  مه  اب  اهْوم  نادنفـسوگ و  ةرابرد  ود  ره  دندمآ و  وا  دزن  رفن  ود  هک  دوب  هدرکن  یگنرد  دواد 
. تسا وت  زا  سپ  وت  یصو  وا  دندرک ، تواضق  ّقح  هب  نایرج  نیا  رد  هک  نانآ  زا  مادک  ره  روآ . درگ  ار  تنادنزرف  هک : دومن  یحو  مالسلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نامیلس  دندرک ، وگزاب  ار  نایرج  عازن  فرط  ود  ره  نوچ  دروآ و  درگ  ار  شیوخ  نادنزرف  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

يا دومرف : نامیلس  ترضح  دندش . دراو  ماگنه  بش  تفگ : وا  دندش ؟ وت  ناتسکات  لخاد  درم  نیا  نادنفسوگ  ینامز  هچ  ْوم ، بحاص  يا 
. مداد مکح  لاس  نیمه  رد  ناشياهمشپ  تنادنفسوگ و  ياههچب  هب  وت  هیلع  نم  نادنفسوگ ، بحاص 

يراذـگتمیق لییارـسا  ینب  ناـملاع  هک  نیا  اـب  يدادـن  نادنفـسوگ  ِدوخ  هب  مکح  هک  تسا  هنوـگچ  دوـمرف : نامیلـس  هب  دواد  نآ  زا  سپ 
اهنت هدشن و  هدنک  هشیر  زا  ناتـسکات  دومرف : مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دوب ! نادنفـسوگ  تمیق  اب  يواسم  ناتـسکات  تمیق  دـندرک و 
دواد ترـضح  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  دوب  اجنیا  رد  داد . دـهاوخ  هویم  ناتـسکات  هدـنیآ  لاس  رد  تسا و  هدـش  هدروخ  نآ  راب  اههویم و 

. ار يزیچ  ام  یتساوخ و  ار  يزیچ  وت  دواد ، يا  درک . تواضق  نامیلس  هک  تسا  نامه  نایرج  نیا  رد  تواضق  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع 
هتـساوخ دنوادخ  هچنآ  زج  تساوخ و  ار  يرگید  زیچ  دـنوادخ  یلو  میتساوخ  ار  يزیچ  ام  دومرف : تفر و  شرـسمه  دزن  دواد  نآ  زا  سپ 

نیا اب  طابترا  رد  هک  دنرادن  ّقح  ایصوا  روطنیمه  میتسه و  نآ  میلـست  میدونـشخ و  لج  زع و  دنوادخ  تساوخ  هب  ام  دش . دهاوخن  تسا ،
«. دنهد زواجت  يرگید  هب  شبحاص  زا  ار  نآ  دننک و  يّدعت  تیالو 

ناویح تیانج  ناویح و  رب  راوس  ود  تیلوؤسم  باب 13 

ای تـشک  ار  يدرم  ناوـیح  دـندوب و  راوـس  وا  يور  رب  رفن  ود  هـک  یناوـیح  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 1 - ) 47913 - 673
«. دوشیم میسقت  يواسم  روط  هب  رفن  ود  نیب  : » هک داد  مکح  تخاس ، حورجم 

رد هتبلا  درکیم ؛ دـندوب ، ناویح  راوس  مه  اـب  هک  يرفن  ود  هجوتم  ار  نامـض  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47914 - 674
. دادیم رارق  ود  نآ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  نامض  دزیم و  ناویح  هک  ییاهبیسآ 

465 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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یکی ندرم  رگیدکی و  اب  راوس  ود  دروخرب  مکح  باب 14 

درف درک و  تواضق  دُرم ، ود  نآ  زا  یکی  دندرک و  دروخرب  مه  اب  هک  راوس  ود  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47915 - 675
. داد رارق  هدرم  ۀید  نماض  ار  هدنز 

درک و تواـضق  دُرم ، ود  نآ  زا  یکی  دـندرک و  دروخرب  مه  اـب  هک  راوس  ود  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47916 - 676
ۀلقاـع رب  ود  نیا  زا  مادـک  ره  ۀـید  دـنریمب ، ود  ره  رگا  تسا و  هدـنام  هدـنز  ود  نآ  زا  هک  تـسا  يدرف  « 1  » ۀـلقاع رب  هید  : » هک درک  مـکح 

«. تسا يرگید 
ای دریمیم  ود  نآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  دـننکیم و  دروخرب  مه  اـب  هک  راوس  ود  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47917 - 677

درف تروص  نیا  رد  هدرک ، ار  يرگید  دصق  ود  نیا  زا  یکی  ای  دناهتـشاد  دـمع  ود  ره  رگا  : » دومرف دـسریم ، وا  هب  تحارج  ای  یگتـسکش 
يدراوم رد  تسا  هدرک  دراو  يرگید  هب  یبیـسآ  هک  یتروص  رد  دزادرپب  هید  دیاب  دراد و  صاصق  هک  يدروم  رد  دوشیم ، صاصق  دّمعتم 

رد ود  نیا  زا  مادک  ره  هک  رادقم  نآ  دشابیم و  ود  نآ  زا  کی  ره  هلقاع  رب  هید  دشاب  ییاطخ  دشابن و  دّـمعت  يور  زا  رگا  دراد و  هید  هک 
ود ره  راک  هب  دنتسم  تسا ، هدیـسر  يرگید  هب  هک  یبیـسآ  اریز  تسا ؛ هید  فصن  نامه  دنتـسه  نماض  دناهتـشاد ، دمع  دصق  هک  یتروص 

هدرک دروخرب  يرگید  هب  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تسا و  نماـض  هلقاـع  دـناهدرک ، دروخرب  مه  اـب  اـطخ  يور  زا  ود  ره  رگا  نینچمه  تسا و 
رد شاهلقاـع  رب  هدوب ، اـطخ  هک  یتروص  رد  تسا و  تباـث  شلاـم  رد  هید  هدوب - دـمع  هک  یتروـص  رد  هدرک - دروـخرب  هک  نآ  رب  تسا ،

تسا و شدوخ  هب  دنتـسم  هک  ارچ  تسا ؛ رده  هدیـسر ، هدیدبیـسآ  دوخ  هب  هچنآ  رب  تسا و  تباث  هدز ، مودصم  هب  هک  یبیـسآ  اب  طابترا 
«. تسا هدیبوک  نآ  دننام  ای  راوید  هب  ار  وا  ناویح  ای  هداتفا  شناویح  يور  زا  دوخ  هک  تسا  یسک  دننام  نیا 

وا اـب  هک  ار  یتـشک  نآ  دادیم و  رارق  هدـننک  دروخرب  یتـشک  رب  ار  نامـض  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 47918 - 678
. درکیمن نماض  دوب ، هدش  دروخرب 

______________________________

هب ار  هید  ییاـطخ  لـتق  رد  يردـپ  نادـنواشیوخ  نوـچ  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  هید  هـک  تـسا  یـسک  هلقاـع  هـید و  ياـنعم  هـب  لـقع  (. 1)
م. تسا - يردپ  نادنواشیوخ  نامه  هلقاع  زا  روظنم  دنریگیمهدهع ،

467 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دشکب ار  يرگید  ناویح  شناویح ، هک  یناویح  بحاص  تیلوؤسم  باب 15 

يرخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  يواگ  : » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47919 - 679
رکبوبا و نانآ  نایم  رد  هک  دـندوب  شنارای  زا  یهورگ  اب  هارمه  ترـضح  دـندرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  ناـیرج  نیا  تشک . ار 
رب يزیچ  تسا و  هتـشک  ار  یناویح  یناویح ، ادخ ، لوسر  يا  تفگ : وا  نک . تواضق  نانیا  نایم  وت  رکبوبا ، يا  دومرف : ترـضح  دوب . رمع 

، یلع يا  دومرف : ترضح  تفگ . ار  رکبوبا  ۀتفگ  دننامه  مه  وا  نک . تواضق  ود  نیا  نایم  مه  وت  رمع ، يا  دومرف : ترضح  تسین . ناویح 
: دومرف ترضح  نک . تواضق  نانیا  نایم  وت 

هاگتحارتسا رد  رخ  رگا  یلو  دنتـسه  نماض  واگ  نابحاص  هدـش ، دراو  رخ  هلیوط ]  ] هاگتحارتسا رد  واگ  رگا  ادـخ ! لوسر  يا  مرادربناـمرف ،
: دومرف درب و  الاب  نامسآ  فرط  هب  ار  شتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  تسین . ود  نآ  رب  ینامـض  هدش ، دراو  واگ 

«. دنکیم تواضق  ناربمایپ ، تواضق  نوچ  هک  داد  رارق  ار  یسک  نم  زا  هک  ار  يادخ  شیاتس 
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ناماما هب  ات  هک  يدنس  اب  لیاضف  باتک  رد  یمق  لیئربج  نب  ناذاش  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  لئاسولا  كردتسم  رد  تیاور  نیمه  نتم 
، رمع رکبوبا ، شنارای  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  تشک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ار  يرخ  يواگ ، دـیوگ : دـسریم ،

رکبوبا نک . تواـضق  ناـنآ  ناـیم  رکبوبا ، يا  دومرف : درک و  یهجوت  رکبوـبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـب . هفیذـح  ناملـس و  ریبز ،
؟ درک تاناویح  نیب  ناوتیم  یمکح  هچ  تفگ :

: دومرف ترضح  تسین . وا  رب  يزیچ  تسا و  هتشک  ار  یناویح  یناویح ، ادخ ! لوسر  يا  تفگ : سپس 
تاناویح نایم  یمکح  هچ  تفگ : رمع  نک . مکح  ناـشنایم  وت  رمع ، يا  دومرف : درک و  یهجوت  رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

رد وت  یلع ، يا  دومرف : دش و  هجوتم  دوب ] هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هک   ] مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ترـضح  منک ؟
شیاتـس « ؛) تسا هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدرکرکذ  ار  یلبق  تیاور  هباشم  هاـگنآ   ...« ) نک تواـضق  مکح و  ناـنآ  ناـیم 

«. ینکیم تواضق  مالسلا  هیلع  ناربمایپ  تواضق  ناس  هب  وت  مدید  هک  نیا  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  ةژیو 
ارم رخ  سک ، نالف  واگ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 47920 - 680

: تفگ رکبوبا  دیسرپ . وا  زا  دمآ و  رکبوبا  دزن  سرپب . وا  زا  ورب و  رکبوبا  دزن  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . هتشک 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  درک . وگزاب  ار  رکبوبا  ۀتفگ  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  هب  درم  نآ  تسین . تاناویح  رب  صاصق 
یلص ربمایپ  رضحم  هب  درم  نآ  تفگ . ار  رکبوبا  ۀتفگ  دننام  مه  رمع  دیـسرپ . دمآ و  رمع  دزن  سرپب . وا  زا  ورب و  رمع  دزن  دومرف : وا  هب  هلآ 

وا سرپب . ناشیا  زا  ورب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر . ربمایپ  عالطا  هب  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا 
هک نآ  ات  هدش  دراو  شهاگباوخ  رد  رخ  رب  واگ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیسرپ . دیسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ 
واگ بحاـص  رب  ینامـض  هتفر ، شهاـگباوخ  رد  واـگ  شیپ  رخ  رگا  یلو  تسا  نماـض  واـگ  بحاـص  تروص  نیا  رد  تسا ، هتـشک  ار  نآ 

ربخاب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگزاـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـضحم  هب  نآ  زا  سپ  صخـش  نیا  دومرف : ترـضح  تسین .
«. دنکیم تواضق  ناربمایپ  نوچ  هک  داد  رارق  ار  یسک  متیب  لها  نایم  زا  هک  ار  ادخ  شیاتس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخاس .
ربمایپ دزن  دوب ، هتـشک  ار  يرخ  هک  يواگ  ةراـبرد  رفن  ود  : » هک تسا  هدـمآ  یتیاور  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  داـشرا  رد  ( 3 - ) 47921 - 681

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هتشک  ارم  رخ  درم  نیا  واگ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دندمآ . هعفارم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: تفگ رکبوبا  دنتفگزاب . وا  يارب  شیوخ  ۀـصق  دـندمآ و  رکبوبا  دزن  ود  نآ  دیـسرپب . وا  زا  هراب  نیا  رد  دـیورب و  رکبوبا  دزن  دومرف : هلآ  و 
: تفگ ود  نآ  هب  رکبوبا  داد . اـم  هب  ار  روتـسد  نیا  ادـخ  لوـسر  صخـش  دـنتفگ : دـیاهدمآ ! نم  دزن  هدرک و  اـهر  ار  ادـخ  لوـسر  هنوـگچ 

نیا زا  ار  وا  دنتـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ود  نآ  تسین . ناویح  بحاص  رب  يزیچ  تسا و  هتـشک  ار  یناویح  یناویح ،
رد هک  دیهاوخب  وا  زا  دـییوگب و  وا  يارب  ار  دوخ  نایرج  دـیورب و  باّطخنبرمع  دزن  دومرف : ود  نآ  هب  ادـخ  لوسر  دـنتخاس . ربخاب  نایرج 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هنوگچ  تفگ : ود  نآ  هب  وا  دـنتفگزاب . يو  يارب  شیوخ  ۀـصق  دـندمآ و  رمع  دزن  ود  نآ  دـنک . تواضق  دروم  نیا 

. تسا هداد  ام  هب  ار  روتسد  نیا  ادخ  لوسر  دنتفگ : رمع  هب  ود  نآ  دیاهدمآ ! نم  دزن  هدرک و  اهر  ار  هلآ  هیلع و 
رد تفگ : رمع  میتفر . هک  میورب  وا  دزن  میتشاد  روتـسد  ام  دنتفگ : ود  نآ  دیورب ! رکبوبا  دزن  هک  دادـن  روتـسد  امـش  هب  هنوگچ  تفگ : رمع 

رکبوـبا رظن  ناـمه  مرظن  مه  نم  تفگ : رمع  دـنتفگزاب . ار  رکبوـبا  ياـههتفگ  رمع  هب  رفن  ود  نآ  تفگ ؟ هچ  امـش  هب  رکبوـبا  ناـیرج  نیا 
هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  دزن  دوـمرف : ترـضح  دـنتخاس . ربخاـب  ناـیرج  زا  ار  وا  دنتـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ود  نیا  تسا .

ترضح دنتفگ . ناشیا  يارب  ار  شیوخ  ۀصق  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  ود  نآ  دنک . تواضق  امـش  نایم  رد  ات  دیورب  مالـسلا 
رد واـگ  رب  رخ  رگا  یلو  دـهدب  شبحاـص  هـب  ار  رخ  ياـهب  واـگ  بحاـص  هـک  دـیاب  هدـش ، دراو  شهاـگهانپ  رد  رخ  رب  واـگ  رگا  دوـمرف :

دـندمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  رفن  ود  ره  تسین . واـگ  بحاـص  رب  ینامـض  تسا ، هتـشک  ار  نآ  واـگ  هدـمآرد و  شهاـگهانپ 
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نایم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : ترضح  دندرک . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تواضق 
تیب لها  ام  نایم  رد  هک  تسار  يادـخ  نآ  هژیو  شیاتـس  دومرف : ربمایپ  سپـس  تسا . هدرک  تواـضق  لاـعتم  دـنوادخ  تواـضق  قبط  اـمش 

«. دنکیم تواضق  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  ياهتنس  هب  هک  هتشاذگ  ار  یسک 
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: تفگ دمآ و  باّطخ  نب  رمع  دزن  يرگید  هارمه  هب  يدرم  هک  هدش  تیاور  : » هللا همحر  قودص  خیش  عنقم  ( 4 - ) 47922 - 682
نآ هک  داد  مکح  تاناویح  ياههتـشک  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : رمع  تسا . هدـیرد  ارم  رتش  مکـش  درم ، نیا  واگ 
ررض هک  درک  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درادن . صاصق  هید و  هک  تسا  نامه  رابُج  تسا و  رابُج 

، واگ بحاص  هک  دندید  دندرک  یـسررب  نانآ  تسا . رتش  نماض  وا  تسا ، هتـسب  رتش  هار  رد  ار  شواگ  واگ ، بحاص  رگا  تسین . رارـض  و 
ياهب نماض  ار  واگ  بحاص  تفریذـپ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رظن  رمع  تسا . هتـسب  رتش  ریـسم  رد  هدروآ و  ارحـص  زا  ار  واگ 

«. تسناد رتش 

دشکب ار  يرطاق  هک  یسک  مکح  باب 16 

هراشا

اجک ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتسا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ دوراـجوبا  ( 1 - ) 47923 - 683
رد رتسا  هک  یلاح  رد  درک ، دروخرب  رتسا  اب  هناـنک ] زا  ياهلیبق   ] جـلدم ینب  ۀـلیبق  زا  يدرم  دومرف : ترـضح  دـندشیمن . شعناـم  تفریم ،

ادـخ هب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تشک . ار  رتـسا  درک و  ناـمک  هب  رتـسا  دـصق  هب  يریت  درم  نیا  دوـب . درم  نیا  هب  قـلعتم  رازین  ناـیم 
: دومرف ترضح  موشیمن . ادج  وت  زا  یهدن ، ار  رتسا  ۀید  ات  دنگوس !

«. تخادرپ رتسا  ۀید  يارب  مهرد  دصشش  درم ، نآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسه باب  نیا  اب  بسانم  نامض  تابجوم  باوبا  زا  مشش  باب  رد 
. دیرگنب ار  مهن  یس و  باب  يدعب و  باب  و 

دنیبب همدص  رتش  دنک و  لاقع  ار  نارگید  اب  یتکارش  رتش  هک  یسک  مکح  باب 17 

زا یکی  دنتـشاد و  یکیرـش  ار  يرتش  هک  رفن  راهچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 1 - ) 47924 - 684
ار رتش  هک  سک  نآ  هب  رتش ، ناکیرـش  درک ، ادیپ  یگتـسکش  داتفا و  هک  نیا  ات  تفر  رو  دوخ  دنباپاب  داتفا و  هار  هب  رتش  تسب ، ار  رتش  نانآ 

: هک درک  تواضق  هنوگنیا  یتسه ، رتش  تمیق  نماض  وت  دنتفگ : دوب ، هتسب 
زا نیا  مهس  اب  نانآ  مهس  هجیتن  رد  تسا . هدوب  هتسب  مکحم  شدوخ  مهـس  ةزادنا  هب  هک  ارچ  دنریگ ؛ هدهع  هب  ار  یکی  نآ  مهـس  دیاب  نانیا 

«. تفر نیب 
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ددنبیم و ار  رتش  تسد  نانآ  زا  یکی  تسا و  کیرش  راهچ  نیب  كرتشم  هک  يرتش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47925 - 685
ار رتش  ياهب  مراهچ  کی  دـیاب  کیرـش  هس  : » هک درک  تواضق  دوشیم ، درُخ  شندـب  دـتفایم و  یهاـچ  رد  دوریم و  هاـچ  تمـس  هب  رتش 

ظفح اب  تسا و  ناـنآ  ّقح  هچنآ  نتـسبن  اـب  نارگید  یلو  هدرک  تظفاـحم  شیوخ  ّقح  زا  وا  هک  ارچ  دـنریگب ؛ هدـهع  هب  ناشکیرـش  يارب 
«. دناهدرک عیاض  وا  رب  ار  وا  ّقح  يدوبان ، زا  نآ  ندرکن 

رتش یلو  تسب  ار  رتش  تسد  نانآ  زا  یکی  دوب و  كرتشم  رفن  راهچ  نیب  هک  يرتش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47926 - 686
نآ يارب  ار  رتش  ياهب  مراهچ  کی  دـیاب  کیرـش  هس  : » هک داد  مکح  دـش ، درُخ  شیاهناوختـسا  داتفا و  نآ  رد  داتفا و  هار  هاـچ  تمـس  هب 

«. دناهتخاس عیاض  وا  رب  ار  نآ  رتش ، نتسبن  اب  نارگید  یلو  درک  ظفح  ار  رتش  رفن  کی  نآ  هک  ارچ  دنریگ ؛ هدهع  هب  رفن  کی 

 ... روبنط و طبرب و  يهدننکش  كوخ ، يهدنشک  مکح  باب 18 

هراشا

وا ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتشک  ار  یکوخ  هک  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47927 - 687
همیرج ار  وا  و   ] تخاـس لـطاب  ار  وا  ترـضح  دـندروآ . ترـضح  دزن  دوـب ، هتـسکش  ار  یطبرب  هک  يدرم  درک و  كوـخ  ياـهب  نماـض  ار 

[«. درکن
هیلع نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتشک  ار  یّمذ  کی  كوخ  هک  يدرم  : » تسا تروص  نیا  هب  هللا  همحر  قودص  خیش  عنقم  رد  تیاور ، نیا  نتم 

«. داهن درم  نآ  ةدهع  هب  ار  كوخ  ياهب  ترضح  دندروآ . مالسلا 
نآ ياهب  نماض  دوب ، هدناسر  بیسآ  یحیسم  درف  کی  كوخ  هب  هک  ار  یناملسم  درم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47928 - 688

. تسناد
. تسناد لطاب  ار  نآ  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتسکش  یطبرب  هک  ار  يدرم  ( 3 - ) 47929 - 689

: دومرف ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتسکش  ار  يدرم  روبنط  هک  يدرم  ( 4 - ) 47930 - 690
««. 1  » دیوش رود  دیورب ، »

______________________________

! تسنادن تواضق  لباق  دادن و  تیمها  هعفارم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک ، نیا  زا  هیانک  (. 1)
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تاعاجرا

: تشذگ

مهد باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  دراد و  تلالد  باب  لیذ  رب  هک  یتایاور  اوران ، اور و  ياهبسک  باوبا  زا  راهچ  تسیب و  باـب  تاـیاور  رد 
نماض دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  یحیـسم  کـی  كوخ  هک  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  نامـض ، تاـبجوم  باوبا  زا 

«. تسناد نآ  ياهب 
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دنَشِکب ار  وا  دننک و  شاینیب  رد  يراهم  هدرک  رذن  هک  ینز  مکح  باب 19 

. دنشکب هتـسب ، شاینیب  خاروس  كاچ  رد  هک  ینامـسیر  اب  ار  وا  هک  هدرک  رذن  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47931 - 691
نآ ترضح  درک . تیاکش  رتش  بحاص  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  نز  نآ  تفاکـش . ار  نز  ینیب  درک و  دروخرب  وا  اب  يرتش 

تسین ». وت  رب  نیا  ياهدرک و  رذن  وت  دومرف : تسناد و  لطاب  ار 
هراپ ار  نز  ینیب  دـمآ و  شیپ  يرتش  دنـشکب . هنوگ  نیا  ار  وا  دـننک و  وا  ینیب  رد  يدـنب  هک  درک  رذـن  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

«. ياهدرک رذن  ادخ  يارب  وت  دومرف : تسناد و  لطاب  ار  نآ  ترضح  درک . تیاکش  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  نز  نآ  درک .

دشکب ار  اهنآ  زا  یکی  راوید  بیرخت  دننک و  تکراشم  يراوید  بیرخت  رد  رفن  هس  هک  يدروم  مکح  باب 20 

دندوب کیرش  نآ  بیرخت  رد  رفن  هس  هک  يراوید  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47932 - 692
هک ارچ  تشاذگ ؛ هیقب  ةدهع  هب  ار  رفن  کی  نآ  ۀید  درک و  تواضق  دُرم ، صخـش  نآ  دش و  بارخ  رفن  هس  نیا  زا  یکی  يور  راوید  نآ  و 

«. تسا شقیفر  نماض  اهنیا  زا  مادک  ره 
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دوش راوس  رتخد  نتشک  ثعاب  موس  رتخد  دوش و  راوس  مود  رتخد  رب  يرتخد  هک  يدروم  مکح  باب 21 

رتخد یموس  رتخد  هدش ، يرگید  رتخد  رب  راوس  هک  يرتخد  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دیوگ هتابن  نب  غبـصا  ( 1 - ) 47933 - 693
مکح دُرم ، دروخ و  نیمز  هب  دوب  راوس  هک  لوا  رتـخد  هجیتـن  رد  درک و  عمج  ار  شدوخ  دوب ، ریز  هک  مود  رتـخد  دز و  یکنوخیـس  ار  مود 

«. دوشیم میسقت  مین  ود  هب  هدوب ] ریز  هک  يرتخد  هدز و  کنوخیس  هک  يرتخد   ] مود موس و  رتخد  نیب  لوا  رتخد  ۀید  : » هک داد 
هک یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ینعی  ناـشیا  دزن  ار ] ياهعفارم   ] سپـس : » هللا همحر  دـیفم  خیـش  داـشرا  ( 2 - ) 47934 - 694

ار لوا  رتخد  دمآ و  رگید  يرتخد  درک و  راوس  يزاب  يارب  شـشود  رب  ار  يرتخد  هک  يرتخد  نایرج  دـندروآ . دـندوب ، نمی  رد  ترـضح 
، دوب راوس  هک  يرتخد  هجیتـن  رد  درک و  عمج  ار  شدوخ  نوگـشن  رطاـخ  هب  لوا  رتـخد  تفرگ و  نوگـشن  دوب  هدرک  راوس  شـشود  رب  هک 

دوب هدرک  عمج  ار  شدوخ  هک  يرتخد  رب  هید و  موس  کی  هب  دوب  هتفرگ  نوگشن  هک  يرتخد  رب  ترضح  دُرم . تسکـش و  شندرگ  داتفا و 
دوب هدـش  يرتخد  راوس  يزاب ، يور  زا  دوب  هتـسکش  شندرگ  هک  يرتخد  هک  نیا  لیلد  هب  ار  یقاب  موس  کی  داد و  مکح  هید  موس  کی  هب 

نآ یتسرد  هب  درک و  اضما  ار  نآ  ترـضح  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ربخ  نیا  درک . طـقاس  تسا ، هدرک  عمج  ار  شدوخ  هک 
«. داد یهاوگ 
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ار مود  رتـخد  دـمآ و  موس  رتـخد  دـش و  راوس  رگید  رتـخد  ندرگرب  هک  يرتـخد  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 47935 - 695
هک ار  يرتخد  داد . مکح  تسکـش ، شندرگ  داـتفا و  دوب  راوس  هک  یلوا  رتـخد  هجیتـن  رد  درک و  عمج  ار  شدوخ  مه  وا  تفرگ ، نوگـشن 

موس کـی  درک و  مزلم  هید  رگید  موس  کـی  هب  دوب  هدرک  عمج  ار  شدوخ  هک  يرتخد  هید و  موس  کـی  تخادرپ  هب  دوب ، هتفرگ  نوگـشن 
. تسناد طقاس  يو  زا  دوب ، هدش  مود  رتخد  راوس  يزاب  يور  زا  يرتخد  هک  نآ  لیلد  هب  ار  یقاب 

[ درک عمج  ار  شدوخ  هک  يرتخد   ] هصماق و  هدنریگ ] نوگشن  رتخد   ] هصراق دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47936 - 696
نوگشن ار  شتسود  یموس  دش ، شتسود  راوس  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . يزاب  رتخد  هس  نیا  درک . مکح  هتـسکش ] ندرگ  رتخد   ] هصقاو و 
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دوشیم و تمـسق  هس  هید  هک  داد  مکح  ترـضح  تسکـش . شندرگ  داـتفا و  نیمز  يور  هراوس  رتخد  درک و  عمج  ار  شدوخ  وا  تفرگ .
ناشیا دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نایرج  نیا  درک . طقاس  دوب ، هدرک  کمک  شندش  هتـشک  رب  شدوخ  نوچ  ار  راوس  رتخد  مهس 

. دنتسناد تسرد  ار  مکح  نیا 

دناسرب ررض  ناملسم  هار  هب  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 22 

هراشا

«. تسا نآ  نماض  دناسرب ، بیسآ  ناناملسم  هار  زا  يزیچ  هب  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47937 - 697
دزاسیم و یمخز  ار  وا  دهدیم و  مر  ار  يراوس  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 2 - ) 47938 - 698

يزیچ ةراـبرد  زین  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  هک  تسا  يزیچ  ره  نماـض  وا  دومرف : ترـضح  دـنکیم . یمخز  ار  يرگید  درم  درم ، نآ  ناوـیح 
هک يزیچ  ره  دومرف : ترضح  دزاسیم . یمخز  ار  شبحاص  دنکیم و  مر  دنکیم و  روبع  یناویح  دوشیم ، هتـشاذگ  هار  رد  هک  مدیـسرپ 

«. دوشیم دراو  هک  تسا  یبیسآ  نماض  نآ  لعاف  دناسرب ، بیسآ  ناناملسم  هار  هب 
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تکرح هار  ۀنایم  رد  ناراوس ، هورگ  يا  دیوگ : دنک ، مایق  جع )  ) ام مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 3 - ) 47939 - 699
بویعم يدرم  هجیتن  رد  دنک و  تکرح  هار  يوس  ود  رد  هک  يراوس  ره  نیاربانب  دینک . تکرح  هار  يوس  ود  رد  ناگدایپ ، هورگ  يا  دینک .

«. درادن هید  دسرب ، وا  هب  یبیع  دورب و  هار  نایم  رد  هک  ياهدایپ  ره  مینکیم و  هید  هب  مزلم  ار  راوس  دوش ،

تاعاجرا

: تشذگ

نماض وا  هدرک ، رفح  هار  رد  هچنآ  اما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  نامـض ، تاـبجوم  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
«. دتفیب نآ  رد  هک  تسا  يزیچ 

ره نماض  وا  دراذگب ، ناناملـسم  هار  رد  اجبان  ار  يزیچ  ای  دنکب  یهاچ  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 
«. دوش كاله  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ 

هگن شیاج  ریغ  رد  ای  يرازاب  ای  یهار  رد  ار  یناویح  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهد ، باـب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد  و 
«. دناسرب يزیچ  ره  هب  ناویح  هک  تسا  یبیسآ  ره  نماض  وا  دراد ،

دنک فلت  ار  یسک  نآ  لمح  اب  هک  يزیچ  لماح  تیلوؤسم  باب 23 

تاعاجرا

: تشذگ
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شرـس يور  ار  يزیچ  هک  يدرم  ةراـبرد  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هراـجا ، باوـبا  زا  مهن  تسیب و  باـب  زا  مهدـجه  تیاور  رد 
«. تسا نماض  وا  دنکشیم ، نآ  زا  يوضع  ای  دریمیم  وا  دنزیم و  یناسنا  هب  دربیم و 

دناسر ررض  يرگید  هب  شلزنم  بالضاف  نادوان و  رطاخ  هب  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 24 

ای دبوکب  یخیم  ای  دنک  زاب  یبالـضاف  ای  نادوان  ناناملـسم  هار  رد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 1 - ) 47940 - 700
«. دوب دهاوخ  نآ  نماض  دوش ، كاله  نآ  دناسرب و  بیسآ  یسک  ای  يزیچ  هب  دنکب و  یهاچ  ای  ددنبب  ار  یناویح 
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رمع تخیر . وا  رب  هرطق  دنچ  سابع  ۀـناخ  نادوان  زا  داتفا . سابع  ۀـناخ  ِرد  هب  شرذـگ  رمع  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 2 - ) 47941 - 701
راک شیوخ  تسد  اب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینکیم  ار  ینادوان  ایآ  تفگ : سابع  دـننکب . ار  نادواـن  اـت  داد  روتـسد 

هاگنآ دوش . راوس  دـیاب  نم  شود  يور  رب  هکنیا  رگم  دراذـگن  راـک  ار  نادواـن  نیا  یـسک  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رمع  تسا ! هتـشاذگ 
«. درک تسرد  ار  نادوان  ات  تفر  الاب  دش و  راوس  رمع  شود  رب  سابع 

دوش ررض  بجوم  ریجا  دزاس و  ریجا  ار  يرگید  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 25 

تاعاجرا

: تشذگ

هدرب دریگ و  هیراع  ار  یهورگ  ةدرب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هیراع ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مکی  تسیب و  تیاور  رد 
«. تسا نماض  سک  نآ  دنک ، ادیپ  یبیع  وا  دریگ و  هیراع  ار  یغلابان  دازآ  سکره  تسا و  نماض  سک  نآ  دنک ، ادیپ  یبیع 

ای رگهتخیر  دراد و  ياهدرب  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  هراـجا ، باوبا  زا  هدزیـس  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
«. دنتسه نماض  شناکلام  دنک ، رارف  وا  تسد  زا  ای  دنک  عیاض  ار  يزیچ  رگا  دومرف : ترضح  دنک ، هراجا  درم  نآ  زا  ار  هدرب  نآ  يرگید 

رگهنتخ کشزپماد و  کشزپ ، تیلوؤسم  باب 26 

هراشا

، دنکیم یکشزپماد  ای  یکشزپ  سکره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47942 - 702
«. تسا ضیرم  نماض  هنرگو  دریگب  ار  شدوخ  ۀّمذ  تئارب  ضیرم  ِّیلو  زا 
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. تسناد نماض  دوب ، هدیرب  ار  يرسپ  تلآ  رس  هک  ار  يرگهنتخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 47943 - 703

هدرم هجیتـن  رد  هتفر و  رتـخد  زا  نوخ  هدرک و  هنتخ  ار  يرتـخد  هک  ار  يرگهنتخ  نز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 47944 - 704
زا سپ  یتشاذگیم ؟ یقاب  ار  يزیچ  دیابن  ایآ  تردام ! رب  ياو  : » دومرف رگهنتخ  نز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسناد . نماض  دوب ،

«. داد رارق  رگهنتخ  نز  ۀلقاع  رب  ار  هید  تشاذگ و  رگهنتخ  نز  ةدهعرب  ار  كرتخد  ۀید  ترضح  نآ 
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، دوب هدرم  هجیتن  رد  هتفر و  رتخد  زا  نوخ  هدرک و  هنتخ  ار  يرتخد  هک  ار  رگ  هنتخ  نز  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47945 - 705
؟ یتشاذگن یقاب  يزیچ  نآ  زا  ارچ  وت ! رب  ياو  : » دومرف رگهنتخ  نز  هب  ترضح  داد . رارق  نماض 

زا هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  رگهنتخ و  درم  تسا  روـط  نیمه  داد و  رارق  رگهنتخ  نز  ۀـلقاع  رب  ار  هـید  درک و  هـید  نماـض  ار  وا  ترـضح 
«. تسین هلقاع  رب  هید  دنک ، نینچ  دمع  هب  رگا  یلو  دشاب  اطخ  يور 

تاعاجرا

: تشذگ

. دیرگنب باب ؛ نیا  بسانم  هراجا ، باوبا  زا  ما  یس  باب  تایاور  رد 
زور ای  هعمج  زور  ماـحدزا  رد  هک  سکره  : » مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  لـتق ، ياـعّدا  باوبا  زا  متفه  باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

«. دوشیم تخادرپ  لاملاتیب  زا  وا  ۀید  تسا ، هتشک  ار  وا  یسک  هچ  دننادن  دریمب و  ماحدزا  رثا  رب  یلپ  يور  رب  ای  هفرع 

دنکفا هاچ  هب  ار  يرگید  هجوت ، نودب  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 27 

هک میدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  زا  : » دنیوگ نمحرلادبع  نب  سنوی  نامیلس و  نب  دمحم  ( 1 - ) 47946 - 706
ار ناشنادنزرف  دننک و  جارات  ار  ناشلاوما  ات  هدرک  هلمح  نانآ  هب  هک  یتعامج  گنچ  زا  ار  نانآ  ات  دـندیبلط  یـسردایرف  هب  ار  وا  یهورگ 

اب  بش  لد  رد  دمآ و  نوریب  مه  درم  نآ  دناهرب . دنزاس ، ریسا 
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زا هداتـسیا و  یهاچ  بل  رب  هک  درک  دروخرب  يدرم  اب  دهدب . دندوب ، هدـیبلط  کمک  هب  ار  وا  هک  هورگ  نآ  خـساپ  ات  دـیودیم  دوخ  حالس 
هتساوخ کمک  وا  زا  هک  ار  هورگ  نآ  لاوما  تفر و  درم  نآ  دُرم . داتفا و  هاچ  رد  درم  داد . له  ار  درم  نآ  هجوت  نودب  دیشکیم . بآ  هاچ 

. داد تاجن  دندوب ،
هب دنربیم . رس  هب  تمالـس  تینما و  رد  مدرم  دنتـشگزاب و  مجاهم  هورگ  نآ  تفگ : يدرک ؟ هچ  دنتفگ : وا  هب  ناشیوخ  تشگزاب ، زا  سپ 

لاؤس ماهتخادنا . هاچ  رد  ار  وا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : صخش  نیا  تسا ؟ هدرم  هداتفا و  هاچ  رد  سک  نالف  هک  ینادیم  ایآ  دنتفگ : وا 
رید ادابم  مدوب  كانمیب  مدمآ . نوریب  دـندوب ، هتـساوخ  کمک  نم  زا  هک  یهورگ  رب  حالـس  اب  بش  یکیرات  رد  نم  تفگ : هنوگچ ؟ دـش :

وا مدز . هنت  وا  هب  مدرک و  دروخرب  وا  اب  نم  دیـشکیم . بآ  هاچ  زا  دوب و  هداتـسیا  وا  داتفا . سک  نآ  هب  مروبع  دورب . تسد  زا  تقو  دوش و 
کمک صخـش  نیا  زا  هک  تسا  یمدرم  ناـمه  رب  وا  ۀـید  دوـمرف : ترـضح  تسیک ؟ رب  درف  نیا  ۀـید  هک : میدیـسرپ  دُرم . داـتفا و  هاـچ  رد 
يدزم ربارب  رد  ار  شیوخ  وا  رگا  دیشاب ! هاگآ  تسا . هداد  تاجن  ار  ناشنادنزرف  نانز و  لاوما و  هدرک و  کمک  ار  نانآ  وا  دناهتـساوخ و 

زا دـمآ و  مالـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  دزن  ینزریپ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  نانآ و  هن  دوب ، شاهلقاع  وا و  دوخ  رب  هید  دوب ، هداد  هراجا 
رد ارم  نیاربانب  تسکش ؛ متسد  درک و  ترپ  ماب  تشپ  زا  ارم  داب  مدوب و  هداتسیا  ماب  تشپرب  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درک و  تیاکش  داب 
اب وت  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  داب  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  مریگب .] وا  زا  ار  مّقح  ات   ] دینک کمک  داب  ربارب 

؟ ینک نینچ  نز  نیا 
مهد و تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  هورگ  نالف  یتشک  ات  داتـسرف  ارم  لج  زع و  دـنوادخ  دـیوگیم . تسار  نز  نیا  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : داب 

نیب رد  متفر . دوب ، هداد  لج  زع و  دنوادخ  هک  یتیرومام  تمس  هب  مدمآ و  نوریب  باتش  تدش و  اب  نم  دوب . ندش  قرغ  فرـش  رد  یتشک 
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نایب ترضح  تسکش . شتسد  داتفا و  وا  متـشادن . ار  وا  دصق  یلو  مدرک  دروخرب  وا  اب  دوب . ماب  تشپ  يالاب  هک  داتفا  نز  نیا  هب  مرذگ  هار 
شرا هک  نک  مکح  نامیلس ، يا  هک : درک  یحو  وا  هب  لج  زع و  دنوادخ  منک ؟ داب  رب  یمکح  هچ  ایادخ ، دومرف : دواد  نب  نامیلـس  تشاد :

زا یـسک  هب  نم  دزن  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  نآ  داب  هک  تسا  يایتشک  نابحاص  رب  نز  نیا  تسد  ندـش  هتـسکش 
«. دوش متس  دیابن  نایناهج 
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. دوش هتـشک  وا  هک  داد  روتـسد  نومأم  دندروآ . نومأم  دزن  دوب ، هدرم  وا  هدرک و  ترپ  یهاچ  رد  ار  يدرم  هک  يدرم  ( 2 - ) 47947 - 707
هک داتفا  صخش  نیا  هب  مرذگ  مدمآ . نوریب  ریشمش  اب  هناخ  زا  دهاوخیم . کمک  یسک  هک  مدینـش  مدوب ، ماهناخ  رد  نم  : » تفگ درم  نآ 

دوشیم صاصق  نآ ، ربارب  رد  دنتفگ : یخرب  دیـسرپ . هراب  نیا  رد  ناهیقف  زا  نومأم  داتفا . هاچ  رد  وا  مدرک و  ترپ  ار  وا  دوب . یهاچ  بل  رب 
ترـضح تشون . ترـضح  يارب  دیـسرپ و  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نومأم  دوشیم . نانچ  نینچ و  وا  اب  دنتفگ : یخرب  و 

: دومرف
زا دـنتفگ : نومأم  هب  دـمآ و  نیگنـس  ناهیقف  رب  نخـس  نیا  دـیوگ : يوار  دـناهداد . رـس  یهاوخ  کمک  دایرف  هک  تسا  یناـسک  رب  وا  ۀـید 

مالـسلا هیلع  دواد  نب  نامیلـس  دزن  داب  زا  ینز  دومرف : ترـضح  دیـسرپ . ترـضح  زا  نومأم  ییوگیم ؟ نینچ  اـجک  زا  هک  سرپب  ترـضح 
داب مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تسکش . متـسد  مداتفا و  هناخ  رد  نم  درک و  ترپ  ارم  داب  مدوب . ماب  تشپ  يالاب  تفگ : وا  درک . تیاکش 

هب فرـشم  ایرد  رد  هورگ  نالف  یتشک  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : داب  ینک ؟ نینچ  نز  اب  وت  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار 
شرا هک  داد  مکح  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  تسکـش . شتـسدو  داتفا  نیمز  نز  داتفا . نز  نیا  هب  مرذگ  هلجع  اب  نم  دوب . ندش  قرغ 

«. تسا یتشک  نابحاص  رب  نز  نیا 

هدنهدرادشه تیلوؤسم  بلس  باب 28 

يزاـب دوخ  ياهگنـس  باـّلق  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمز  رد  ییاـههچب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47948 - 708
سک نآ  دندرب . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  هیضق  نیا  تسکش . ار  شقیفر  نادند  دز و  يرگید  هب  گنس  بالق  اب  یکی  دندرکیم و 

صاصق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا !] هداد  رادشه   ] دیـشاب بظاوم  تسا  هتفگ  باترپ ] ماگنه  هب   ] هک دروآ  هنّیب  دوب ، هدز  هک 
«. تسا روذعم  تسا ، هداد  رادشه  هک  یسک  دومرف : ترضح  سپس  تشادرب . وا  زا  ار 

ترـضح دراد ؟ هید  ایآ  هک : مدیـسرپ  تسا ، هتـشک  ار  وا  صاصق  هک  یـسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ینانک  حابـصلاوبا 
«. درادن هید  دشکب ، ار  وا  ّدح  هک  سکره  دنکیمن و  صاصق  یسک  زا  یسک  دشاب ، نینچ  رگا  دومرف :
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كدوک هب  تبسن  هیاد  ندوب  نماض  مکح  باب 29 

هراشا

هدـیتلغ دـنزرف  يور  هدوب و  باوخ  رد  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  دـنزرف  یموق  ۀـیاد  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 47949 - 709
يرادن رقف و  يور  زا  شایگیاد  رگا  یلو  دـشاب  رخف  یبلطتزع و  رـس  زا  شایگیاد  رگا  هتبلا  تسا . هید  شدوخ  لام  رد  هیاد  رب  دـشکب ،

«. تسا هیاد  ۀلقاع  رب  هید  تسا ، هدوب 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1823 

http://www.ghaemiyeh.com


هچب باوخ و  رد  هک  یلاح  رد  هدوب و  یموق  ۀیاد  هک  ینز  ةرابرد  امش  رظن  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ( 2 - ) 47950 - 710
رخف و ندروآ  تسد  هب  يارب  موق  يارب  شایگیاد  رگا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ تسا ، هتشک  ار  وا  هدیتلغ و  هچب  يور  هدوب و  شرانک  رد 

«. تسوا ۀلقاع  رب  هید  هدوب ، شزاین  رقف و  لیلد  هب  موق  نآ  يارب  شایگیاد  رگا  یلو  دوشیم  بجاو  وا  رب  هید  تسا ، هدوب  تّزع 
ار شدنزرف  هدرک و  ریجا  ار  ياهیاد  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 3 - ) 47951 - 711
هچ هچب  اـب  هک  مینادیمن  هدـش و  بیاـغ  هچب  اـب  مود  ۀـیاد  نیا  هدرک . ریجا  ار  يرگید  هتفر و  هیاد  هدوـب . هیاد  دزن  دـنزرف  تسا . هداد  وا  هب 

[«. تسا لوا  ۀیاد  رب   ] لماک ۀید  دومرف : ترضح  تسا . هدرک 
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لیوحت وا  هب  ار  شدنزرف  هدرک و  ریجا  ار  ياهیاد  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یبلح  ( 4 - ) 47952 - 712
دسانشیمن ار  دنزرف  نیا  هک  دیوگیم  ردام  یلو  هدروآ  ار  دنزرف  نآ  زا  سپ  هدش ، رود  درم  مشچ  زا  یلاس  دنچ  دنزرف  اب  هیاد  تسا . هداد 

هدرمـش نیما  هیاد ، دـنریذپب . ار  دـنزرف  دـیاب  دـنرادن . ار  ّقـح  نیا  ناـنآ  دوـمرف : ترـضح  دنـسانشیمن . ار  وا  دـنیوگیم  زین  رداـم  لـها  و 
«. دوشیم

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  نآ  هب  دنکیم ؛ تلالد  نیا  رب  هک  يزیچ  دالوا  ماکحا  باوبا  زا  متفه  هاجنپ و  باب  تایاور  رد 

دریمب دنزرف  دزادنیب و  ار  شدنزرف  وا  دناسرتب و  ار  ياهلماح  نز  هک  یسک  مکح  باب 30 

. دیـسر رمع  هب  نایرج  نیا  دوب .] هشحاف   ] دـندمآیم وا  دزن  هک  دوب  هنیدـم  رد  ینز  : » دـیوگ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47953 - 713
. دیسرت نز  دنروایب . شدزن  ار  وا  ات  داد  روتسد  دناسرت و  ار  وا  داتسرف و  نز  دزن  ار  یصخش  رمع 

شاهّچب وا  سرت  زا  نز  هک  ارجام  نیا  زا  رمع  دُرم . درک و  ياهیرگ  رسپ  دروآ . ایند  هب  يرـسپ  تفر و  ياهناخ  هب  تفرگ . ار  وا  نامیاز  درد 
، نینمؤملاریما يا  دنتفگ : رمع  هب  دندوب  رمع  اب  هسلج  نآ  رد  هک  یناسک  زا  یـضعب  دنادیم . ادخ  هک  دش  تحاران  ردقنآ  دُرم  دش و  طقس 

مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  زا  تفگ : رمع  تسا . یمهم  ۀلأسم  تسا ، یفرح  هچ  نیا  دـنتفگ : یخرب  تسین و  امـش  هجوتم  يزیچ  هطبار  نیا  رد 
دیاهتفگن و تسرد  رظن ] نیا  نتفگ  رد   ] دیاهدرک داهتجا  امـش  رگا  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  نینمؤملاریما  ترـضح  دیـسرپب .

«. تسا رمع  رب  ینعی  تسا  وت  رب  دنزرف  ۀید  دومرف : ترضح  هاگنآ  دیاهدرک . اطخ  دیاهتفگ ، يزیچ  دوخ  يار  هب  رگا 
نز دمآ ، رمع  ةداتـسرف  نوچ  دـناوخ . ارف  دـندرکیم ، وگتفگ  وا  دزن  نادرم  هک  ار  ینز  رمع  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 2 - ) 47954 - 714

. دُرم درک و  هیرگ  داتفا و  نیمز  هب  شدنزرف  تخادنا . ار  شدنزرف  دمآ و  ناشهارمه  دیسرت و 
دنتفگ  همه  دیسرپ . نانآ  زا  ار  دروم  نیا  مکح  درک و  عمج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  دیسر . رمع  هب  ربخ  نیا 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسین . وت  رب  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  ياهتـساوخیمن و  ریخ  زج  ياهدوب و  بیدأت  لاح  رد  وت  هک 

هک ار  نانیا  ۀتفگ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  امش  رظن  نسحلاوبا ، يا  تفگ : ترـضح  هب  رمع  تفگیمن . نخـس  دوب و  هتـسشن 
دنگوس ار  وت  تفگ : رمع  دنتفگ . يدینش ، هک  ار  يرظن  نانیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟] امـش  رظن   ] تسیچ امـش  دزن  تفگ : رمع  يدینش .

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1824 

http://www.ghaemiyeh.com


رکفت لمات و  اب  رگا  دناهدرک و  تنایخ  وت  هب  هک  دناهتشاد  وت  اب  یشیوخ  یکیدزن و  نانیا  رگا  دومرف : ترـضح  وگب . ار  ترظن  هک  مهدیم 
! دنگوس ادخ  هب  تفگ : رمع  دراد . قلعت  وت  هب  هک  تساطخ  هب  هچب  لتق  هک  ارچ  تسوت ؛ ۀلقاع  رب  هید  دـناهدرک . ریـصقت  هک  دـناهدرک  زاربا 

نینمؤملاریما يزاس . يراج  رمع ] نادـنواشیوخ   ] يدـع ینب  رب  ار  هید  ات  يوریمن  دـنگوس ! ادـخ  هب  ياهتـساوخ . ارم  ریخ  نانیا  نایم  زا  وت 
«. درک نینچ  مالسلا  هیلع  یلع 

باطخ نب  رمع  هب  ینز  ةرابرد  یتشز  ربخ  : » هک دـناهدرک  تیاور  ناشّدـج  زا  ناشردـپ ، زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 3 - ) 47955 - 715
. داتفا ینانز  هب  شرذگ  تفرگ ، رارق  هار  رد  نز  نوچ  داتسرف . ار  یصخش  وا  يوس  هب  رمع  دیسر .

هراب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  رمع  دُرم . اجنامه  درک و  هیرگ  دـنزرف  تخادـنا . ار  شدـنزرف  دـش ، ربخاـب  ناـیرج  زا  نوچ 
يا تفگ : رمع  تسوت . ۀلقاع  رب  لماک  روط  هب  هید  تسا و  هید  ياهدرک ، داجیا  نز  يارب  هک  یسرت  ربارب  رد  وت  رب  دومرف : ترضح  دیسرپ .

«. یتفگ تسرد  یلع ،

يرگید رب  نیجوز  زا  کی  ره  يریگتخس  مکح  باب 31 

هراشا

زا شرـسمه  هک  تفگ  تـفرگ و  تخـس  شرـسمه  رب  هـک  دـش  لاؤـس  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1 - ) 47956 - 716
دوشیمن ». هتشک  درم  تسا و  تباث  لماک  ۀید  : » دومرف ترضح  تسا . هدرم  يو  يریگتخس 

يدرم ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ وا  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارای  زا  یـضعب  ( 2 - ) 47957 - 717
. هتشک ار  يرگید  یکی ، هتفرگ و  تخس  شرهوشرب  هک  ینز  ای  هتفرگ  تخس  شرسمه  رب  هک  مدیسرپ 
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لتق دصق  هک  دننک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیاب  دنتـسه ، تمهت  دروم  رگا  یلو  تسین . ود  نآ  رب  يزیچ  دنتـسه ، نیما  رگا  دومرف : ترـضح 

«. دناهتشادن
نز هکنآ  ات  هتشاد  رارـصا  تدش و  نآ ، رد  هدرک و  شزیمآ  تشپ  زا  ینز  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 47958 - 718

«. تسا تباث  درم  رب  هید  : » دومرف تسا ، هدُرم  راک  نیا  زا 

تاعاجرا

: دیآیم

هک ینز  يارب  هک  داد  مکح  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  اضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
درم رب  یـصاصق  هتـشاذگ و  شرهوش  ةدهع  هب  ار  بیع  ناوات  تسین و  صاصق  هدرک ، ادیپ  بیع  نز  نآ  ات  هدناسر  بیـسآ  وا  هب  شرهوش 
رانید هاجنپ  تسیود و  ینعی  هید  فصن  هک  داد  مکح  تسا ، هتخاس  بویعم  ار  وا  تلآ  هدـش و  وا  راوس  شرهوش  هک  ینز  ةرابرد  تسین و 

«. تسا درم  ةدهعرب 

لتق باکترا  زا  رتدب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تیالو  هب  لهج  باب 32 
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حیرفت شدرگ و  هب  ماهلیبق  ناناوج  اب  یناوج ، رد  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ مزاـح  نب  روصنم  ( 1 - ) 47959 - 719
؟ يدوب انـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  نامز  نآ  رد  ایآ  دومرف : ترـضح  متـشک . ار  وا  مدز و  اـصع  اـب  ار  يدرم  داـتفا  قاـفتا  متفریم و 

«. ياهدرک مادقا  نادب  هک  تسا  يزیچ  زا  رتدب  ياهتشاد ، رما  تیالو  هب  هک  یلهج  دومرف : نم  هب  ترضح  هن . متفگ : دیوگ : روصنم 
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دوش ییامنهار  جاتحم  ات  دناسرتیم  ار  ییانیبان  هک  یسک  مکح  باب 33 

رد هک  ییانیبان  ةرابرد  تسیچ  وت  رظن  نوراهوبا ، يا  : » دومرف انیبان ]  ] فوفکم نوراهوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 47960 - 720
انیبان تسا و  هاـچ  وت  يولج  ینـالف ، تفگ : دز و  ادـص  ار  وا  يدرم  نآ  زا  سپ  دـیخرچیم . دریگب  ار  شتـسد  یـسک  هک  نیا  نودـب  رهش 

هک یسک  هب  يزاین  متشگیم و  ار  رهش  نم  تفگ : دیبسچ و  دوب ، هدز  ادص  ار  وا  هک  یـسک  هب  انیبان  صخـش  دنک . تکرح  تسناوتن  رگید 
. متشادن دریگب  ارم  تسد 

ریز زا  رانید  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دریگب . ار  انیبان  تسد  دیایب  وا  دوخ  دیاب  هدز ، وا  هب  هک  ییادص  رطاخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ار وت  تسد  هک  رخب  ار  ياهدرب ]  ] رفن کی  رانید  دـنچ  نیا  اـب  نوراـهوبا ، يا  دومرف : داد و  نوراـهوبا  هب  دروآرد و  دوب  هتـسشن  هک  یـشرف 

«. دریگب

دنز تراسخ  دزورفا و  شتآ  يرگید  يهناخ  رد  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 34 

عاتم هناخ و  نآ  تخورفارب و  یموق  ۀناخ  رد  ار  نآ  دروآ و  یـشتآ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47961 - 721
«. دوشیم هتشک  نآ  زا  سپ  تسوا و  ةدهع  هب  تسا  هناخ  رد  هچنآ  هناخ و  ياهب  : » دومرف تخوسب ، نانآ 

هک يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  هدمآ  نینچ  ینوکـس  تیاور  رد  هیقفلا . هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نیمه  نتم 
لبق تیاور  دـننامه  همادا ، رد  : ) دوـمرف تخوـسب ، ناـشعاتم  نآ و  لـها  هناـخ و  نآ  تخورفا و  رب  یموـق  ۀـناخ  رد  ار  نآ  دروآ و  یـشتآ 

(«. تسا

دنک « 1  » اضفا ار  وا  شزیمآ و  شنز  اب  هک  یسک  باب 35 

هراشا

جرخم ینعی   ] دنک اضفا  هراپ و  دشابیم - شرـسمه  روظنم  ار - يرتخد  ةدرپ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 47962 - 722
رتخد  هک  دشاب  نآ  زا  شیپ  رتخد  اب  درم  شزیمآ  رگا  : » دومرف دزاس ] یکی  ار  وا  ضیح  لوب و 

______________________________

م. تراکب - ندرک  هراپ  ًامومع  دنیوگ ؛ اضفا  ار  لوب  ضیح و  يارجم  ندرک  یکی  (. 1)
 501 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اب وا  شزیمآ  رگا  تسین و  درمرب  يزیچ  دـهدن ، قالط  دراد و  هاگن  ار  رتخد  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  تسوا . رب  هید  دـسرب ، یگلاـس  ُهن  هب 
«. دهد قالط  تساوخ ، درادهاگن و  تساوخ ، تسین ؛ درم  رب  يزیچ  دشاب ، رتخد  یگلاس  ُهن  رد  رتخد 

ار ینز  يدرم  : » هک دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 2 - ) 47963 - 723

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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اـضفا زینک  ياهب  ملاس و  زینک  ياهب  اب  ار  نز  نآ  ترـضح  درک .] یکی  ار  وا  ضیح  لوب و  جرخم  وا ، اب  شزیمآ  ماگنه  هب  ینعی   ] درک اضفا 
روبجم نز  يرادـهاگن  رب  ار  رهوش  داد و  رارق  نز  ۀـید  ار  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ار  اـهب  ود  نیا  تواـفت  هاـگنآ  درک ، يراذـگتمیق  هدـش 

. تسا هدرک  لمح  هیقت  یعون  رب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یسوط  خیش  تخاس .»
، دوش نینچ  هک  یتقو  دـنکیم و  اضفا  ار  وا  شزیمآ و  شرـسمه  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ( 3 - ) 47964 - 724

ینعی  ] دوشیمن یکیدزن  رتخد  نز و  اب  نس  نآ  رد  ًاعون  هک  دـشاب  یلاس  ّنس و  رد  رگا  : » دومرف دراد ، هاـگن  ار  دوخ  لوب  دـناوتیمن  رگید 
«. تسا تباث  هید  درم ، رب  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هتفرگ  تخس  شزیمآ ] رد   ] نز رب  درم  هک  نآ  ای  تسا ] لاس  ّنس و  مک 

روز فنع و  اب  دوش  مامت  شلاس  ُهن  هک  نآ  زا  شیپ  ینز  اب  سکره  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47965 - 725
«. تسا نماض  دنک ، شزیمآ 

تاعاجرا

: تشذگ

لاـس هد  زا  شیپ  رتخد  اـب  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  ناـنز ، اـب  ترـشاعم  شزیمآ و  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مشـش  تیاور  رد 
«. تسا نماض  دنک ، ادیپ  یبیع  رتخد  دنک و  نینچ  يدرم  رگا  دوشیمن و  شزیمآ 

وا دسرب ، رـسمه  هب  یبیع  دـنک و  شزیمآ  لاس  ُهن  زا  شیپ  شرـسمه  اب  سکره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 
«. تسا نماض 

. نآ دننام  مهن ، تیاور  رد  و 
بویعم رتخد  دنک و  شزیمآ  وا  اب  جاودزا و  لاس  ُهن  ریز  ياهزیشود  اب  سکره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متـشه ، تیاور  رد  و 

«. تسا نماض  وا  دوش ،
زا رتمک  یمک  شزیمآ  ماگنه  هب  ای  هدیسرن  لاس  ُهن  هب  هک  ار  يرتخد  يدرم  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

ار رتخد  ۀـید  ماما  دـیاب  اذـل  تسا ، هدرک  لیطعت  جاودزا  تهج  ار  وا  تسا و  هتخاس  هابت  ار  وا  دـنک ، اـضفا  ترـشابم  رثا  رد  دراد ، لاـس  ُهن 
«. تسین درم  رب  يزیچ  دهدن ، قالط  ار  رتخد  گرم ، تقو  ات  دراد و  هاگن  ار  رتخد  درم  رگا  یلو  دراذگب . درم  ةدهعرب 
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ار وا  شزیمآ و  وا  اـب  جاودزا و  يرتـخد  اـب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  جاودزا ، تاـمّرحم  باوـبا  زا  متـشه  تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

«. دزادرپب تسا ، هدنز  رتخد  ات  ار  رتخد  نیا  ۀقفن  دیاب  درم  دومرف : ترضح  درک . اضفا 

: دیآیم

، دوش نینچ  یتقو  رتخد  درک و  اضفا  ار  وا  شزیمآ و  يرتخد  اـب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  عفاـنم ، ۀـید  باوبا  زا  متفه  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
«. تسا تباث  لماک ، ۀید  دومرف : ترضح  دوشیمن ، راددنزرف  رگید 

دوش فلت  طیرفت  نودب  اما  دنادرگرب  شبحاص  هب  ات  دبایب  ار  يرگید  ياپراهچ  هک  یسک  مکح  باب 36 

ود ره  یصخش  دش . مگ  شرتش  ود  يدرم  : » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 47966 - 726
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مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  نایرج  نیا  دُرم . دـش و  هفخ  ود ، نآ  زا  یکی  تسب . ینامـسیر  اـب  تفرگ و  ار  ود  نآ  درک ، ادـیپ  ار 
«. تسا هتشاد  حالصا  دصق  وا  اهنت  دومرف : تسنادن و  نماض  ار  وا  ترضح  دندرب .

دوشیم تراسخ  بجوم  دنکیمن و  تسرد  ار  دوخ  کلم  جک  راوید  هک  یسک  مکح  باب 37 

، تسا هتشک  ار  نانآ  هتخیر و  ورف  ناشهیاسمه  زا  یقاتا  رب  هک  يدرم  راوید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1 - ) 47967 - 727
یبارخ زا  ام  تسا و  جک  تراوید  هک  هدش  هتفگ  راوید  بحاص  هب  هدوب و  جک  راوید  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـش . لاؤس 
راوید رگا  یلو  تسا . نماض  وا  تروص  نیا  رد  تسا ، هتـشک  هتخیر و  ورف  هتخاسن و  مکحم  اـی  هدرکن  بارخ  ار  راوید  وا  میراد و  میب  نآ 

«. تسین راک  رد  ینامض  رگید  تسا ، هتشک  هتخیر و  ورف  هدوبن و  جک 
: دندومرف جک  راوید  ةرابرد  ود  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ( 2 - ) 47968 - 728

راوید بحاـص  هتفریم و  طوقـس  میب  هک  راکـشآ  شایجک  هدوب و  جـک  راوید  اـی  هدـش  هتفگ  راوید  ةراـبرد  راوید  بحاـص  هب  ـالبق  رگا  »
بحاص تروص  نیا  رد  هدـناسر ، یبیـسآ  هجیتن  رد  و  هتخاس - مکحم  ار  نآ  هن  هدرک و  بارخ  هن  هتـشاد - هاـگن  ار  راوید  یلو  هتـسنادیم 

«. تسا هدناسر  راوید  هک  تسا  یبیسآ  نماض  راوید 
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دریمب ات  دنهدن  بآ  وا  هب  نانآ  یلو  دبلط  بآ  نانآ  زا  ياهنشت  هک  ییاههناخ  نابحاص  مکح  باب 38 

هب نانآ  درک ، بلط  بآ  نانیشنرداچ )  ) نییوم ياههناخ  نابحاص  زا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 47969 - 729
. تشاذگ نانآ  ۀمه  ةدهع  هب  ار  درم  نآ  ۀید  درک و  تواضق  دُرم ، ات  دندادن  بآ  وا 

 ... دنک و عطق  ار  یتخرد  ای  دشکب  ار  یناویح  تهجیب  هک  یسک  تیلوؤسم  باب 39 

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  تاناویح ، ماکحا  باوبا  زا  مکی  لهچ و  باب  رد 
ار یناوـیح  هک  یـسک  ةراـبرد  : » مالـسلا هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  نآ ، ياـهبسانم  بصغ و  باوـبا  زا  مهد  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
: دومرف هدرک ، رپ  ار  يرهن  اـی  هاـچ  اـی  هدرک  بارخ  ار  ياهناـخ  اـی  هدرب  نیب  زا  ار  يرازتـشک  اـی  هدرک  عـطق  ار  یتـخرد  اـی  هتـشک  تهجیب 

هابتـشا رگا  یلو  دوـشیم  هدز  وا  هب  هناـیزات  دـنچ  رفیک ، يارب  تسا و  هدرب  نیب  زا  هدرک و  بارخ  هک  تـسا  يزیچ  ياـهب  نماـض  صخش ،
تسوا هدهع  رب  هدناسر ، ناویح  هب  هک  یبیسآ  دوشیمن و  بیدأت  تسین و  وا  رب  نادنز  یلو  تسا  نماض  تسا ، هتشادن  دمع  دصق  هدرک و 

«. تسا هدش  مک  ناویح  ياهب  زا  هک  تسا  يرادقم  نامه  دزادرپب  دیاب  هک  ياهمیرج  صوصخ ، نیا  رد  و 
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ندب ياضعا  ۀید  موس : لصف 
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ندب درف  جوز و  ياضعا  ۀید  باب 1 

زا یکی  يارب  ندب  ییاتود  وضع  ره  رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هّللادبع  ( 1 - ) 47970 - 730
. مشچ ود  تسد و  ود  دننام  تسا ؛ لماک  هید  زا  یمین  ود  نآ 

. دراد هید  مین  دومرف : ترضح  تسا . هدش  روک  شمشچ  کی  يدرم  متفگ : دیوگ : نانس  نب  هّللادبع 
. تسا هتفر  نیب  زا  شیاههضیب  زا  یکی  يدرم  متفگ : تسا . هید  زا  یمین  زین  نآ  رد  دومرف : ترضح  تسا . هدش  عطق  شتسد  يدرم  متفگ :
رد تساتود ، ندـب  رد  نآ  زا  هک  يوضع  ره  دـیدومرفن  رگم  روطچ  سپ  متفگ : تسا . لماک ]  ] ۀـید نآ  رد  تسا ، پچ  ۀـضیب  رگا  دومرف :

دوشیم ». تسرد  پچ  ۀضیب  زا  دنزرف  هکنیا  يارب  دومرف : ترضح  تسا ؟ هید  زا  یمین  مادک  ره 
یمین اهنآ  زا  یکی  رد  و  لماک ]  ] ۀید ود ، نآ  رد  تساتود ، ناسنا  رد  هک  يوضع  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47971 - 731

تسا ». لماک  ۀید  نآ  رد  تسا ، کت  هک  يوضع  ره  هید و  زا 
[ لماک  ] ۀید نآ  رد  تسا ، کت  ندب  رد  هک  يوضع  ره  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ( 3 - ) 47972 - 732

تسا ».
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رگیدکی هب  تبسن  نز  درم و  ندب  ياضعا  ۀید  باب 2 

هراشا

ار نز  ناتشگنا  زا  یتشگنا  هک  يدرم  ةرابرد  دییامرفیم  هچ  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بلغت  نب  نابا  ( 1 - ) 47973 - 733
: متفگ رتش . تسیب  دومرف : ترضح  تسا . هدیرب  ار  تشگنا  ود  متفگ : رتش . هد  دومرف : ترضح  تسا ؟ ردقهچ  نآ  يهید  تسا ؛ هدرک  عطق 

دوشیم هدیرب  تشگنا  هس  هّللا ! ناحبس  متفگ : رتش . تسیب  دومرف : ترضح  تشگنا . راهچ  متفگ : رتش . یس  دومرف : ترـضح  تشگنا . هس 
زا ام  دیـسریم و  ام  هب  نخـس  نیا  میدوب ، قارع  رد  هک  یماگنه  تسوا ! رب  رتش  تسیب  دوشیم  هدـیرب  ات  راهچ  یلو  دـهدب  رتش  یـس  دـیاب 

. تسا هدروآ  ار  نخس  نیا  ناطیش  میتفگیم  میتسجیم و  يرازیب  نآ  ةدنیوگ 
یلوتسا درم  ربارب  هید  موس  کی  ات  نز  دناهداد . مکح  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شاب ! مارآ  نابا ، يا  دومرف : ترـضح 

ادـخ لوسر  ّتنـس  رگا  هک  یلاح  رد  ياهتفرگ ؛ سایق  هب  ارم  وت  نابا ، يا  ددرگیمرب . فصن  هب  نز  دیـسر ، هید  موس  کی  هب  هک  یماـگنه 
دوشیم ». دوبان  نید  دوش ، سایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینز تشگنا  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ بلغت  نب  نابا  تسا : هدـمآ  تروص  نیا  هب  یقرب  نساحم  رد  تیاور  نیمه 
هید يرآ ؛ دومرف : ترضح  دیوگ :) سپـس  هدروآ ، تسه  وا  رب  رتش  تسیب  هک  ماما  ۀتفگ  ات  ار  لبق  تیاور  هباشم  و   ... ) تسا هدرک  عطق  ار 

. دیآیم الاب  وا  دوریم و  نییاپ  دسرب ، درم  ۀید  موس  کی  هب  هک  ینامز  نز 
ياـضق هب  رومأـم  یلو  دوـشیم  شاهزور  ياـضق  هب  رومأـم  نز  هک  ینیبیمن  اـیآ  تسین . یـسایق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ّتنس 

نید دوش ، سایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  رگا  یلو  یتفگ  نخـس  سایق  اب  ادخ ] ماکحا  رد   ] نم اب  نابا ، يا  تسین ؟ شزامن 
دوشیم ». دوبان 

رد نانز  نادرم و  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ : نانز  تحارج  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] وا زا  : » دیوگ هعامـس  ( 2 - ) 47974 - 734
تسا ». درم  ۀید  زا  یمین  يهزادنا  هب  نز  يهید  درذگب ، موس  کی  زا  نوچ  دسرب و  موس  کی  هب  هید  هکنآ  ات  دنتسه  ناسکی  هید 
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کی هب  وا  يهید  هکنآ  ات  تسا ، درم  اب  ربارب  حراوج  اضعا و  تاید  رد  نز ، : » تسا نینچ  نیا  هرس  سدق  دیفم  خیش  هعنقم  رد  تیاور  نتم 

رگادرم تشگنا  کی  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ۀنومن  ددرگیم . زاب  نادرم  ۀید  فصن  هب  دیـسر ، هید  موس  کی  هب  نوچ  دسرب و  درم  هید  موس 
زا تشگنا  ود  رد  تسا و  رتش  تسیب  درم ، ناتشگنا  زا  تشگنا  ود  رد  دنربارب و  ود  ره  نز  تشگنا  رد  نینچمه  تسا و  رتش  هد  دوش ، عطق 
رد دنربارب و  ود  ره  نز  ناتشگنا  زا  تشگنا  هس  نینچمه  رتش و  یس  درم ، ناتـشگنا  زا  تشگنا  هس  رد  تسا و  روطنیمه  زین  نز  ناتـشگنا 

رتارف هید  موس  کی  زا  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ رتش  تسیب  نز  ناتشگنا  زا  تشگنا  راهچ  رد  رتش و  لهچ  شیاپ ، ای  درم  تسد  زا  تشگنا  راهچ 
هک نامز  ره  باسح  نیمه  هب  نآ  زا  سپ  تسا و  نادرم  ۀید  فصن  نآ  هک  نز  ۀـید  لصا  هب  ددرگیمرب  نتفر  الاب  زا  سپ  اذـل  تسا ، هتفر 
رتش جنپ  تسیب و  نز ، تشگنا  جنپ  عطق  رد  هجیتن  رد  ددرگیمرب . فصن  هب  دوش ، موس  کی  زا  شیب  نز  حراوج  اضعا و  ناتـشگنا ، ۀـید ] ]

مالـسلا مهیلع  ربمایپ  لآ  تایاور  هتـشگ و  تباث  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ّتنـس  تسا . رتش  هاـجنپ  درم ، تشگنا  جـنپ  عطق  رد  و 
تسا ». رتاوتم  ینعم  نیدب 

درم ياضعا  ۀید  دننام  نز  ياضعا  ۀید  تسا و  رانید  دصناپ  نآ  درم و  ۀید  فصن  شاهید  نز  : » مالسلا هیلع  اضرلاهقف  ( 3 - ) 47975 - 735
زا تشگنا  کی  ۀید  دننام  ددرگیمرب ؛ فصن  هب  دور ، رتارف  موس  کی  زا  نوچ  تسا و  هدیـسرن  درم  ۀـید  موس  کی  هب  هک  هاگنآ  ات  تسا 

نز و تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  ودص  ماهبا ، تشگنا  کی  تسا و  ربارب  هید  رد  ود  ره  هک  نز  درم و  تسد  ناتـشگنا 
دوش عطق  نز  زا  مه  رگید  تشگنا  هس  رگا  یلو  تسا . هتفرن  رتارف  موس  کی  زا  ماگنه  نیا  رد  هید  نوچ  دنربارب ؛ تشگنا  نیا  ۀـید  رد  درم 
نیا رد  دوشیم ، رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  دصراهچ و  نآ  عومجم  هجیتن  رد  تسوا و  يارب  رانید  موس  کی  رانید و  هس  داتـشه و  هک 

فـصن هب  هید  موس  کـی  هب  ندیـسر  زا  سپ  نز  ۀـید  دوب و  دـهاوخ  راـنید  موـس  کـی  راـنید و  تشه  تسیود و  اـهنت  نز  يارب  تروـص 
.« ددرگیمرب

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  نیا  دافم  رب  هچنآ  وضع  صاصق  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دمآ دهاوخ  نیا  اب  بسانم  حارج  جاجش و  تاید  باوبا  زا  مود  باب  تایاور  رد 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ضئارف  باتک  رد  ندب  ياضعا  ۀید  باب 3 

: تفگ وا  درک . لقن  یثیدح  میارب  بّویا ، نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم  : » دیوگ حصان  نب  فیرظ  ( 1 - ) 47976 - 736
. مدرک هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  تیاور  نیا  تفگ : وا  درک . وگزاب  یثیدح  میارب  ّببطتم  ورمعوبا 

نبا دناهدرک . تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یگمه  سنوی  زا  یسیع  نبدّمحم  لاّضف و  نبا  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  نینچمه  و 
تسا و ّقـح  يرآ ، دوـمرف : ترـضح  میدرک . هضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رب  ار  بوـتکم  نـیا  دـنتفگ : یـسیع  نبدّـمحم  لاّـضف و 
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. درکیم رما  نادب  ار  شیوخ  نارازگراک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
تسرد بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  دراد ، زغم  هک  یناوختـسا  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

. دراد صخشم  ياهید  هک  داد  يوتف  دوش ،
، یـشخب ره  يارب  و  گرزب ، تشگنا  اضعا و  یجلف و  اـهکلپ ، نینج ، «، 1  » حور رد  داد و  رارق  شخب  شـش  ار  هدش  نییعت  ۀید  ترـضح 

. داد رارق  هید  عون  شش 
نادـب حور  هک  نآ  زا  شیپ  دـش - نینج  رگا  داد و  رارق  مسق  جـنپ  دوـش ، نینج  هک  یتـقو  اـت  ار  درم  ینم  ۀـید  راـنید و  دـص  ار  نینج  ۀـید 
هکنیا اـب  دزیرن  شرـسمه  محر  رد  ار  شبآ  دـسرتب و  يدرم  هک  تسا  ناـمه  نیا  راـنید و  تـسیب  هـفطن  يارب  سپ  راـنید ، دـص  دـیآرد -

مجنپ ود  هقلع  يارب  داد و  رارق  ار  رانید  دـص  مجنپ  کـی  ینعی  راـنید ؛ تسیب  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزیرن . هتـساوخیمن 
. دزادنایم ار  هقلع  سپ  دننزیم  ار  وا  ای  دیآیم  یسک  هنابش  هک  دتفایم  قافتا  نز  دروم  رد  نیا  تسا و  رانید  لهچ  ینعی  نآ ؛

______________________________

. تسا هدمآ  حورج » «، » حور  » ياج هب  هیقفلا  هرضحیال  نم  ۀخسن  رد  (. 1)
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تسا رادناوختسا  نینج  سپس  دزادنیب ؛ ار  نآ  نز  هک  یلبق  لاثم  دننام  یتیعضو  دروم  رد  تسا ، رانید  تصش  هک  تسا  هغـضم  نآ  زا  دعب 
دـص نینج  هید  دننک ، نینج  طقـس  ياهثداح  نینچ  رد  اهنز  دیایب و  ینمـشد  رگا  نیاربانب  تسا  رانید  داتـشه  دزادـنیب ، ار  نآ  نز  رگا  هک 

. تسا رانید 
و تسا ] تباث  هید  نیمه  زین  نانآ  رب  دننک ، طقـس  نینچ  نانز  دوخ  رگا  ینعی  [ ؛ تسا هدرک  بجاو  ار  نیمه  هید  رظن  زا  نانز  رب  دنوادخ  و 
هب رتخد  يارب  رـسپ و  يارب  هید  رانید  رازه  اههچب  رد  دشکب ، ار  اههّچب  دیایب و  هنابـش  نمـشد  دشاب و  هتـسیرگ  هدمآ و  ایند  هب  دـنزرف  نوچ 

. تسا هید  رانید  دصناپ  باسح  نیمه 
رتخد و ای  تسا  رسپ  هک  دشابن  مولعم  دنکن و  طقس  ار  شدنزرف  یلو  دوش  هتـشک  دشاب  هدرک  مامت  ار  هام  تسا و  هلماح  هک  ینز  رگا  اّما  و 

ۀید زا  یمین  رـسپ و  ۀـید  زا  یمین  تسا ؛ همین  ود  شاهید  تروص  نیا  رد  ردام ، زا  شیپ  اـی  تسا  هدرم  رداـم  زا  سپ  هک  دـشابن  مولعم  زاـب 
. تسا لماک  روط  هب  هید و  نیا  زا  يادج  نز  ۀید  رتخد و 

هکنیا اب  درادیم  زاب  وا  زا  ار  ینم  بآ  دوشیم و  ادج  شرـسمه  زا  لازنا ] تقو  رد   ] هک يدرم  ینم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
محر رد  ار  ینم  بآ  رگا  یلو  داد . يوتف  رانید  هد  ینعی  تسا  نینج  ۀـید  هک  رانید  دـص  مجنپ  کی  زا  یمین  هب  تسا ؛ هتـساوخن  ار  نیا  نز 

. دراد رظن  هید  رانید  تسیب  هب  دزیرب ، شرسمه 
رد ترـضح  زین  درک و  مکح  تسا ، رانید  دـص  هک  نینج  ۀـید  هزادـنا  هب  نآ  تحارج  ۀـید  نینج و  تحارج  صاصق  دروم  رد  ترـضح  و 

. داد مکح  لماک ، روطهب  نز  درم و  تحارج  ۀیاپرب  رانید ، ات  دص  باسح  زا  نینج  تحارج  ۀید  دروم 
ندز فرح  یغامد  وت  نوچ  ادص  صقن  ییایوگ ، ییاونش ، ییانیب ، ناج ، داد : رارق  شخب  شش  ار  نآ  داد و  يوتف  ندب ، ةرابرد  ترضح  و 

. اپ ود  تسد و  ود  ندش  جلف  ادص و  یتفلک  و 
درم هاجنپ  دمع ، رب  ناج  رد  ار  هماسق  داهن و  هماسَق  هید ، ةزادنا  هب  اهنیا  زا  کی  ره  اب  سپس  داد ، رارق  مکح  نآ  ۀظحالم  اب  ار  نیا  ترضح 

داد و رارق  ار  رفن  شـش  ۀماسق  ندب ، ياضعا  تحارج  يارب  داد و  رارق  تسا ، رانید  رازه  هک  هید  غلبم  ۀـیاپ  رب  رفن  جـنپ  تسیب و  اطخ ، رب  و 
ادص یتفلک  یغامدوت و  يادص  لقع ، ییانیب ، ییاونش ، ناج ، رد  هماسق  تسا و  رفن  شش  تبسن  ۀیاپ  رب  شباسح  تسا ، نآ  زا  رتمک  هچنآ 

. تسا درم  ۀناگشش  يازجا  نیا  سپ  تساپ ؛ ود  تسد و  ود  صقن  و 
ادـص یتفلک  رانید و  رازه  مشچ  ود  زا  شاهمه  دـید ]  ] ییانـشور رون و  نتفر  نیب  زا  رانید و  رازه  ینیب ، رانید و  رازه  ناج ، رد  هید  هاـگنآ 
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( هیقف رانید ؛ رازه  ییانیب  ۀمه  نتفر  نیب  زا  و   ) رانید رازه  ییاونـش  ۀمه  نتفر  نیب  زا  رانید و  رازه  اپ  ود  تسد و  ود  ندش  جلف  رانید و  رازه 
هدنک نب  زا  رگا  نابز  رانید و  رازه  درم  یلـسانت  تلآ  رانید و  رازه  دوش ، هدـیمخ  رگا  رمک  رانید و  رازه  دوش ، هدـنک  نب  زا  رگا  بل  ود  و 

. رانید رازه  هضیب  ود  رانید و  رازه  دوش ،
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ود تسد و  ود  لقع ، ادص ، ییانیب ، ییاونش ، زا  ندب  ریاس  تروص ، رس ، رد  داد : رارق  هید  اضعا  ۀمه  تحارج  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  و 
ندش اجهباج  دیایب ، نوخ  هک  یتحارج  دوش ، هدید  رس  زغم  هک  رس ، نتسکش  ندش ، ادج  ندش ، هتفاکش  نتـسکش ، ندش ، عطق  دروم  رد  اپ 

. دشاب ندب  ياضعا  زا  یکی  رد  هک  دنک  خاروس  هک  یتحارج  یگتفررد ]  ] اهناوختسا
رگا تسا و  مولعم  شاهید  دوشن  اـجهباج  اهناوختـسا  و  بیع - یجک و  نودـب  دوش - حالـصا  دـعب  دنکـشب و  هک  یناوختـسا  ره  نیارباـنب 
تباث ناوختـسا  زغم  ندش  راکـشآ  ۀید  ندش و  هتـسکش  ۀـید  دورن ،] رد   ] دوشن اجهباج  اهناوختـسا  دوش و  هدـید  ناوختـسا  زغم  هتفاکش و 

. تسا
ندش هتـسکش  ۀید  فصن  شیاهناوختـسا  یگتفررد ]  ] ندش اجهباج  ۀـید  نیاربانب  تسا ؛ نشور  دوش ، هتـسکش  هک  یناوختـسا  ره  يارب  و 

. تسا
هب دشابیم ؛ تسا  هدناشوپیم  ار  نآ  اهسابل  هک  يوضع  ره  زا  ناوختـسا  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  ناوختـسا  ندـش  هدـید  ۀـید  و 

. ناتشگنا و  تسد ] قاس   ] دعاس ناوختسا  يانثتسا 
. تسا تباث  تسا ، نآ  رد  مخز  هک  يوضع  نامه  ۀید  موس  کی  دوشیمن ، بوخ  هک  یمخز  رد  و 

هدید بیـسآ  مشچ  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم . يریگهزادنا  رگید  مشچ  اب  مشچ  نآ  بیـسآ  دید ، بیـسآ  شمـشچ  ود  زا  یکی  يدرم  رگا 
ییانیب هک  دوشیم  هاگن  دوشیم و  هتـسب  وا  ملاس  مشچ  نآ  زا  سپ  تساجک . ات  شملاـس  مشچ  ییاـنیب  هک  دوشیم  لـمأت  دوشیم و  هتـسب 

. دوشیم هداد  وا  هب  هید  تبسن  نیمه  هب  نآ  زا  سپ  تساجک . ات  شاهدید  بیسآ  مشچ 
رگا تسا . هدید  شمشچ  هک  یبیسآ  ةزادنا  هب  مه  نآ  تسا و  رفن  شش  رب  هماسق  ءزج  شش  زا  مشچ ، بیـسآ  رادقم  تابثا  يارب  هماسق  و 

، هدید بیـسآ  شاییانیب  موس  کی  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید  دروخیم و  دـنگوس  درف  دوخ  اهنت  هدـید ، بیـسآ  شاییانیب  مشـش  کی 
هب رگید  درم  ود  وا و  هدید ، بیـسآ  شاییانیب  زا  یمین  رگا  دـنکیم و  دای  دـنگوس  وا  هارمه  يرگید  درف  زین  دروخیم و  دـنگوس  شدوخ 

مجنپ راـهچ  رگا  دروـخیم و  دـنگوس  رگید  درم  هس  هارمه  هب  وا  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب  موـس  ود  رگا  دـنروخیم و  دـنگوس  وا  هارمه 
دروخیم دنگوس  رفن  جنپ  هارمه  وا  هدید ، بیـسآ  شاییانیب  ۀمه  رگا  دروخیم و  دنگوس  درم  راهچ  اب  هارمه  وا  هدید ، بیـسآ  شاییانیب 

تسا ». مشچ  ود  دروم  رد  هماسق  ةرابرد  نخس  نیا  و 
مه شدوخ  دروخب و  دنگوس  وا  هارمه  هب  ات  درادن  يدرف  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

. ددرگیم رارکت  صخش  دوخ  دنگوس  هک  داد  يوتف  تسین ، دامتعا  دروم  شاییانیب  یگدیدبیسآ  ةزادنا  اب  طابترا  رد 
زا یمین  رگا  دـنگوس و  راـب  ود  هدوب ، موس  کـی  رگا  دروخیم و  دـنگوس  راـب  کـی  هدوـب ، شاییاـنیب  مشـش  کـی  یگدـید  بیـسآ  رگا 

رگا دنکیم و  دای  دنگوس  راب  جنپ  تسا ، هدوب  مشـش  جنپ  رگا  دروخیم و  دنگوس  راب  راهچ  هدوب ، موس  ود  رگا  راب و  هس  هدوب ، شاییانیب 
. دروخیم دنگوس  راب  شش  هدوب ، شاییانیب  ۀمه  یگدید  بیسآ 

یتسار هب  هدروخ و  دـنگوس  نآ  رب  هچنآ  زج  دـنهدیمن  وا  هب  دزرو ، عاـنتما  ندروخ  دـنگوس  زا  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید  نآ  زا  سپ 
دودح و تازاجم ، دروم  رد  یسررب  شسرپ و  هار  زا  دراوم  نیا  رد  تقیقح ] ندش  نشور  يارب   ] مکاح دنشاب و  هدرک  ادیپ  قوثو  شیاعّدا 

دریگیم ». کمک  صاصق  هب  نتشک 
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نآ زا  سپ  دوش . مولعم  شاییاونش  رثکادح  ات  دوشیم  داجیا  شیارب  ییادص  دوب ؛ دهاوخ  لکش  نیمه  هب  دید  یبیـسآ  شاییاونـش  رگا  و 
رد هک   ) تسا لکش  نامه  هب  هدید ، بیسآ  شاییاونش  ۀمه  رگا  دشابیم و  شاییاونش  ناصقن  نامه  ۀیاپ  رب  مه  هماسق  دوشیم و  یسررب 

.( تشذگ ییانیب 
. دننکیم ادص  ار  وا  نآ  زا  سپ  دوش . هجوتیب  لفاغ و  هکنآ  ات  دننکیم  اهر  ار  وا  دیوگن ، تسار  هک  دوریم  نآ  میب  رگا  و 

زاب وا  زا  هتفرگ  هچنآ  زا  یـشخب  دـنکیم و  لمع  وا  ةراـبرد  شیوخ  رظن  هب  مکاـح  دـنربیم و  مکاـح  دزن  ار  وا  شیاـهفرط ، دینـش ، رگا 
. دناتسیم

، دوشیم يریگهزادـنا  ملاس  تسد  ای  ملاـس  ياـپ  دریگیم . تروص  یخن  اـب  صقن ، يریگهزادـنا  دـشاب ، وزاـب  رد  اـی  نار  رد  صقن  رگا  و 
. دوشیم صخشم  اپ  تسد و  صقن  دوشیم و  يریگهزادنا  هدید  بیسآ  وضع  خن ، نامه  اب  هاگنآ 

. دنکیم هظحالم  ار  نار  ةزادنا  مکاح  دوشیم و  يریگهزادنا  تسا ، هدید  بیسآ  وزاب  ای  نار  دعاس  ای  قاس  رگا  و 
شدوخ هکنآ  رگم  دوش - هجوـتم  وـسنآ  وـسنیا و  هب  دـناوتن  دـنیبب و  بیـسآ  رگا  درم  هاـگجیگ  دروـم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و 
. دوب دهاوخ  تبسن  باسح و  نیمه  اب  تسا ، نیا  زا  رتمک  بیسآ  رگا  داد و  رانید  دصناپ  ینعی ]  ] هید فصن  هب  مکح  دوش - فرحنم 

مشچ ۀید  موس  کی  شاهید  داد  مکح  دوش ، هتفاکش  ای  هنوراو  دنیبب و  بیسآ  رگا  مشچ  يالاب  کلپ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دص و  ینعی ] ]

. تسا رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀید  فصن  شاهید  دید ، بیسآ  مشچ  نییاپ  کلپ  رگا  و 
هزادنا ره  هجیتن  رد  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀـید  فصن  شاهید  دورب ، نیب  زا  شیوم  ۀـمه  دـنیبب و  بیـسآ  وربا  رگا  و 

. دوشیم باسح  تبسن  نیمه  هب  دورب  نیب  زا  وربا  يوم  زا  هک 
دودـسم شخاروس  هک  هزین  اـی  ریت  اـب  ینیب  رد  ار  يزیچ  رگا  تسا . راـنید  دـصناپ  ینعی ]  ] هید زا  یمین  شاهید  دوش ، عطق  ینیب  يوـلج  رگا 

دیایب و مه  خاروس  دوش و  بوخ  هک  دنک  خاروس  يزیچ  اب  رگا  یلو  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  شاهید  دنک ، ورف  دوشن 
رگا دوشیم و  باسح  هیاپ  نیا  رب  دنیبب ، بیسآ  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  دص  ینعی ]  ] ینیب يولج  ۀید  مجنپ  کی  شاهید  دروخ ، شوج 
ینیب يولج  نوچ  تسا ؛ ینیب  يولج  مهد  کی  شاهید  تسا ، ینیب  ود  نیب  ةراوید  نامه  ینعی  ینیب ؛ يالاب  اـت  ینیب  ود  زا  یکی  رد  خاروس 

. تسا رانید  هاجنپ  ینیب ، ود  نیب  ةراوید  هید و  زا  یمین 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  شاهید  هدرک ، ذوفن  رگید  ینیب  ات  ینیب  ود  نیب  ةراوید  ینیب و  ود  زا  یکی  رد  ریت  رگا  و 
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هب هدش  هدـیرب  نآ  زا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  رانید  دـصناپ  ینعی ]  ] هید فصن  شاهید  تسا ، هدـش  هدـنک  نب  زا  هدـش و  عطق  الاب  بل  رگا  و 

حورجم ۀید  دبای ، مایتلا  دوبهب و  دوش و  اوادـم  نآ  زا  سپ  نایامن و  اهنادـند  دوش و  هتفاکـش  بل  رگا  نیاربانب  دوب ؛ دـهاوخ  تبـسن  نیمه 
نامه هب  دوش ، هدیرب  بل  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  دص  ینعی ]  ] بل ۀید  مجنپ  کی  ملاسان  بل  اب  ملاس  بل  توافت  نییعت  نآ و  ندـش 

. تسا تبسن 
عطق و رگا  نییاپ  بل  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصـش و  دص و  شاهید  دوش ، تشز  رایـسب  هتفاکـش و  ای  هنوراو  بل  رگا  و 

دوش هدیرب  نییاپ  بل  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دصـشش و  ینعی ]  ] لماک ۀید  موس  ود  دوش ، نکهشیر 
. دوشیم هبساحم  لکش  نیمه  هب 

موس کی  رانید و  هس  یـس و  دص و  دروخ ، شوج  دش و  بوخ  ًادعب  دش و  نایامن  اهنادـند  هک  اجنآ  ات  تشادرب  تفاکـش  نییاپ  بل  رگا 
. تسا بل  ۀید  موس  کی  نیا  رانید و  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  شاهید  دش ، تشز  رایسب  دید و  بیسآ  رگا  رانید و 

نییاپ بل  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هدیسر  ام  هب  دومرف : ترضح  مدیسرپ : دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : يوار 
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ار نییاـپ  بل  شیوـخ  مکح  رد  ترـضح  تهج  نیمه  يور  درادیم و  هاـگن  ار  بآ  اذـغ و  نییاـپ  بل  هک  ارچ  داد ؛ يرترب  ـالاب  بل  رب  ار 
. تسا هداد  يرترب 

رثا یلو  دیآ  مه  هب  فاکـش  دبای و  دوبهب  رگا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دوش ، هدید  نآ  زا  ناهد  نورد  هک  دشاب  یفاکـش  رگا  هنوگ  رد  و 
. تسا رانید  هاجنپ  شاهید  دشاب ، یقاب  ششحاف  یتشز  راکشآ و  نآ 

دوشیم هدید  فاکش  نآ  زا  ناهد  هک  تسا  یفاکـش  ۀید  فصن  نیا  تسا و  رانید  دص  ود ، نآ  ۀید  دشاب  هنوگ  ود  ره  رد  یفاکـش  رگا  و 
دـص و شاهید  تروص  نیا  رد  تسا - هدیـسر  ندرگ  هب  هک  ییاـج  اـت  هدرک - ذوفن  ناوختـسا  هب  هک  هتفرگ  رارق  يریت  فدـه  هنوگ  رگا  و 

. تسا ناوختسا  نتشادرب  فاکش  يارب  نآ  رانید  هاجنپ  هک  تسا  رانید  هاجنپ 
. تسا رانید  دص  شاهید  هتفرن ، ورف  یلو  هدرک  خاروس  رگا  و 

ۀید تشاد ، یتشز  تحارج  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  شاهید  دوش ، هدـید  نآ  نورد  هک  دـشاب  یلکـش  هب  تروص  زا  ییاج  رد  خاروس  رگا 
نآ رثا  هنوگ  ود  رد  دـبای و  دوبهب  ادـعب  درادـن و  قمع  هک  دـشاب  یتحارج  رگا  تسا و  ندوب  قیمع  فاکـش  ۀـید  مراـهچ  کـی  نآ  یتشز 

. تسا رانید  هد  شاهید  دنامب ،
هب هکت  نآ  دوشن و  هدید  نآ  نورد  یلو  دتفیب  یتشوگ  هکت  نآ  زا  رگا  تسا و  رانید  داتشه  شاهید  دوش ، ادیپ  یفاکـش  تروص  رد  رگا  و 

. تسا رانید  یس  شاهید  دشاب ، رتشیب  ای  مهرد  ةزادنا 
یلو  دشاب - ندب  رد  رگا  هتبلا  تسا - رانید  لهچ  دسرب ، هحضوم  هب  رگا  تروص  رس و  تحارج  ۀید  و 
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رگا تسا و  راـنید  هاـجنپ  دـص و  شاهید  دوـش ، اـجهباج  اهناوختـسا  رگا  تسا و  راـنید  هاـجنپ  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  رـس  تـحارج  رد 
رانید موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  ینعی ]  ] هید موس  کـی  نآ  رد  تسا و  همومأـم  شماـن  تسا ، هدیـسر  رـس  زغم  هب  یگتـسکش 

. تسا
ياهنادـند رد  نآ ، زا  شیپ  داد و  رارق  ناسکی  ار  اهنادـند  ۀـمه  رانید و  هاـجنپ  ینادـند  ره  رد  اهنادـند  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

، بایسآ نادند  رد  رانید و  یـس  شین ، نادند  رد  رانید و  لهچ  باینا ، ایانث و  نیب  نادند  راهچ  رد  اهنادند  ریاس  رد  رانید و  هاجنپ  نیـشیپ 
. تسا هداد  رارق  رانید  جنپ  تسیب و 

. رانید هاجنپ  ینعی  دتفیب ؛ هک  تسا  ینادند  ۀید  نآ  ۀید  دتفین ، یلو  دوش  هایس  لاس  کی  ات  نادند  رگا  و 
سپ رگا  دوشیم و  هبساحم  رانید  هاجنپ  تبسن  هب  دنکـشب  نآ  زا  هزادنا  ره  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  شاهید  دنیبب ، بیـسآ  نادند  رگا  و 

یجنستبسن رانید ، جنپ  تسیب و  هب  هجوت  اب  دنکشب  نادند  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  مین  رانید و  هدزاود  شاهید  دتفیب ، دش  هایـس  هک  نآ  زا 
. دوشیم هبساحم  و 

ۀید مجنپ  راـهچ  شاهید  دوـش ، هتفاکـش  رگا  تسا و  راـنید  لـهچ  دوـش ، تسرد  بـیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  ندرگ  ناوختـسا  رگا  و 
جنپ رادقم  نیا  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  شاهید  دـسرب ، ناوختـسا  هب  یگتـسکش  رگا  تسا و  رانید  ود  یـس و  ینعی  نآ  ندـش  هتـسکش 

راـنید تسیب  ینعی ]  ] ندرگ نتـسکش  ۀـید  فصن  شاهید  دوش ، اـجهباج  مه  اهناوختـسا  رگا  دنکـشب و  رگا  تسا ، ندرگ  ۀـید  زا  تمـسق 
. تسا

. تسا رانید  هد  ینعی ]  ] ندرگ ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، خاروس  رگا  و 
نتسکش ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  دوش ، داجیا  یفاکـش  هناش  رد  رگا  تسا . رانید  دص  ینعی ]  ] تسد ۀید  مجنپ  کی  دنکـشب ، رگا  هناش  ۀید 

رگا لاح  تسا . رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ نتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، هدید  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  داتـشه  ینعی  نآ 
ییاجهباج يارب  رانید  هاجنپ  ندش و  هتسکش  ۀید  نآ  رانید  دص  تسا ؛ رانید  جنپ  داتفه و  دص و  شاهید  دوش ، اجهباج  هناش  ياهناوختـسا 
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. ناوختسا ندش  هدید  نتسکش و  ندوب  قیمع  يارب  رانید  جنپ  تسیب و  اهناوختسا و 
جک دوش و  درُخ  هناش  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ نتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دـشاب ، هدـش  خاروس  رگا  و 

. تسا رانید  یس  شاهید  دوش ، ادج  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی ]  ] ناج ۀید  موس  کی  شاهید  دتفیب ، اج 
هب دنکـشب و  هک  ییوزاب  ۀید  تسا و  رانید  دص  ینعی ]  ] تسد ۀید  مجنپ  کی  شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  وزاب  رگا  و 
ۀید فصن  وزاب ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  دـسرب ، ناوختـسا 

. تسا رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  وزاب ، ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش 
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، درادرب فاکش  رگا  تسا و  تسد  ۀید  مجنپ  کی  نآ  رانید و  دص  شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  جنرآ  دروم  رد  و 
ۀید مراهچ  کی  شاهید  دـسرب ، ناوختـسا  هب  نتـسکش  رگا  تسا و  راـنید  داتـشه  ینعی ]  ] جـنرآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مجنپ  راـهچ  شاهید 

ناوختـسا هب  هک  ینتـسکش  يارب  رانید و  دـص  شاهید  دوش ، اـجهباج  اهناوختـسا  رگا  تسا و  راـنید  جـنپ  تسیب و  ینعی ]  ] ندـش هتـسکش 
جنرآ رگا  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ ندش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، خاروس  رگا  رانید و  جـنپ  تسیب و  دـسرب ،

، دوش ادج  مه  زا  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی ]  ] سفن ۀید  موس  کی  شاهید  دتفیب ، اج  جک  دوش و  درُخ 
. تسا ناسکی  روط  هب  تاید  نیمه  هباشم  مه  رگید  جنرآ  رد  رانید و  یس  شاهید 

رانید موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  ینعی ]  ] سفن ۀید  موس  کی  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  تسد  دعاس  رد  و 
زا یکی  رگا  دعاس  ود  زا  یکی  رد  تسا و  رانید  دص  ینعی ]  ] تسد ۀید  مجنپ  کی  شاهید  دنکشب ، دعاس  ناوختسا  ود  زا  یکی  رگا  تسا .
ود زا  یکی  ۀید  مجنپ  راهچ  نآ  رد  درادرب ، فاکش  ناوختسا  ود  زا  یکی  رگا  تسا و  رانید  دص  ود ، ره  رد  رانید و  هاجنپ  دنکشب ، چم  ود 

جنپ تسیب و  ینعی ]  ] ناوختسا نتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یفاکـش  ۀید  تسا و  رانید  لهچ  ینعی ]  ] دعاس ناوختـسا 
ۀید مراهچ  کی  شاهید  تسا ، هدـش  خاروس  رگا  تسا و  تسد  ۀـید  مجنپ  کی  نآ  رانید و  دـص  ناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و  رانید 

. تسا رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] دعاس ناوختسا  ندش  هتسکش 
رد رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  نآ  فاکـش  ۀید  تسا و  مین  رانید و  هدزاود  ینعی ]  ] ندیـسر ناوختـسا  هب  ۀید  فصن  نآ ، ندش  خاروس  ۀید  و 

تسا و رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  ینعی ]  ] دعاس ۀید  موس  کی  شاهید  دوشیمن ، بوخ  هک  دـیآ  دـیدپ  یمخز  دـعاس  ناوختـسا 
. تسا دعاس  رد  هک  تسا  ياهید  موس  کی  نیا 

رانید موس  ود  رانید و  شش  تصـش و  دص و  ینعی ]  ] تسد ۀید  موس  کی  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  چم  لصفم  ۀید  و 
. تسا

. تسا تسد  فک  دعاس و  نیب  لصفم  نامه  غسر ؛ دیوگ : يوحن ]  ] دمحا نب  لیلخ 
، دوش ادج  فک  لصفم ]  ] رگا تسا و  رانید  دص  ینعی ]  ] تسد ۀـید  مجنپ  کی  دـتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  رگا  فک  رد  و 

. تسا رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دص و  ینعی ]  ] تسد ۀید  موس  کی  شاهید 
ۀید تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراـهچ  کـی  دوش ، هدـید  فک  ناوختـسا  هک  فک  ندـش  هتـسکش  رد  و 

فصن  ینعی ]  ] رانید تشه  داتفه و  دص و  فک ، ياهناوختسا  ییاجهباج 
 527 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

. تسا رانید  دص  ینعی ]  ] تسد ۀید  مجنپ  کی  دوشن ، هتسب  رگا  فک  ندش  خاروس  ۀید  رد  تسا و  فک  ندش  هتسکش  ۀید 
. تسا رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] فک ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، خاروس  فک  ناوختسا  رگا  و 

تصش دص و  ینعی ]  ] تسد ۀید  موس  کی  دوش ، هدیرب  رگا  ماهبا  تشگنا  اّما  تسا ؛ فک  رد  هک  ییاهناوختـسا  ین  ناتـشگنا و  ۀید  اّما  و 
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ۀید مجنپ  کی  دتفیب  اج  یجک  نودب  رگا  تسا  هدیبسچ  تسد  فک  هب  هک  ماهبا  ناوختـسا  ین  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  و 
ندروخ فاکـش  ۀـید  تسا و  دریگ - رارق  دوخ  ياج  رد  دوش و  تسرد  رگا  راـنید - موس  کـی  راـنید و  هسو  یـس  ینعی ]  ] ماـهبا تشگنا 

ۀید رانید و  موس  کی  راـنید و  تشه  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  ماـهبا  نتـسکش  ۀـید  تسا و  راـنید  موس  ود  راـنید و  شـش  تسیب و  ماـهبا ،
[ ینعی  ] رانید موس  کی  رانید و  تشه  ماهبا ، ناوختـسا  ندش  خاروس  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  هدزناش  ماهبا ، ياهناوختـسا  ییاجهباج 

. تسا نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  فصن 
ادج ۀید  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  ینعی ]  ] ناوختـسا ندش  اجهباج  ۀید  فصن  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  ماهبا  ندـش  هتـسکش  ۀـید  و 

. تسا رانید  هد  ماهبا ، ندش 
رانید موس  ود  رانید و  هدزناش  دوش ، تسرد  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  تسـش ] تشگنا   ] ماهبا يالاب  زا  مود  دـنب ]  ] لصفم ۀـید  و 

خاروس ۀـید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دریگ  تروص  لـصفم  رد  رگا  دزاـس ، ناـیامن  ار  ناوختـسا  هک  یتحارج  ۀـید  تسا و 
ییاجهباج ۀـید  رانید و  موس  کی  رانید و  هدزیـس  نآ  ندـش  هتفاکـش  ۀـید  رانید و  مشـش  کی  راـنید و  راـهچ  دـنب ]  ] لـصفم قیمع  ندـش 

. دوشیم هبساحم  هیاپ  نیمه  رب  تبسن و  نیمه  هب  دوش  عطق  لصفم  ياهناوختسا  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  جنپ  نآ  ياهناوختسا 
زا ریغ  فک  تشگنا  راهچ  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  داتشه و  تسد ، ۀید  مشـش  کی  یتشگنا  ره  رد  ناتـشگنا ، دروم  رد  و 
ین زا  یناوختـسا  ین  ره  رد  هدیـسر ، ناوختـسا  هب  هک  ینتـسکش  ره  ۀـید  تسا و  رانید  موس  ود  راـنید و  تسیب  یناوختـسا  ره  ۀـید  ماـهبا ،

. تسا رانید  موس  کی  رانید و  تشه  تشگنا ، راهچ  ياهناوختسا 
ره ندش  هتفاکـش  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  تسا ، تسد  فک  رانک  هک  تشگنا  راهچ  زا  لصفم  ره  ندش  هتـسکش  ۀـید  و 

. تسا رانید  موس  ود  رانید و  هدزیس  تشگنا ، راهچ  زا  یناوختسا  ین 
تشه فک ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  هس و  یـس و  شاهید  دوشیمن ، بوخ  هک  تسا  یمخز  فک  رد  رگا  و 

رد تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راـهچ  دوش ، ادـیپ  ناوختـسا  هک  فک  ياهناوختـسا  نتـسکش  رد  تسا و  راـنید  موس  کـی  راـنید و 
. تسا رانید  جنپ  اهنآ ، ندش  ادج  رد  رانید و  مشش  کی  رانید و  راهچ  فک ، ياهناوختسا  ندش  خاروس 
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هدزای نآ  ندـش  هتـسکش  رد  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  جـنپ  هاجنپ و  دوش  عطق  هک  یتروص  رد  تشگنا  راهچ  زا  ینایم  لـصفم  ۀـید 

کی دنک ، راکـشآ  ار  دنب  ناوختـسا  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید  فصن  رانید و  تشه  نآ ، ندش  هتفاکـش  رد  رانید و  موس  کی  رانید و 
ود ود و  ینایم  لصفم  قیمع  ندـش  خاروس  رد  رانید و  موس  کی  جـنپ و  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  ود  راـنید و 

. تسا رانید  موس  ود  هس و  نآ  ندش  ادج  رانید و  موس 
جـنپ و نآ ، ندـش  هتـسکش  رد  تسا و  رانید  مهدراهچ  مین و  رانید و  تفه  تسیب و  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ییـالاب  لـصفم  رد  و 
، تشگنا راهچ  زا  یتشگنا  ره  نخان  رد  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  کی  ییالاب ، لصفم  ندش  خاروس  رد  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ 

. تسا رانید  جنپ 
ینعی نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  نآ ، نتشادرب  وم  ۀید  تسا و  رانید  لهچ  شاهید  دتفیب ، اج  یجک  نودب  دنکشب و  رگا  فک  رد  و 

، نآ ياهناوختـسا  یگتفررد  ۀـید  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  هک  فک  تحارج  ۀـید  تسا و  راـنید  ود  یس و 
فک رد  هک  یمخز  ۀـید  تسا و  رانید  هد  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  نآ ، قیمع  خاروس  ۀـید  تسا و  رانید  مین  تسیب و 

. تسا رانید  موس  کی  هدزیس و  دوشن ، بوخ  دشاب و 
، دوش جـک  نآ  شخب  ود  زا  یکی  هک  يدروم  ۀـید  تسا و  راـنید  دـصناپ  شاهید  دوـش ، جـک  نآ  شخب  ود  ره  هدـیبوک و  رگا  هنیـس  رد  و 

. تسا رانید  هاجنپ  تسیود و 
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شاهید دوش ، هتفاکـش  زین  هنیـس  جک و  فتک  ود  زا  یکی  رگا  تسا و  رانید  رازه  فتک  ود  اب  نآ  ۀـید  دوش ، جـک  فتک  ود  هنیـس و  رگا  و 
. تسا رانید  دصناپ 

فتک و ود  رد  دـسرب ، ناوختـسا  زغم  هب  هک  ینتـسکش  ۀـید  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هنیـس  رد  هک  یتحارج  ۀـید  و 
دـصناپ شاهید  دخرچب ، دـناوتن  دوش و  جـک  فرط  کی  هب  شندرگ  یگتـسکش  نیا  رطاخ  هب  درم  رگا  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  تشپ ،

. تسا رانید 
. تسا رانید  رازه  شاهید  دتفیب ، اج  جک  رگا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دوش و  هتسکش  تارقف  نوتس  رگا  و 

نآ نتشادرب  وم  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  شاهید  دنکـشب ، نآ  زا  یکی  رگا  تسا  بلق  رانک  رد  هک  هدند ]  ] ولهپ ياهناوختـسا  رد  و 
ۀید مراهچ  کی  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  ینتـسکش  راـنید و  مین  تفه و  ولهپ  ياهناوختـسا  ییاـجهباج  ۀـید  تسا و  راـنید  مین  هدزاود و 

. تسا هید  نیمه  لثم  نآ  ندش  خاروس  ۀید  نآ و  نتسکش 
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رانید تفه  نآ  نتشادرب  وم  ۀید  تسا و  رانید  هد  دنکشب ، رگا  یناوختسا  ره  ۀید  تسا ، ناوزاب  رانک  رد  هک  هدند ]  ] ولهپ ياهناوختـسا  رد 
نتسکش مراهچ  کی  شاهید  دسرب ، ناوختسا  هب  هک  ولهپ  ناوختـسا  ره  نتـسکش  رانید و  جنپ  هدند ]  ] ولهپ ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  و 

ذوفن قمع  رد  هک  یتحارج  رد  تسا و  مین  رانید و  کـی  شاهید  دوش ، خاروس  یناوختـسا  رگا  مین و  راـنید و  ود  ینعی ] [ ؛ تسا یلومعم ) )
تـسوپ رد  هک  ياهزین  ای  ریت  اب  فرط  ود  ره  زا  رگا  تسا و  راـنید  موس  کـی  هس و  یـس و  دصیـس و  ینعی ]  ] سفن ۀـید  موس  کـی  هدرک ،

. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصراهچ و  شاهید  دنک ، خاروس  دریگ  رارق  مکش  تسوپ  ای  نیریز 
. دوب دهاوخ  تبسن  نیمه  هب  دوش ، هدیرب  شوگ  زا  هک  هزادنا  ره  هب  رانید و  دصناپ  شاهید  دوش ، هدیرب  رگا  شوگ  دروم  رد  و 

شاهید درادرب ، وم  رگا  تسا و  رانید  تسیود  ینعی ]  ] اپ ود  ۀید  مجنپ  کی  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  نگل  دروم  رد  و 
ۀید مراهچ  کـی  شاهید  دـسرب ، ناوختـسا  زغم  هب  تحارج  رگا  تسا و  نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مجنپ  راـهچ  ینعی  راـنید  تصـش  دـص و 

. تسا رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش 
هاجنپ رانید و  دص  ینعی  اهناوختسا  ندش  هتسکش  يارب  نآ  زا  یشخب  تسا ؛ رانید  جنپ  داتفه و  دص و  نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  و 

. تسا رانید  جنپ  تسیب و  دسرب ، ناوختسا  هب  هک  یندش  هتفاکش  يارب  اهناوختسا و  ییاجهباج  يارب  رانید 
رانید موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  شاهید  دوش ، جک  هدیبوک و  رگا  تسا و  نآ  ۀید  موس  ود  اهناوختـسا ، ندش  هدوشگ  ۀید  و 

. تسا
شاهید دوش ، جـک  نار  رگا  تسا و  رانید  تسیود  اپ ، ود  ۀـید  مجنپ  کـی  دـتفیب ، اـج  بیعو  یجک  نودـب  دنکـشب و  رگا  نار  دروم  رد  و 

ۀید مجنپ  راهچ  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یتحارج  ۀـید  تسا و  ناسنا  ۀـید  موس  کی  ینعی ]  ] رانید موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دـصیس و 
[ ینعی  ] نار ندش  هتسکش  ۀید  موس  کی  شاهید  دوشن ، بوخ  هک  دشاب  یمخز  رگا  تسا و  رانید  تصش  دص و  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش 

هاجنپ ینعی ]  ] نآ ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  دـسرب ، ناوختـسا  زغم  هب  هک  یمخز  ۀـید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تصش و 
، نار قیمع  ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  دـص  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  فصن  نار ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و  رانید 

. تسا رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی 
، دوش هتفاکش  وناز  رگا  تسا و  رانید  تسیود  ینعی ] ، ] اپ ود  ۀید  مجنپ  کی  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  وناز  دروم  رد  و 

تصش  دص و  ینعی ]  ] نآ ندش  هتسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید 
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ییاجهباج ۀـید  تسا و  راـنید  هاـجنپ  ینعی ]  ] وناز ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراـهچ  کـی  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یتحارج  ۀـید  تسا و  راـنید 
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ياهناوختسا ییاجهباج  يارب  رانید و  دص  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  يارب  نآ  زا  یخرب  تسا ؛ رانید  جنپ  داتفه و  دص و  وناز  ياهناوختـسا 
نآ ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  وناز  ندرک  خاروس  ۀـید  رانید و  جـنپ  تسیب و  ناوختـسا ، هب  هدیـسر  تحارج  يارب  رانید و  هاجنپ  وناز 

رانید موس  کی  رانید و  هسو  یـس  دصیـس و  ینعی  ناسنا  ۀـید  موس  کی  نآ  رد  ددرگ ، جـک  دوش و  درُخ  رگا  تسا و  رانید  هاـجنپ  ینعی ] ]
. تسا رانید  یس  ینعی ]  ] ندش هتسکش  ۀید  زا  تمسق  هس  نآ  رد  دوش ، ادج  رگیدمه  زا  رگا  تسا و 

هتفاکـش ۀـید  تسا و  رانید  تسیود  ینعی ]  ] اپ ود  ۀـید  مجنپ  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  رگا  اپ  قاـس  دروم  رد  و 
ۀید مراهچ  کی  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یمخز  رد  تسا و  رانید  تصـش  دـص و  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مجنپ  راـهچ  نآ  ندـش 

رانید هاجنپ  ینعی ]  ] نآ ندش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  نآ  ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] قاس ندـش  هتـسکش 
، هدرک ذوفن  هک  یمخز  دروم  رد  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی ]  ] ناوختسا هب  هدیسر  تحارج  ۀید  فصن  نآ ، ندش  خاروس  رد  تسا و 

. تسا رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] ناوختسا ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی 
ناسنا ۀـید  موس  کی  شاهید  دوش ، جـک  قاس  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دوشیمن ، بوخ  قاـس  رد  هک  یمخز  رد  و 

. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی ] ]
هـس یـس و  دصیـس و  ینعی ]  ] اپ ود  ۀید  موس  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودب  دوش و  هدـیبوک  رگا  اپ  يور  یگدـمآرب  دروم  رد  و 
ۀید تسا و  رانید  تسیود  اپ  ود  ۀـید  مجنپ  کی  دوش ، تسرد  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  رگا  اپ  رد  تسا و  رانید  موس  کی  راـنید و 

کی دوش ، داجیا  اپ  رد  خاروس  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید  هاجنپ  اپ ، ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  اپ  تحارج 
. تسا رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] اپ ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ 

موس کی  رانید و  هسو  یس  دصیس و  ینعی  اپ  ۀید  موس  کی  تسا ، مدق  گرزب  تشگنا  رد  هک  ییاهدنب  ناوختسا و  ین  ناتـشگنا و  ۀید  و 
تصـش و ینعی  ماهبا  تشگنا  ۀید  مجنپ  کی  تسا ، مدـق  رانک  رد  هک  يدنبناوختـسا  نامه  ینعی  ماهبا  ندـش  هتـسکش  ۀـید  تسا و  رانید 

ناوختـسا هب  هک  یتـحارج  رد  تسا و  راـنید  موس  ود  راـنید و  شـش  تسیب و  نآ  ندـش  هتفاکـش  رد  تسا و  راـنید  موس  ود  راـنید و  شش 
ندـش خاروس  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تسیب و  نآ  ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  دـسرب ،

. تسا رانید  هد  نآ ، ندش  ادج  مه  زا  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  نآ 
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فاکـش رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  تسا ، نخان  نآ  رد  هک  تسا  یمود  دنب  نامه  نآ  ماهبا و  تشگنا  يالاب  لصفم  ۀـید  و 
رد تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  تشه  نآ  ياهناوختـسا  ییاج  هباج  رد  تسا و  رانید  مشـش  کیو  رانید  راـهچ  ناوختـسا ، هب  هدیـسر 

ندش ادج  مه  زا  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  هدزیس  نآ  ندش  هتفاکش  رد  رانید و  مشـش  کی  رانید و  راهچ  هدرک ، خاروس  هک  یتحارج 
. تسا اپ  ۀید  موس  کی  نخان  هک  ارچ  تسا ؛ رانید  یس  نآ  نخان  رد  رانید و  جنپ  نآ 

زج ناتـشگنا  راهچ  ياهناوختـسا  ین  ۀـید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  ینعی ]  ] اپ ۀـید  مشـش  کی  اپ  زا  یتشگنا  ره  ۀـید  و 
ناوختسا هب  هدیسر  تحارج  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  نآ ، زا  يدنب  ناوختـسا  ین  ره  ندش  هتـسکش  ۀید  گرزب ، تشگنا 

موس کی  رانید و  تشه  ناتشگنا ، زا  يدنب  ناوختسا  ین  ره  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  ناوختـسا ، ین  دنب  ره 
کی رانید و  راهچ  ناتـشگنا ، زا  يدنب  ره  ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هدزیـس  نآ  ندش  هتفاکـش  ۀـید  تسا و  رانید 

. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دوشن ، بوخ  اپ  رد  هک  یمخز  ۀید  تسا و  رانید  مشش 
رانید و هدزیس  نآ  ندش  هتفاکش  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هدزناش  تسا ، مدق  زا  سپ  هک  ناتـشگنا  لصفم  ندش  هتـسکش  ۀید  و 
هب هدیسر  تحارج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  تشه  ناتشگنا ، زا  يدنب  ره  ناوختـسا  ین  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی 
نآ ندش  ادج  ۀید  رانید و  مشش  کی  رانید و  راهچ  نآ  ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  مشش  کی  رانید و  راهچ  يدنب ، ره  رد  ناوختـسا 
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. تسا رانید  جنپ 
رانید و هدزای  نآ  نتـسکش  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  جـنپ  هاجنپ و  شاهید  دوش ، هدـیرب  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ینایم  لصفم  دروم  رد  و 

ۀید راـنید و  ود  نآ  ناوختـسا  هب  هدیـسر  تحارج  ۀـید  راـنید و  مجنپ  راـهچ  راـنید و  تشه  نآ  نتـشادرب  فاکـش  ۀـید  راـنید و  موـس  ود 
ود نآ  ندش  خاروس  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  هس  نآ  ندش  ادج  مه  زا  ۀـید  رانید و  موس  ود  رانید و  جـنپ  شیاهناوختـسا  ییاجهباج 

. تسا رانید  موس  ود  رانید و 
مجنپ راهچ  تفه و  تسیب و  شاهید  دوش ، هدـیرب  رگا  تسا  نآ  رد  نخان  هک  یلـصفم  ناـمه  تشگنا ، راـهچ  ییـالاب  لـصفم  دروم  رد  و 

تحارج ۀـید  رانید و  مجنپ  کی  رانید و  راهچ  نآ  ندـش  هتفاکـش  ۀـید  رانید و  مجنپ  راهچ  رانید و  جـنپ  نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید  راـنید و 
نآ ندش  خاروس  ۀید  رانید و  مجنپ  کی  رانید و  ود  نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  رانید و  موس  کی  رانید و  کی  ناوختسا ، هب  هدیسر 

. تسا رانید  هد  ینخان  ره  ۀید  رانید و  مجنپ  راهچ  رانید و  کی  نآ  ندش  ادج  مه  زا  ۀید  رانید و  موس  کی  رانید و  کی 
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دصناپ درم  ۀضیب  رد  داد و  رانید  جنپ  تسیب و  دص و  ینعی ]  ] هید متـشه  کی  هب  يوتف  درم  ناتـسپ  رـس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
دوش و جک  لخاد  هب  شیاپ  ود  رگا  تسا و  رانید  دصراهچ  شاهید  دـنک ، داب  ود  ره  شاهضیب  ود  دوش و  دراو  بیـسآ  درم  هب  رگا  رانید و 
زا رگا  تسا و  رانید  دصتـشه  ینعی ]  ] ناسنا ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  تسین - دنمدوس  نادنچ  شیارب  هک  ياهنوگ  هب  رگم  دور - هار  دناوتن 

. دوشیم لماک  رانید  رازه  شاهید  تروص  نیا  رد  دوش ، هدیمخ  شرمک  بیسآ  نآ 
. دسرب شاهید  هک  ياهزادنا  هب  تسا ، رفن  شش  اهنیا ، زا  يدروم  ره  رد  هماسق  و 

ار نیریز  تسوپ  دشاب و  هناع  رد  هبرـض  رگا  هک  داد  يوتف  نآ  ياهگر  ای  هضیب  ود  ندـش  هدـیبوک  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
رد رجنخ  ای  هزین  زا  هک  یتحارج  رد  ناسنا و  ۀـید  مجنپ  کی  ینعی ]  ] رانید تسیود  شاهید  دوش ، قتف  راچد  هضیب  ود  زا  یکی  دـنک و  هراـپ 

. تسا رانید  دص  ینعی ]  ] اپ ۀید  مهد  کی  شاهید  دنک ، ذوفن  اپ  فارطا 
تسا هدز  وا  هب  یبیسآ  هتسنادیم ، تشز  وا  رب  هک  يراک  اب  طابترا  رد  شردپ  هک  يدرم  يارب  هک  درک  مکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

. دوشیمن صاصق  ردپ  تسه و  دنزرف  يارب  هید  هکلب  تسین  صاصق  نآریغ ، ای  وضع  عطق  هدیسر ، وا  هب  یبیع  هجیتن  رد  و 
رب یلو  تسوا  رهوش  ةدـهع  رب  بیع  تراـسخ  تسین و  صاـصق  هدـش ، بویعم  نز  هدـناسر و  یبیـسآ  وا  هب  شرهوـش  هک  ینز  يارب  زین  و 

. تسین صاصق  رهوش 
مکح تسا ، هدمآ  دیدپ  وا  اب  شزیمآ  زا  یعنام  نز  جرف  يولج  هدز و  وا  هب  دگل  اب  شرـسمه  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

. رانید هاجنپ  تسیود و  ینعی ] [ ؛ تسا نز  يارب  نز  ۀید  فصن  هک  داد 
هک ياهنوگ  هب  تسا  هتفاکش  ار  وا  ۀناثم  هدرک و  هراپ  شتـشگنا  اب  ار  يرتخد  تراکب ]  ] هک يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و 

داد و رتخد  يارب  رانید  مّوس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  دـص و  ینعی ]  ] هید موس  کی  هب  مکح  تسین ، شرایتخا  رد  شراردا  رتخد  رگید 
نـسحلا وبا  زا  میهاربا  نب  ماشه  تیاور  رد  داد و  رارق  شموق  نانز  دننام  هب  ار  شقادص  درم  ندرگ  رب  نز  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
بیبطلا رمع  یبا  نبا  : » تسا تروص  نیا  هب  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  تیاور  نیا  نتم  تسا ». هید  نز  نیا  يارب  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع 

نارازگراک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  ّقح  يرآ ، دومرف : ترـضح  مدرک . هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  تیاور  نیا  دیوگ :
. درکیم رما  تیاور  نیا  هب  ار  دوخ 
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هدروآ ار  الاب  تیاور  هباشم  و  داد ...  روتـسد  دراد ، زغم  هک  یناوختـسا  ره  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیوگ : بیبطلا  رمع  یبا  نبا 
تسا ». لماک  ۀید  تسا ، هدش  هراپ  شتراکب ]  ] هک يرتخد  ةرابرد  ینعی  هراب  نیا  رد  ام  نارای  تایاور  نیرتشیب  و  دیوگ : سپس  تسا .

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1839 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع اضر  ترضح  رب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  ار  ضئارف  باتک  ام  : » دنیوگ ود  ره  سنوی  لاّضف و  نبا  ( 2 - ) 47977 - 737
تسا ». حیحص  نآ  دومرف : ترضح  میدرک . هضرع  مالسلا 

مه اـم  تسا و  هدروآ  فـلتخم  باوـبا  رد  نارگید  ّببطتمورمع و  یبا  زا  دوـخ  دنـس  اـب  اـی  یفاـک  رد  ار  تیاور  نیا  نیماـضم  میوـگ : نم 
. درک میهاوخ  رکذ  نآ  بسانم  باوبا  رد  ار  اهنآ  هّللاءاشنا 

تراکب ةدرپ  ۀلازا  نز و  رس  يوم  ندیشارت  ۀید  باب 4 

هراشا

شرـس هدرک و  هلمح  ینز  هب  هک  يدرم  رب  موش ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ نانـس  نب  هّللادبع  ( 1 - ) 47978 - 738
هب نز  يوم  هک  نآ  اـت  دوـشیم  ینادـنز  ناناملـسم  نادـنز  رد  دوـشیم و  هدز  كاـندرد  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ يزیچ  هچ  هدیـشارت ، ار 

، دـییورن وم  رگا  یلو  دوشیم . هتفرگ  درم  زا  تسا ، تباث  نز  نیا  هباشم  نانز  يارب  هک  يرهم  دـییور ، رگا  دـیورب . صقن  نودـب  یتسرد و 
. دوشیم هتفرگ  درم  زا  لماک  ۀید 

نز و يوم  نانـس ، نبا  يا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ تباث  شاهباشم  نانز  رهم  اـیآ  تسا ؛ هنوگچ  دـیورب ، شیوم  هک  یتروص  رد  مدیـسرپ :
تسا ». تباث  لماک  رهم  نز  يارب  دورب ، نیب  زا  ود  نیا  زا  یکی  رگا  دنکیرش و  وا  ییابیز  لامج و  رد  ود  ره  شتراکب  ةدرپ 

ادخ ربمایپ  : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ناشناردپ  زا  ناشردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 2 - ) 47979 - 739
اهنت رگا  تسا و  تباث  لماک  ۀید  نآ  رد  هک  داد  مکح  دیوریمن ، رگید  هدش و  هدنک  شاهمه  هک  رـس  يوم  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا باسح  تبسن  نیمه  هب  دیورب ، نآ  زا  یضعب 
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نادنز رد  درم  نآ  دشارتب ، ار  شرـس  يدرم  هک  دشاب  ینز  رگا  رانید و  تسیب  نآ  رد  دییور ، رگا  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
درم زا  دییور ، وم  رگا  دننادرگیمرب و  نادنز  هب  دننزیم و  دنروآیم و  نوریب  ار  وا  تّدـم ، نیا  رد  دـیورب و  نز  يوم  ات  دوشیم  سوبحم 

زا شیب  رگا  هک  دـشاب  ۀنـسلا  رهم  زا  شیب  هباشم  نانز  رهم  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ هتفرگ  نز  نیا  هباشم  نانز  رهم  هزادـنا  هب  ینعی  لـثملا  رهم 
دوشیم ». هدنادرگرب  ۀنسلا  رهم  هب  دوب ، ۀنسلا  رهم 

تسا ». تباث  لماک  ۀید  : » دومرف دورب ، نیب  زا  شاهمه  رگا  وم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47980 - 740
رتخد هتفاکش و  ار  وا  ۀناثم  هدرک و  هراپ  ار  يرتخد  تراکب  شتشگنا  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 4 - ) 47981 - 741
رانید موس  ود  رانید و  شش  تصـش و  دص و  ینعی ]  ] هید موس  کی  رتخد  يارب  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  درادن ، راردا  لرتنک  رگید 

. داد مکح  موق ، نانز  هباشم  رهم  هب  درم  رب  نز  يارب  ترضح  داد و  رارق 
: دومرف داد و  مکح  هدرک ، هراپ  شتسد  اب  ار  يرتخد  تراکب  هک  ینز  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47982 - 742

.« دننزیم روآ  درد  ار  وا  رفیک ، يارب  تسا و  نز  رب  رتخد  نآ  رهم  »

تاعاجرا

: تشذگ
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. باب لیذ  بسانم  قحس  دح  باوبا  زا  موس  باب  روهم و  باوبا  زا  مهدجه  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. تسه نیا  اب  بسانم  هچنآ  زین  ءاضعا  تاید  باوبا  زا  مود  یس و  باب  تایاور  رد 
543 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

وربا مشچ و  ياهکلپ  ۀید  باب 5 

هراشا

تیاور میارب  ّببطتمورمع  وبا  تفگ : درک و  تیاور  میارب  بّویا  نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم  : » دـیوگ حـصان  نب  فیرظ  ( 1 - ) 47983 - 743
: دومرف وا  ماهدرک . هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : درک و 

دوخ نارکـشلرس  ناریما و  يارب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتـشون و  ار  ناشیا  ياواـتف  مدرم  داد و  يوتف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
، دوش ور  تشپ و  اـی  هتفاکـش  دـنیبب و  بیـسآ  مشچ  ییـالاب  کـلپ  رگا  هک : تسا  نیا  دوب  بوتکم  نآ  رد  هچنآ  زا  یـشخب  دومرف . موـقرم 

فاکـش دنیب و  بیـسآ  مشچ  نییاپ  کلپ  رگا  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  دص و  ینعی ]  ] مشچ ۀـید  موس  کی  شاهید 
، دور نیب  زا  همه  شیوم  دنیب و  بیـسآ  وربا  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀید  فصن  شاهید  دوش ، ور  ریز و  ای  درادرب 

دوشیم ». باسح  تبسن  نیمه  اب  دنیب  بیسآ  نآ  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀید  فصن  شاهید 
تـشپ هب  ای  درادرب  فاکـش  هک  يروط  هب  دنیب  بیـسآ  الاب  کلپ  رگا  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 47984 - 744
بیـسآ وربا  رگا  تسا و  مشچ  ۀید  فصن  شاهید  دشاب ، نییاپ  زا  رگا  یلو  دشاب . الاب  زا  رگا  تسا - مشچ  ۀید  موس  کی  شاهید  ددرگرب ،

دوشیم ». هبساحم  سایقم  نیمه  هب  دوش ، مک  يرادقم  شیوم  زا  رگا  تسا و  مشچ  ۀید  فصن  شاهید  دور ، نیب  زا  همه  شیوم  دنیبب و 
هدنک رگا  هتبلا  هید  فصن  هب  وربا  ود  زا  مادک  ره  دروم  رد  هید و  مامت  هب  وربا  ود  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 47985 - 745

تبسن نامه  هب  دورب  نیب  زا  نآ  زا  هک  هزادنا  ره  هب  تسوربا و  ره  يارب  رانید  هد  شاهید  دیورب ، رگا  یلو  درک . مکح  دیورن ، رگید  دوش و 
. دوشیم باسح 

هنوراو ای  درادرب  فاکـش  هک  يروط  هب  دـنیب  بیـسآ  رگا  مشچ  ییالاب  کلپ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47986 - 746
تبـسن نیمه  هب  دـنیب  بیـسآ  نآ  زا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  مشچ  ۀـید  فصن  نییاپ  کلپ  رد  تسا و  هید  موس  کـی  نآ  رد  : » دومرف دوش ،

ود نیا  زا  مادک  ره  رد  لماک و  ۀید  ود  ره  رد  دیورن ، رگید  دوش و  هدـنک  شاهمه  مشچ  ود  ياهکلپ  ۀـبل  ياهوم  رگا  دوشیم و  باسح 
دنتسه ». ناسکی  نییاپ - الاب و  ود - ره  تسا و  هید  مراهچ  کی 
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تسا و هید  زا  یمین  ود ، نیا  زا  مادـک  ره  رد  و  لماک ]  ] ۀـید وربا ، ود  ره  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47987 - 747

.« دنربارب ود  ره 

تاعاجرا
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ای درادرب  فاکش  هک  يروط  هب  دنیب  بیسآ  رگا  مشچ  کلپ  يالاب  ۀبل  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 
بیسآ مشچ  کلپ  ینییاپ  ۀبل  رگا  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  دص و  ینعی ]  ] مشچ ۀید  موس  کی  شاهید  دوش ، هنوراو 

زا یمین  شاهید  دورب ، نیب  زا  شیوم  ۀمه  دنیب و  بیـسآ  وربا  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀـید  زا  یمین  شاهید  دـنیب ،
.« دوشیم باسح  تبسن  نیمه  هب  دنیب  بیسآ  نآ  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀید 

 ... ییانیبان و ییانیب ، صقن  مشچ ، ۀید  باب 6 

هراشا

یغرم مخت  اب  دنیبب ، بیسآ  شمشچ  کی  يدرم  رگا  : » دومرف اضعا  هید  نایب  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ( 1 - ) 47988 - 748
شاهدید بیسآ  مشچ  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم ؛ هدیجنس  شمـشچ  ییانیب  دوشیم ] هتـشاد  هاگن  شمـشچ  يولج  ینّیعم  يهلـصاف  رد  هک  ]

هتـسب و شملاس  مشچ  سپـس  دنیبیم ،] ار  غرم  مخت  ياهلـصاف  هچ  ات  هک   ] دوشیم هظحالم  شملاس  مشچ  دـید  هزادـنا و  دوشیم و  هتـسب 
. دوشیم هداد  وا  هب  شمشچ  ۀید  تبسن  نیمه  هب  سپ  دوشیم ؛ هظحالم  شاهدید  بیسآ  مشچ  دید  هزادنا و 

مشش کی  رگا  تسا . هدید  شمشچ  هک  یبیسآ  ةزادنا  هب  مه  نآ  تسا ، رفن  شش  رب  هماسق  ینعی  تسا . ءزج  شش  زا  لاح  نیا  اب  هماسق  و 
شدوخ هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب  موس  کـی  رگا  دوشیم ، هداد  وا  هب  هید  دروخیم و  دـنگوس  درف  دوـخ  اـهنت  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب 

شهارمه هب  رگید  درم  ود  وا و  هدید ، بیـسآ  شاییانیب  زا  یمین  رگا  دنکیم ، دای  دـنگوس  وا  هارمه  يرگید  درف  زین  دروخیم و  دـنگوس 
بیـسآ شاییانیب  مجنپراهچ  رگا  دروخیم ، دنگوس  رگید  درم  هس  هارمه  هب  وا  هدید ، بیـسآ  شاییانیب  موس  ود  رگا  دنروخیم ، دنگوس 

مکح نیا  دروخیم و  دنگوس  رفن  جنپ  هارمه  هب  وا  هدـید ، بیـسآ  شاییانیب  ۀـمه  رگا  دروخیم و  دـنگوس  درم  راهچ  هارمه  هب  وا  هدـید ،
تسا ». مشچ  ود  دروم  رد  هماسق  ةرابرد 

مه شدوخ  دروخب و  دنگوس  شهارمه  هب  ات  درادن  يدرف  هک  یسک  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
. دوشیم فعاضم  صخش  دوخ  دنگوس  هک  داد  يوتف  تسین ، دامتعا  دروم  شاییانیب  یگدید  بیسآ  ةزادنا  اب  طابترا  رد 

زا یمین  رگا  دـنگوس و  راـب  ود  هدوب ، موس  کـی  رگا  دروخیم و  دـنگوس  راـب  کـی  هدوب ، شاییاـنیب  مشـش  کـی  یگدـید ، بیـسآ  رگا 
دروخیم و  دنگوس  راب  راهچ  هدوب ، موس  ود  رگا  راب و  هس  هدوب ، شاییانیب 
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نآ زا  سپ  دروخیم . دنگوس  راب  شـش  هدوب ، شا  ییانیب  ۀمه  یگدید  بیـسآ  رگا  دنکیم و  دای  دنگوس  راب  جـنپ  هدوب ، مشـش  جـنپ  رگا 
وا هب  هتـشاد - دامتعا  نادـب  یتسار  هب  هدروخ و  دـنگوس  نآ  رب  هچنآ  زج  دزرو - عاـنتما  ندروخ  دـنگوس  زا  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید 

. دریگیم کمک  دودح ، صاصق و  دروم  رد  قیقحت  شسرپ و  هار  زا  دراوم  نیا  رد  یضاق  دوشیمن و  هداد 
. دوش مولعم  شاییاونش  تیاهن  ات  دوشیم  داجیا  شیارب  ییادص  دوب . دهاوخ  وحن  نامه  هب  دید ، یبیسآ  شاییاونش  رگا  و 

نامه هب  تسا ، هدید  بیـسآ  شاییاونـش  ۀمه  رگا  دشابیم و  شاییاونـش  ناصقن  نامه  ۀیاپ  رب  مه  هماسق  دوشیم و  یـسررب  نآ  زا  سپ 
[. تشذگ ییانیب  رد  هک   ] تسا لکش 

دزن ار  وا  دینـش ، رگا  دننکیم . ادـص  ار  وا  نآ  زا  سپ  دوش ؛ لفاغ  هک  نآ  ات  دـننکیم  اهر  ار  وا  دـیوگن ، تسار  هک  دوریم  نآ  میب  رگا  و 
. دناتسیم زاب  وا  زا  هتفرگ ، هچنآ  زا  یشخب  دنکیم و  لمع  وا  ةرابرد  شیوخ  رظن  هب  مکاح  دنربیم و  مکاح 

اب هاگنآ  دوشیم . يریگهزادنا  ملاس  تسد  ای  ملاس  ياپ  دریگیم . تروص  یخن  اب  صقن  يریگهزادنا  دـشاب ، وزاب  ای  نار  رد  صقن  رگا  و 
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هدید بیـسآ  وزاب  ای  نار  دـعاس  ای  قاس  رگا  دوشیم و  صخـشم  اپ  تسد و  صقن  دوشیم و  يریگهزادـنا  هدیدبیـسآ  وضع  خـن ، نامه 
دنکیم ». هظحالم  ار  نار  ةزادنا  یضاق  دوشیم و  يریگهزادنا  تسا ،

ترـضح مدرک . هضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رب  ار  تسا ) ضئارف  باـتک  روظنم   ) باـتک نآ  : » دـیوگ سنوـی  ( 2 - ) 47989 - 749
کی درم  هک  ینامز  داد  مکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیوگ : لاّضف  نبا  تسا . حیحـص  نآ  دومرف :

[ دوشیم هداد  رارق  وا  دید  ضرعم  رد  هلـصاف ، اب  یجنـس ، ییانیب  يولبات  دننامه  هک   ] یغرممخت اب  بیـسآ  ةزادنا  دـنیبب ، بیـسآ  شمـشچ 
مشچ سپس  دوشیم ، هظحالم  شملاس  مشچ  دید  ةزادنا  سپـس  دوشیم . هتـسب  شاهدید  بیـسآ  مشچ  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم ؛ هدیجنس 

 ... دوشیم تخادرپ  شاهید  هبساحم و  تبسن  نیمه  هب  دوشیم و  هظحالم  شاهدید  بیسآ  مشچ  دید  تیاهن  هزادنا و  هتسب و  شملاس 
دوخ اهنت  هدید ، بیسآ  شاییانیب  مشش  کی  رگا  تسا . ءزج  شش  زا  تسا ، هدید  بیسآ  شمـشچ  هک  ياهزادنا  هب  دروم  نیا  رد  هماسق  و 

موس  کی  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید  دروخیم و  دنگوس  درف 
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بیـسآ شاییانیب  زا  یمین  رگا  دـنکیم ، دای  دـنگوس  وا  هارمه  هب  زین  يرگید  درف  دروخیم و  دـنگوس  شدوخ  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب 
دنگوـس رگید  درم  هس  هارمه  هـب  وا  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب  موـس  ود  رگا  دـنروخیم ، دـنگوس  شهارمه  هـب  رگید  درم  ود  وا و  هدـید ،

هب وا  هدید ، بیـسآ  شا  ییانیب  ۀمه  رگا  دروخیم و  دـنگوس  درم  راهچ  هارمه  هب  وا  هدـید ، بیـسآ  شاییانیب  مجنپ  راهچ  رگا  دروخیم ،
یهارمه هدید  بیـسآ  شمـشچ  هک  یـسک  يارب  رگا  اهتحارج و  رد  نآ  ۀمه  ۀماسق  تسا  هنوگنیا  دروخیم و  دنگوس  رفن  جـنپ  هارمه 

دنگوس راب  کی  هدوب ، شاییانیب  مشـش  کـی  یگدیدبیـسآ ، رگا  دوشیم . فعاـضم  وا  رب  اهدـنگوس  دـشابن ، دروخب  دـنگوس  وا  اـب  هک 
ةزادـنا ۀـیاپ  رب  هماـسق  اـهنت  تبـسن و  نیمه  هب  هدوب  رتـشیب  رگا  دروخیم و  دـنگوس  راـب  ود  هدوب ، شا  ییاـنیب  موس  کـی  رگا  دروخیم و 

. تسا شاییانیب 
. دوش صخشم  شاییاونـش  تیاهن  ات  دوشیم  داجیا  شیارب  ییادص  هکنیا  اهنت  تسا . لکـش  نیمه  هب  تسا  هدید  بیـسآ  ییاونـش  رگا  و 

دور نآ  میب  دشاب و  شاییاونش  ۀمه  رگا  سپ  دشابیم . شاییاونش  صقن  ۀیاپ  رب  مه  هماسق  دوشیم و  يریگهزادنا  یـسررب و  نآ  زا  سپ 
رظن هب  یـضاق  دینـش  رگا  دننزیم ، يدایرف  وا  رـس  رب  هاگنآ  دوش .] نیگنـس   ] دریگب الاب  شباوخ  ات  دننکیم  اهر  ار  وا  دـیوگن ، تسار  هک 

. دنکیم يریگهزادنا  شیوخ 
يریگهزادنا هدیدبیـسآ  ياپ  سپـس  يریگهزادـنا و  یخن  اب  ملاس  ياپ  دوشیم . صخـشم  نآ  ةزادـنا  دـشاب ، وزاب  نار و  رد  صقن  رگا  و 

دوشیم و يریگهزادنا  وزاب  نار و  اب  تسا ، هدید  بیـسآ  دعاس  ای  قاس  رگا  دوشیم و  مولعم  وا  تسد  ای  اپ  صقن  ةزادنا  هاگنآ  دوشیم .
دنکیم ». یسررب  ار  نار  ةزادنا  یضاق 

هک دوشیم  هظحالم  تروص  نیا  رد  دـنیبب ، بیـسآ  شمـشچ  ود  زا  یکی  نآ - ریغ  ای  ریت  اب  لـیلد - ره  هب  درم  رگا  و  ( 3 - ) 47990 - 750
. تسا هزادنا  هچ  درم  نآ  ملاس  مشچ  ییانیب  تیاهن 

. تسا هزادنا  هچ  هدید  بیسآ  مشچ  ییانیب  تیاهن  هک  دوشیم  هظحالم  هدناشوپ و  ملاس  مشچ  سپس 
. دوشیم تخادرپ  شاهید  باسح  نیا  هب  هاگنآ 

وا هب  هید  دروخیم و  دـنگوس  ییاهنت  هب  شدوخ  تسا ، مشـش  کی  هتفر  نیب  زا  شاییانیب  زا  هچنآ  رگا  تسا : رفن  شـش  نیا  رب  هماـسق  و 
رگا دنروخیم ، دـنگوس  شهارمه  هب  يرگید  درم  وا و  تسا ، شاییانیب  موس  کی  هتفر  نیب  زا  وا  ییانیب  زا  هچنآ  رگا  دوشیم و  تخادرپ 

، دروخیم دـنگوس  رفن  هس  هارمه  هب  وا  تسا ، شاییانیب  موس  ود  رگا  دروخیم و  دـنگوس  درم  ود  هارمه  هب  وا  تسا ، شا  ییاـنیب  زا  یمین 
رفن جـنپ  هارمه  هب  وا  تسا ، هتفر  نیب  زا  شاییانیب  ۀـمه  رگا  دروخیم و  دـنگوس  رفن  راهچ  هارمه  هب  وا  تسه ، شاییانیب  مشـش  جـنپ  رگا 

نآ رب  هچنآ  زج  تروص  نیا  رد  دوش ، تخـس  وا  رب  باسح  نیا  اب  دوشن و  ادیپ  دروخب  دـنگوس  وا  اب  هک  یـسک  رگا  دروخیم و  دـنگوس 
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. دوشیمن هداد  وا  هب  هدرک ، دای  دنگوس 
هید و زا  یمین  ود ، نآ  زا  کی  ره  رد  لماک و  ۀـید  مشچ ، ود  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاـطیبانبیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 47991 - 751

تسا ». هید  زا  یمین  ود ، نآ  زا  مادک  ره  رد  لماک و  ۀید  مشچ ، ود  ياهکلپ  رد 
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.« تسا هید  زا  یمین  ود ، نآ  زا  مادک  ره  رد  لماک و  ۀید  مشچ ، ود  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47992 - 752

تاعاجرا

: تشذگ

هدـیرب و ار  شـشوگ  ود  هدرک و  روک  ار  يدرم  مشچ  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  صاـصق ، لـتق و  باوبا  زا  مهدزناـش  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
هتـشک نآ  زا  سپ  دوشیم و  صاصق  وا  هدرک ، وا  اب  ار  اـهراک  نیا  هلـصاف  اـب  ادـج و  ادـج  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشک  ار  وا  سپس 

دوشیم ».
. تسا هدرم  نآ  زا  سپ  هدمآ و  دنب  شنابز  هتفر و  نیب  زا  شا  ییانیب  ییاونش و  هدش و  هدز  يدرم  رس  رب  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تیاور  رد  و 

هتـشک سپـس  دوشیم و  صاصق  هدرک ] دراو  هک  ییاههبرـض  هب  تبـسن  لّوا   ] وا تسا ، هدز  ددـعتم  ياههبرـض  وا  هب  رگا  دومرف : ترـضح 
دوشیم ».

رگا دوـمرف : ترـضح  تسا . هدرک  روـک  ار  ینز  مشچ  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  ءاـضعا ، صاـصق  باوـبا  زا  موـس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
ترـضح دریگیم و  ار  هید  مراهچ  کـی  دـهاوخب ، نز  رگا  دـنهدیم و  وا  هب  ار  هید  مراـهچ  کـی  دـننکیم و  روک  ار  وا  مشچ  دـنهاوخب ،

دریگیم ». ار  شمشچ  ۀید  هنرگو  دنکیم  روک  ار  نز  مشچ  دهاوخب ، رگا  درم  نیا  دومرف : هدرک ، روک  ار  يدرم  مشچ  هک  ینز  ةرابرد 
. تسا دافم  نیا  بسانم  نآ  رد  هک  ارچ  باب ؛ نیا  تایاور  ریاس  هب  دیرگنب  و 

. دینک هعجارم  نیا ؛ بسانم  تشه ، باب  تفه و  شش ، جنپ ، باب  تایاور  رد  و 
تایاور رد  هنوگنیمه  تسا و  هید  زا  یمین  مشچ  ۀـید  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب  تاـیاور  رد  و 

. مجنپ باب 

: دیآیم

مـشچ رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مشـش  تیاور  رد  باب و  نیا  بسانم  نآ ، زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
تسا و لـماک  ۀـید  وا ، شوگ  ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و  تسا ». هید  زا  یمین  دوش ، هدروآرد  رگا 

تسا ». تلزنم  نامه  هب  مشچ  ود  اپ و  ود 
. نآ دننام  متشه ، تیاور  رد  و 

تسا ». رتش  هاجنپ  دوش  هدروآرد  هقدح  زا  هک  یمشچ  دید  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن  تیاور  رد  و 
تسا ». رتش  هاجنپ  دوش ، روک  رگا  مشچ  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

تسا ». رانید  رازه  ییانیب ، ۀمه  نتفر  نیب  زا  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
، دورب نیب  زا  شرون  رگا  تسه  شیاج  رـس  هک  یمـشچ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزناپ ، باب  زا  مراـهچ  تیاور  رد  و 

تسا ». تباث  شاهید  موس  کی 
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تـسا هنوگنیمه  تسه و  شنابز  ۀـید  موس  کـی  دربب ، ار  یگنگ  ناـبز  هک  یـسک  رب  : » هک هتفگ  نیا  هدـفه ، باـب  زا  راـهچ  تیاور  رد  و 

مالسلا ». هیلع  یلع  باتک  رد  ار  نآ  میاهتفای  نینچنیا  دومرف : ترضح ] و  . ] حراوج مشچ و  ود  ةرابرد  مکح 
زا یمین  ود ، نآ  زا  یکی  رد  لماک و  ۀـید  مشچ ، ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  کی ، تسیب و  باـب  زا  تفه  تیاور  رد  و 

تسا ». هید 
«. تسا لماک  ۀید  مشچ ، ود  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

فـصن ود ، نآ  زا  یکی  رد  لماک و  ۀـید  مشچ ، ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تفه ، تسیب و  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
تسا ». هید 

راـنید رازه  ییاـنیب ، ۀـمه  نتفر  نیب  زا  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  عفاـنم ، تاـید  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 
تسا ».

. دراد تلالد  دوصقم  زا  یضعب  رب  هک  یتایاور  مشش ، باب  مراهچ و  باب  تایاور  رد  و 

 ... مشچ و کی  ِناسنا  مشچ  ۀید  باب 7 

هراشا

تسا ». تباث  لماک  ۀید  دراد ، مشچ  کی  هک  يدرف  مشچ  دروم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 47993 - 753
تسا ». لماک  ۀید  تسا ، یمشچ  کی  هک  يدرف  مشچ  دروم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 47994 - 754

زا روظنم  دوش - هدروآرد  دراد  ملاس  مشچ  کی  هک  يدرف  ملاس  مشچ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ( 3 - ) 47995 - 755
هداد وا  هب  هید  زا  یمین  دنکیم و  روک  ار  فرط  مشچ  ود  زا  یکی  دهاوخب ، رگا  تروص  نیا  رد  دوش ، روک  هجیتن  رد  و  تسا - دمع  يور 

دنکیمن ». روک  ار  فرط  مشچ  رگید  دریگیم و  لماک  ۀید  دهاوخب ، رگا  دوشیم و 
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روک ار  یمشچ  کی  درم  مشچ  هک  مدیسرپ  یملاس  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ مکح  نب  هّللادبع  ( 4 - ) 47996 - 756
زا دنک و  صاصق  یناج  زا  تسا ، هدش  روک  شمشچ  هک  سک  نآ  دهاوخب ، رگا  سپ  تسا . لماک  ۀید  وا  رب  دومرف : ترضح  تسا . هدرک 

دریگیم ». ار  نآ  زا  یمین  اهنت  صاصق ، اب  تسا و  لماک  ۀید  وا  يارب  هک  ارچ  دنکیم ؛ ار  راک  نیا  دریگب ، زین  مهرد  رازه  جنپ  وا 
ۀید هک  تسا  ینامز  روظنم  تسا . لماک  ۀید  مشچ ، کی  درف  ملاس  مشچ  دروم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 47997 - 757

دشاب ». هتفرگن  تسا ، هدش  صقان  البق  هک  ار  یمشچ 
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 
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تباصا دروم  شملاس  مشچ  هک  یمشچ  کی  درم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 6 - ) 47998 - 758

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1845 

http://www.ghaemiyeh.com


همیمـض نآ  هب  مه  هید  زا  یمین  دـنکیم و  روـک  ار  شفرط  مـشچ  ود  زا  یکی  هـک  داد  مـکح  تـسا ، هدـش  روـک  هجیتـن  رد  هـتفرگ و  رارق 
درذگیم ». رد  شفرط  مشچ  ندرک ] روک   ] زا دریگیم و  لماک  ۀید  دهاوخب ، رگا  دوشیم و 

، دوریم ورف  یصخش ] تیانج  رثا  رب   ] تسا و راوتـسا  شیاج  رد  هک  يروک  مشچ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 47999 - 759
داد ». مکح  ملاس  مشچ  ۀید  فصن  هب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف

: دومرف تسا ، هدروآرد  اج  زا  ار  يدرف  ةدنام  اجرب  یلو  روک  مشچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 48000 - 760
تسا ». مشچ  ۀید  مراهچ  کی  وا  رب  »

دص هب  دنیبب ، یبیسآ  رگا  هتفر ] نیب  زا  شدید  یلو   ] تسا دوخ  ياج  رد  هک  یمشچ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 48001 - 761
داد ». مکح  رانید 

اب شبحاص  یلو  تسا - هقدح  رد  هک  تسا  یمشچ  روظنم  رارقرب - یمشچ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ( 10 - ) 48002 - 762
داد ». مکح  رانید  دص  هب  دوش ، هدروآرد  رگا  دنیبیمن  نآ 
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. تسا تباث  شاهید  موس  کی  دوش ، رات  نآ  يوس  رون و  رگا  رارقرب  مشچ  دروم  رد  ( 11 - ) 48003 - 763

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  شقالطا  اب  هک  یتیاور  نیشیپ ، باب  رد 

: دیآیم

.« تسا لماک  ۀید  صقان ، مشچ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  متشه  تیاور  رد 

یّمذ رفاک  مشچ  ۀید  باب 8 

. مدیسرپ تسا ، هدرک  روک  ار  یحیسم  درف  مشچ  هک  یناملسم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ یلجع  دیرب  ( 1 - ) 48004 - 764
[«. تسا مهرد  دصتشه  شناج  ۀید  هک  تسا  یسک  يارب  نیا   ] تسا مهرد  دصراهچ  یّمذ  مشچ  ۀید  دومرف : ترضح 

دروآ رد  ار  ياهچب  مشچ  هک  یسک  مکح  باب 9 

هک یسک  نآ  هب  ار  مشچ  ۀید  ردپ ، دش و  روک  شلاسدرخ  دنزرف  مشچ  هک  يدرم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48005 - 765
. تسا زیاج  هک  داد  مکح  دیشخب ، هدرک  روک  ار  شاهچب 

دروآرد ار  یناویح  مشچ  هک  یسک  مکح  باب 10 

ناویح ياهب  مراـهچ  کـی  وا  رب  دروآرد ، ار  ییاـپراهچ ]  ] یناویح مشچ  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 48006 - 766
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تسا ». تباث 
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نینمؤملاریما زا  هک : مدیسرپ  يرصب  نسح  تیاور  ةرابرد  متشون و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هنیذا  نب  رمع  ( 2 - ) 48007 - 767
. تسا تباـث  اـپراهچ  ياـهب  مراـهچ  کـی  دوش ، هدروآرد  هقدـح  زا  رگا  هک  دوـشیم  تیاور  ناـیاپراهچ  مشچ  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع 

تسا ». هدومرف  ار  نیا  مالسلا  هیلع  یلعنینمؤملاریما  تسا ؛ هتفگ  تسار  نسح  دومرف : ترضح 
ياهب مراهچ  کی  هب  هدش  هدروآ  رد  هک  یبسا  مشچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 48008 - 768

داد ». مکح  هدش ، هدروآ  رد  شمشچ  هک  يزور  رد  ناویح 
. داد مکح  تمیق  مراهچ  کی  هب  اپراهچ ، ناویح  مشچ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48009 - 769
. داد مکح  ناویح  ياهب  مراهچ  کی  هب  اپراهچ ، مشچ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48010 - 770

هک هنوگ  نآ  دوش - هدروآ  رد  رگا  اپراهچ  ناویح  مشچ  رد  و  : » تسا هتفگ  ۀیاهنلا  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش  ( 6 - ) 48011 - 771
.« تسا تباث  ناویح  ياهب  مراهچ  کی  تسا - هدیسر  نادب  تایاور 

ینیب ۀید  باب 11 

هراشا

: دومرف ترضح  مدرک . هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  ضیارف  باتک  : » دیوگ ّببطتم  ورمعوبا  ( 1 - ) 48012 - 772
موقرم دوخ  نارکشلرس  ناریما و  يارب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتشون و  مدرم  ار  وا  ياواتف  داد و  يوتف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا نیا  دوب ، بوتکم  نآ  رد  هچنآ  زا  یشخب  دومرف .
 561 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنامب زاب  هک  دیآ  دیدپ  نآ  رد  هزین  ای  ریت  اب  یخاروس  رگا  تسا و  رانید  دصناپ  شاهید  تسا - ینیب  ۀبل  روظنم  دوش - عطق  ینیب  يولج  رگا 
شاهید دـیایب ، ْمَه  دوش و  بوخ  هک  دـشاب  یخاروس  رگا  یلو  تسا . رانید  موس  کی  راـنید و  هس  یـس و  دصیـس و  شاهید  دوشن ، هتـسب  و 

ود زا  یکی  رد  خاروس  رگا  تسا و  تبـسن  نامه  هب  دنیبب  بیـسآ  نآ  زا  هک  هزادـنا  ره  رانید و  دـص  ینعی  تسا ؛ ینیب  ۀـبل  ۀـید  مجنپ  کی 
یمین نآ  نوچ  تسا ؛ رانید  هاجنپ  ینعی  ینیب  ۀبل  ۀـید  مهد  کی  شاهید  دـشاب - ینیب  ود  نیب  لصاف  راوید  نامه  ینعی  ینیب - يالاب  ات  ینیب 

رانید موس  ود  رانید و  شش  تصش و  شاهید  دنک ، ذوفن  رگید  ینیب  ات  راوید  رد  ای  ینیب  ود  زا  یکی  رد  خاروس  رگا  تسا و  دحاو  کی  زا 
تسا ».

سپ ینیب . ۀبل  ۀید  موس  ود  سپ  دیآ  دیدپ  نآ  رد  یخاروس  رگا  تسا . رانید  دصناپ  شاهید  دوش ، هدیرب  ینیب  ۀبل  رگا  ( 2 - ) 48013 - 773
خاروس ود  زا  یکی  رد  خاروس  رگا  ینیب و  ۀـبل  ۀـید  مجنپ  کی  سپ  دـنامن ، یگراپ  خاروس و  و  دـمآ ] ْمَه   ] تفای ماـیتلا  دـش و  بوخ  رگا 

. تسا ینیب  ۀید  مهد  کی  شاهید  دوب ، ینیب  خاروس  ود  نیب  لصاف  راوید  ینعی  ینیب  يالاب  ات  ینیب 
، ینیب ۀـبل  زا  فرط  ره  رد  لماک و  ۀـید  هب  مکح  دوش  هدـیرب  نآ  ماـمت  رگا  ینیب  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48014 - 774

. داد ینیب  ۀید  فصن  هب  مکح 
رد تسا و  لـماک  ۀـید  هک  داد  مکح  دوش  عطق  اـطخ  يور  زا  رگا  ینیب  دروـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 4 - ) 48015 - 775

. تسا رانید  هاجنپ  نآ  رد  دور ، ورف  ینیب  رگا  مشچ و  تسا  هنوگنیمه  دوشیم و  صاصق  وا  زا  دمع ، تروص 
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. داد مکح  ینیب  ۀید  موس  کی  هب  ینیب ، ندش  هراپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48016 - 776
رد لماک و  ۀید  دوش ، عطق  نب  زا  رگا  ینیب  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادـبع  ( 6 - ) 48017 - 777

رگا درم  یلـسانت  تلآ  رد  هید و  فصن  تسد ، رد  هید و  فصن  دوش ، عطق  رگا  شوگ  رد  هید و  زا  یمین  دوش ، هدروآرد  اج  زا  رگا  مشچ 
تسا ». لماک  ۀید  دوش  عطق  هفشَح  ياج  زا 

ۀید درم ، ياهنادـند  رد  تسا و  مامت  ۀـید  نآ  رد  دوش ، عطق  نآ  ۀـمرن  زا  ینیب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 48018 - 778
تسا ». تلزنم  نیمه  هب  مه  مشچ  ود  اپ و  ود  لماک و  ۀید  ود  شوگ ، ود  رد  تسا و  مامت 

 563 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀید درم ، یلـسانت  تلآ  رد  تسا و  لماک  ۀید  دوش ، هدیرب  همرن  زا  رگا  درم  ینیب  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 48019 - 779

. تسا تلزنم  نامه  هب  مشچ  ود  اپ و  ود  لماک و  ۀید  ششوگ ، ود  رد  لماک و  ۀید  شنابز ، رد  لماک و 
تسا و ناسکی  ناهد  رخآ  ولج و  ياهنادـند  هید و  مهد  کی  مادـک ] ره   ] اپ تسد و  تشگنا  کی  رد  لـماک و  ۀـید  صقاـن ، مشچ  رد  و 
هب هک  یتحارج  رد  رتش و  جـنپ  هدیـسر ، ناوختـسا  يدیفـس  هب  تحارج  هک  هحـضوم  تحارج  رد  تسا و  متـسیب ] کی   ] مهد کـی  فصن 

صاصق ای  هید  دـشاب ، دـمع  يور  زا  رگا  تسا . صاصق  ای  شزاس  هدـمآ ، نوخ  هک  یتحارج  رد  رتش و  راـهچ  هدیـسر ، رـس  نیریز  تسوپ 
. تسا هید  دشاب ، اطخ  يور  زا  رگا  تسا و 

هب دنک و  خاروس  هک  یتحارج  هید و  موس  کی  دبای ، هار  نورد  هب  هک  یتحارج  رتش و  هدزناپ  دـنک ، اجهباج  ار  اهناوختـسا  هک  یتحارج  و 
ود درم  درذگب ، موس  کی  زا  نوچ  دسرب و  هید  موس  کی  هب  هک  نآ  ات  تسا ، ناسکی  نز  درم و  تحارج  هید و  موس  کی  دسرب ، رـس  زغم 

. دوشیم نز  ربارب 
شردام هک  رتش  هدام  جـنپ  تسیب و  دـشاب ، رتش  هید  رگا  تسا و  رانید  رازه  ای  مهرد  رازه  هد  ای  دنفـسوگ  رازه  ای  رتش  دـصکی  اطخ ، رد  و 

تسا هلاس  راهچ  رتش  هدام  جنپ  تسیب و  هلاس و  هس  رتش  هدام  جنپ  تسیب و  دشاب و  هدریش  شردام  هک  رتش  هدام  جنپ  تسیب و  دشاب و  هلماح 
تمـسق هس  درادن ، لتق  دصق  دنزیم و  رابود  راب و  کی  اصع  ای  گنـس  اب  هک  نامه  تسا ، دمعهبـش  هک  ییاطخ  رد  هدـش  دـیدشت  ۀـید  و 

: دوشیم
رن دنشاب و  هلماح  همه  هک  هلاس  تشه  ات  هلاسجنپ  رتش  هدام  راهچ  یس و  هلاس و  راهچ  رتش  هدام  هس  یـس و  هلاس و  هس  رتش  هدام  هس  یس و 

. دشاب هدرک  شزیمآ  اهنآ  اب 
تسا ». لوتقم  ِّیلو  ندش  یضار  ای  صاصق  نامه  دمع ، رد  رن و  دنفسوگ  رازه  سپ  دشاب ، دنفسوگ  زا  هید  رگا  و 

مکح رتش  دص  هب  دوش  هدنک  نب  زا  رگا  ینیب  ۀید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 48020 - 780
: داد

هلاس ود  رن  رتش  تسیب  دـشاب و  هلماح  شردام  هک  رتش  هدام  تسیب  دـشاب و  هدریـش  شرداـم  هک  رتش  هداـم  یـس  هلاـس و  هس  رتش  هداـم  یس 
. تسا

هک یتروص  رد  تسا ؛ رتش  دص  دوش ، عطق  هفـشَح  زا  رگا  درم  تلآ  ۀـید  تسا و  رتش  هاجنپ  دوش ، هدروآ  رد  اج  زا  هک  ینامز  مشچ  ۀـید  و 
عطق و رگا  شوگ  ۀید  نینچمه  تسا و  رتش  هاجنپ  دوش  عطق  رگا  تسد  ۀـید  زین  اپ و  ۀـید  نینچمه  دـمع و  يور  زا  هن  دـشاب  اطخ  يور  زا 

: دومرف ترضح  تسا . رتش  هاجنپ  دوش  ادج 
هک یماکحا  هب  هک  نانآ  و  دوزفا : ترضح  تسا . ماما  روظنم ، دنکیم ؛ مکح  نادب  امش  زا  لداع  رفن  ود  دشاب ، هک  یتبوقع  ای  تحارج  ره 

دنرفاک ». دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ 
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رتش و هاجنپ  دوش  هدروآرد  رگا  مشچ  رتش و  دص  دوش  هدنک  خیب  زا  رگا  ینیب  ۀید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 48021 - 781
تحارج عون  زا  هچ  ره  تسا و  رتش  هاجنپ  دوش  عطق  رگا  شوگ  رتش و  دـص  دوش  عطق  رگا  یلـسانت  تلآ  رتش و  دـص  دوش  عطق  رگا  تسد 

مکح هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  دننک و  مکح  نادب  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  نآ ، دـننام  تشگنا و  اهتبوقع و  هن  دـشاب و 
دنرفاک ». دننکیمن ،

ره ادص  رانید و  رازه  ینیب  ۀید  تسا و  رانید  رازه  سفن  ۀـید  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 11 - ) 48022 - 782
زا رانید و  رازه  ییاونـش ، ۀمه  نتفر  نیب  زا  رانید و  رازه  تسد ، ود  جـلف  تسا و  رانید  رازه  تنوشخ ، تظلغ و  ینیب و  يادـص  زا  شعون 

رازه دوش  هدیمخ  رگا  تشپ  رانید و  رازه  دوش  هدنک  خـیب  زا  رگا  بل  ود  رانید و  رازه  مه  اب  اپ  ود  ره  رانید و  رازه  ییانیب  ۀـمه  نتفر  نیب 
.« تسا رانید  رازه  هضیب  ود  رانید و  رازه  دوش  هدنک  خیب  زا  رگا  نابز  رانید و  رازه  درم ، یلسانت  تلآ  رد  رانید و 

تاعاجرا

: تشذگ

و تسا ». رتش  دص  دوش  هدنک  خیب  زا  رگا  ینیب  ۀـید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاید ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  يزیچ  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  کی  باب  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  و  تسا ». رانید  رازه  ینیب  رد  هید  : » هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« تسا رانید  دصناپ  شاهید  دوش ، عطق  ینیب  ۀبل  رگا  : » هک

: دیآیم

تسا ». ینیب  ۀید  موس  کی  ینیب ، زا  یفرط  ره  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، باب  زا  مشش  تیاور  رد 
تسا ». لماک  ۀید  دوش  عطق  همرن  رگا  ینیب  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

ةدومرف متفه ، تسیب و  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و  تسا ». لماک  ۀـید  ینیب ، رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 
ماـما ةدومرف  شـشو ، یـس  باـب  زا  کـی  تیاور  رد  و  تسا ». لـماک  ۀـید  دوش  عطق  همرن  رگا  ینیب  رد  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما 
. دافم نیا  بسانم  عفانم ، تاید  باوبا  زا  راهچ  باب  تایاور  رد  و  تسا ». لماک  ۀید  دوش  عطق  رگا  ینیب  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم 
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شوگ ۀید  باب 12 

هراشا

: دومرف ترضح  مدرک . هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  ضیارف  باتک  : » دیوگ ّببطتم  ورمعوبا  ( 1 - ) 48023 - 783
شیوخ نارکـشلرس  ناریما و  يارب  ار  بوتکم  نآ  ترـضح  دنتـشون و  ار  ناـشیا  يواـتف  مه  مدرم  داد و  يوـتف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

. داتسرف
تسا و رانید  دصناپ  شاهید  دوش ، هدیرب  شوگ  ود  زا  یکی  رگا  هک : تسا  شوگ  ود  ةرابرد  تسا ، هدمآ  بوتکم  نآ  رد  هچنآ  زا  یـشخب 
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دوشیم ». هبساحم  تبسن  نامه  هب  دوش  عطق  شوگ  زا  هک  هزادنا  ره 
هب یبیـسآ  رگا  تسا و  شوگ  ۀید  موس  ود  شوگ ، ۀـمرن  رد  رانید و  دـصناپ  شوگ ، ۀـید  تسا و  صاصق  شوگ ، رد  ( 2 - ) 48024 - 784

دـننکیم و توص  داجیا  وا  يارب  يرادادـص  زیچ  اب  دـش . نایب  مشچ  شجنـس  رد  هک  تسا  یلاونم  ناـمه  هب  نآ  شجنـس  دروخب ، ییاونش 
. دوشیم يریگهزادنا  شاییاونش 

. میداد حیضوت  ییانیب  دروم  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هدش  هتساک  ییاونش  زا  هک  تسا  يرادقم  نامه  ۀیاپ  رب  مه  هماسق  و 
ۀمرن رد  تسا و  هید  زا  یمین  ود ، نآ  زا  مادک  ره  رد  تسا و  لماک  ۀید  شوگ ، رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48025 - 785

تسا ». هید  زا  یمین  شوگ ،
رد داد و  مکح  لماک  ۀید  هب  دنوش ، فاص  دنروخب و  هبرض  رگا  شوگ  ود  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 4 - ) 48026 - 786

. دوشیم صاصق  دشاب ، دمع  يور  زا  رگا  درک و  مکح  هید  فصن  هب  اطخ - تروص  رد  ود - نآ  زا  مادک  ره 
داد ». مکح  شوگ  ۀید  موس  کی  هب  شوگ  ۀمرن  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 48027 - 787

تشگنا ۀید  موس  کی  هب  دئاز  تشگنا  رد  شوگ و  ۀید  موس  کی  هب  شوگ  ۀمرن  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48028 - 788
. درک مکح  ینیب  ۀید  موس  کی  هب  ینیب  فرط  ره  رد  و 

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب  رد 
 569 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ماما ةدومرف  و  تسا ». رانید  رازه  ییاونـش ، ۀـمه  نتفر  نیب  زا  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  موس ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
. تسا لکش  نیمه  هب  دیسر ، وا  ییاونش  هب  یبیسآ  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم 

هتـشاذگ اـهر  دورب ، وا  غورد  میب  رگا  دوشیم و  يریگهزادـنا  سپـس  دوش و  موـلعم  شاییاونـش  تیاـهن  هک  دوـشیم  هدز  وا  يارب  يزیچ 
ودنکیم لمع  وا  ةرابرد  وا  رظن  قبط  مکاح  دنربیم و  مکاح  دزن  ار  وا  موصُخ  دینش ، رگا  دننزیم . ییادص  سپـس  دشاب . لفاغ  ات  دوشیم 

رانید و دـصناپ  شاهید  دوش  عطق  رگا  شوگ  دروم  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  و  دریگیم ». وا  زا  هتفرگ ، هچنآ  زا  یـشخب 
تسا ». باسح  نامه  هب  دوش ، عطق  وا  زا  هک  يرادقم  ره 

تسا ». هید  فصن  دوش  عطق  رگا  شوگ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
تسا ». لماک  ۀید  وا ، شوگ  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 

تسا ». مامت  ۀید  وا ، شوگ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متشه ، تیاور  رد  و 
تسا ». رتش  هاجنپ  دوش ، شوگیب  هدیرب و  رگا  شوگ  ۀید  : » هک هتفگ  نیا  مهن ، تیاور  رد  و 

تسا » رتش  هاجنپ  دوش  عطق  رگا  شوگ  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، تیاور  رد  و 
.« تسا رانید  رازه  ییاونش ، ۀمه  نتفر  نیب  زا  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای ، تیاور  رد  و 

: دیآیم

تسا ». شوگ  ۀید  موس  کی  شوگ ، ۀمرن  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزناپ ، باب  زا  راهچ  تیاور  رد 
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.« دوش عطق  خیب  زا  رگا  هتبلا  تسا ، هید  فصن  شوگ ، رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  متشه  تیاور  رد  و 
تسا ». لماک  ۀید  شوگ ، ود  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 

، شوگ ود  زا  یکی  رد  تسا و  لماک  ۀید  شوگ ، ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تسیب و  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
تسا ». هید  فصن 

ةرانک رگا  دنکب و  نب  زا  ار  نآ  رگا  شوگ  ود ] زا  یکی   ] رد : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشش ، یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
تسا ». لداع  درف  کی  يراذگتمیق  نآ  رد  دنک ، عطق  ار  نآ 

. تسا نآ  بسانم  هک  یتیاور  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  و 

رس هاگجیگ و  یناشیپ ، هرهچ ، هنوگ ، ۀید  باب 13 

هراشا

شاهید دوش ، هدید  فاکـش  نآ  زا  ناهد  نورد  هک  دش  یخاروس  رگا  هنوگ  رد  : » هک هدرک  تیاور  حصان  نب  فیرظ  ( 1 - ) 48029 - 789
ياج  ادیوه و  نآ  رثا  یلو  دیآ  ْمَه  خاروس  دبای و  دوبهب  دوش و  اوادم  رگا  تسا و  رانید  تسیود 

 571 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
یفاکـش ۀید  فصن  نیا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دشاب ، هنوگ  ود  ره  رد  فاکـش  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  شاهید  دـشاب ، راکـشآ  كاچ 

. دوشیم هدید  نآ  زا  ناهد  هک  تسا 
دص و شاهید  تروص  نیا  رد  تسا ، هدیـسر  هناچ  ناوختـسا  هب  هک  ییاج  ات  هتـسشن  ناوختـسا  هب  هک  هتفرگ  رارق  يریت  فده  هنوگ  رگا  و 

رانید دص  شاهید  هتفرن ، ورف  ناوختسا  رد  یلو  هدرک  خاروس  رگا  تسا و  ناوختسا  هب  ندیـسر  يارب  نآ  رانید  هاجنپ  هک  تسا  رانید  هاجنپ 
. تسا

یتشز تحارج  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  شاهید  دوش ، هدید  دسرب و  ناوختـسا  هب  هک  دشاب  یلکـش  هب  تروص  زا  ییاج  رد  فاکـش  رگا  و 
. دشابیم هدیسر  ناوختسا  هب  فاکش  ۀید  مراهچ  کی  نآ  یتشز  ۀید  تشاد ،

. تسا رانید  هد  شاهید  دنامب ، نآ  رثا  هنوگ  ود  رد  دبای و  دوبهب  ًادعب  و  هدیسرن ] ناوختسا  هب   ] درادن ار  قمع  نآ  هک  دشاب  یتحارج  رگا  و 
هب هّکت  نآ  دوشن و  هدید  نآ  نورد  یلو  دتفیب  تشوگ  هّکت  کی  نآ  زا  رگا  رانید و  داتـشه  شاهید  دوش ، ادیپ  یفاکـش  تروص  رد  رگا  و 

. تسا رانید  یس  شاهید  دشاب ، رتشیب  ای  مهرد  کی  ةزادنا 
. دشاب هنوگ  رد  هچنانچ  تسا - رانید  لهچ  دنک ، نایامن  ار  تسوپ  ریز  تشوگ  هک  یتروص  رد  ندرک  هراپ  ندیرد و  ندز ، كاچ  ۀـید  و 

رگا تسا و  رانید  هاجنپ  دص و  شاهید  دوش ، اجهباج  اهناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  رـس ، نتـسکش  رد  یلو 
موس کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  ینعی  هید  موس  کی  نآ  رد  تسا و  همومأم  ناـمه  نیا  دروآ ، دـیدپ  رـس  رد  یخاروس  یگتـسکش 

تسا ». رانید 
، دوش هدید  نآ  زا  ناهد  نورد  هک  دیآ  دیدپ  یخاروس  هنوگ  رد  رگا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 48030 - 790
ود ره  رد  خاروس  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  شاهید  دنامب ، هنوگ  رب  يراکشآ  رثا  یلو  دنک  ادیپ  مایتلا  دبای و  دوبهب  رگا  رانید و  دص  شاهید 

تسا و رانید  هاجنپ  دص و  شاهید  دشاب ، هدرک  ذوفن  مه  ندرگ  هب  هک  دشاب  ناوختسا  رد  يریت  رگا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دشاب ، هنوگ 
تسا و رانید  هاجنپ  شاهید  دشاب ، هدیسر  ناوختسا  هب  هک  دشاب  تروص  رد  یفاکش  رگا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دشاب ، هدرکن  ذوفن  رگا 
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دسرن و ناوختسا  هب  هک  دشاب  یتحارج  رگا  تسا و  هدیسر  ناوختسا  هب  هک  تسا  یفاکش  ۀید  شاهید  دروآ ، دیدپ  یتشز  تروص ، رد  رگا 
رانید داتشه  شاهید  دیآ ، دیدپ  ناوختسا  رد  یفاکـش  تروص  رد  رگا  تسا و  رانید  هد  شاهید  دشاب ، هنوگ  ود  ره  رد  دبای و  دوبهب  سپس 

، دشاب رتشیب  ای  مهرد  کی  نزو  هب  هداتفا  هچنآ  دسرن و  ناوختسا  هب  تحارج  یلو  دتفیب  هنوگ  تشوگ  زا  هتـسوپ  تحارج ، زا  رگا  تسا و 
رانید لهچ  دزاس ، راکـشآ  ار  اهناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  هدیـسر و  ناوختـسا  هب  هک  رـس ، رد  تحارج  رد  تسا و  رانید  یـس  شاهید 

تسا ».
 573 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگا یناشیپ  دروم  رد  داد و  لماک  ۀید  هب  مکح  دوش - هدـنک  رگا  رـس - تسوپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 3 - ) 48031 - 791
. داد مکح  رانید  دص  هب  دبای  دوبهب  بیعیب  دنکشب و 

تاعاجرا

: تشذگ

یـضار هید  هب  هکنیا  رگم  تسا  صاصق  تحارج ، رد  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هک  یتیاور  وضع ، صاـصق  باوبا  زا  مکی  باـب  تاـیاور  رد 
. دنوش

وس و نیا  هب  دناوتن  دنیبب و  بیسآ  رگا  يدرم  هاگجیگ  ةرابرد  : » هک مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  نیا  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
نیمه اب  تسا ، نیا  زا  رتمک  بیـسآ  رگا  داد و  رانید  دـصناپ  هید ، فصن  هب  مکح  دوش ، فرحنم  شدوخ  هک  نآ  رگم  دوش  هجوتم  وس  نآ 

. دوب دهاوخ  سایقم  باسح و 
رد تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  ینعی ]  ] مشچ ۀید  فصن  شاهید  دورب ، نیب  زا  شیوم  ۀمه  دنیبب و  بیـسآ  وربا  رگا  هک : ناشیا  ةدومرف  و 

. دوشیم باسح  هیاپ  نیمه  رب  دورب ، نیب  زا  وربا  يوم  زا  هک  هزادنا  ره  هجیتن 
. تسا رانید  دص  شاهید  دشاب ، رادومن  ناهد  نورد  خاروس  نآ  زا  دیآ و  دیدپ  یخاروس  رگا  هنوگ  رد  و 

. تسا رانید  هاجنپ  شاهید  دشاب ، یقاب  نآ  یتشز  راکشآ و  شرثا  یلو  دیآ  ْمَه  فاکش ، دبای و  دوبهب  دوش و  اوادم  رگا  و 
رگا دشاب و  رادومن  نآ  زا  ناهد  هک  تسا  یفاکـش  ۀید  فصن  نیا  تسا و  رانید  دص  ود ، نآ  ۀـید  دـشاب ، هنوگ  ود  ره  رد  یفاکـش  رگا  و 

هب يارب  نآ  رانید  هاجنپ  هک  تسا  رانید  هاجنپ  دص و  شاهید  دشاب ، تسا  هدیـسر  ندرگ  هب  ای  هدرک  ذوفن  ناوختـسا  هب  هک  يریت  اب  فاکش 
. تسا رانید  دص  شاهید  تسا ، هتفرن  ورف  یلو  هدش  خاروس  رگا  تسا و  ندیسر  ناوختسا 

شایتشز ۀـید  دراد ، یتشز  تحارج  رگا  تسا و  رانید  هاـجنپ  شاهید  هدیـسر ، ناوختـسا  هب  هک  تسا  هرهچ  زا  ییاـج  رد  یخاروس  رگا  و 
، دشاب شرثا  هنوگ  ود  رد  دوش و  بوخ  سپس  دسرن و  ناوختـسا  هب  هک  دشاب  یتحارج  رگا  تسا و  ندیـسر  ناوختـسا  هب  ۀید  مراهچ  کی 

ناوختسا یلو  دتفیب  تشوگ  هّکت  کی  نآ  زا  رگا  تسا و  رانید  داتـشه  شاهید  دوش ، ادیپ  یفاکـش  هرهچ  رد  رگا  تسا و  رانید  هد  شاهید 
. تسا رانید  یس  شاهید  دشاب ، رتشیب  ای  مهرد  کی  ةزادنا  هب  دوشن و  نایامن 

، دسرب ناوختـسا  هب  هک  رـس ، ياهیگتـسکش  رد  یلو  دشاب . ندبرد  رگا  هتبلا  تسا - رانید  لهچ  دسرب ، ناوختـسا  هب  رگا  نتـسکش  ۀـید  و 
هک دـنک  داجیا  خاروس  رـس  رد  یگتـسکش  رگا  تسا و  رانید  هاجنپو  دـص  شاهید  دوش ، اج  هباج  اهناوختـسا  رگا  سپ  تسا . رانید  هاجنپ 

.« تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی  هید  موس  کی  نآ  رد  تسا ، همومأم  شمان 

: دیآیم
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. دینک هعجارم  باب ؛ نیا  بسانم  مراهچ ، موس و  مود ، باب  و  اهتحارج ] اهنتسکش و   ] حارج جاجش و  باوبا  زا  مکی  باب  رد 
575 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

بل ود  ۀید  باب 14 

هراشا

زا هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  دصناپ  شاهید  دوش ، هدنک  نب  زا  عطق و  الاب  بل  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48032 - 792
دص نآ  ۀید  دبای ، مایتلا  دوبهب و  سپس  دوش ، نایامن  اهنادند  هتفاکش و  بل  رگا  نیاربانب  دوشیم . باسح  تبسن  نامه  هب  هدش ، هدیرب  نآ 

باسح تبـسن  نامه  هب  دوش  عطق  نآ  زا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  دوش  هدـنک  نب  زا  دوش و  عطق  رگا  بل  ۀـید  مجنپ  کـی  نآ  تسا و  راـنید 
. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دص و  شاهید  دنک ، ادیپ  يدب  یتشز  درادرب و  فاکش  بل  رگا  دوشیم و 

عطق نآ  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دصـشش و  ینعی  هید  موس  ود  دوش  عطق  نب  زا  رگا  نییاپ  بل  ۀید  و 
شاهید تفای ، مایتلا  دوبهب و  سپـس  دش - ادیپ  اهنادند  هک  اجنآ  ات  دش - هتفاکـش  نییاپ  بل  رگا  دوشیم و  باسح  تبـسن  نامه  هب  دوش ،

موس کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  شاهید  درک ، ادیپ  يدب  یتشز  دید و  بیسآ  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دص و 
تسا ». بل  ۀید  زا  یمین  نآ  رانید و 

هدیـسر ام  هب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  فیرظ  : » هک هدمآ  حـصان  نب  فیرظ  تیاور  رد  و 
تهج نیمه  يور  درادیم و  هگن  ار  اذـغ  اهنادـند  کمک  اب  نآ  هک  ارچ  دادیم ؛ يرترب  ار  نییاپ  بل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

تسا ». هداد  يرترب  ار  نییاپ  بل  شیوخ ، مکح  رد 
هک ارچ  تسا ؛ مهرد ]  ] رازه راهچ  الاب ، بل  رد  مهرد و  رازه  شـش  نییاپ ، بل  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 2 - ) 48033 - 793

درادیم ». هاگن  ار  بآ  نییاپ  بل 
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هید و فصن  الاب ، بل  رد  تسا و  لماک  ۀید  دوش  هدنک  نب  زا  رگا  بل  ود  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 3 - ) 48034 - 794
درادیم ». هگن  ار  ناهد  بآ  اذغ و  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ هید  موس  ود  نییاپ ، بل  رد 

نییاپ و بل  يارب  رازه  شش  تسا ؛ مهرد  رازه  هد  ینعی ]  ] لماک ۀید  کی  بل ، ود  رد  : » تسا هدمآ  عنقملا  باتک  رد  ( 4 - ) 48035 - 795
درادیم ». هگن  ار  بآ  نییاپ  بل  هک  ارچ  تسالاب ؛ بل  يارب  رازه  راهچ 

ناسکی هید و  زا  یمین  اـهنآ  زا  مادـک  ره  رد  تسا و  لـماک  ۀـید  بل ، ود  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48036 - 796
.« تسا

تاعاجرا

: تشذگ

تسا  باب  نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
تسا ». رانید  رازه  دوش  هدنک  نب  زا  رگا  بل  ود  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
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.« تسا رانید  رازه  دوش  هدنک  نب  زا  رگا  بل  ود  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هدزای ، باب  زا  هدزای  تیاور  رد  و 

: دیآیم

تسا ». لماک  ۀید  بل ، ود  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  متفه  تیاور  رد 
زا مکی  تیاور  رد  و  تسا ». لـماک  ۀـید  بل ، ود  رد  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  متفه ، تسیب و  باـب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

.« تسا رانید  رازه  دوش  هدنک  خیب  زا  رگا  بل  ود  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب 

اهنادند ۀید  باب 15 

هراشا

رارق ناسکی  ار  اهنادند  ۀمه  تسا و  رانید  هاجنپ  ینادند  ره  رد  اهنادند ، رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48037 - 797
ایانث نیب  هناگراهچ  ياهنادند  رد  اهنادند  ریاس  رد  رانید و  هاجنپ  ولج  ياهنادند  رد  دوب : هداد  مکح  نینچ  ترـضح  نآ ، زا  شیپ  داد و 

. رانید جنپ  تسیب و  بایسآ ، نادند  رد  رانید و  یس  شین ، نادند  ود  رد  رانید و  لهچ  باینا ، و 
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، دتفین یلو  دنکـشب  نادند  رگا  رانید و  هاجنپ  ینعی  دتفیب ؛ هک  تسا  ینادند  ۀـید  شاهید  دـتفین ، یلو  دوش  هایـس  لاسکی  ات  نادـند  رگا  و 
. دوشیم هبساحم  رانید  هاجنپ  تبسن  هب  دنکشب ، نآ  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  شاهید 

هایـس هک  یلاح  رد  دنکـشب - رگا  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  شاهید  دـتفیب ، تسا - هایـس  هک  یلاح  رد  دـش - هایـس  هک  نآ  زا  سپ  رگا  و 
تسا ». رانید  جنپ  تسیب و  زا  تبسن  نامه  هب  دنکشب ، نادند  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید  فصن  رانید و  هدزاود  شاهید  تسا -

ناسکی ار  اهنادـند  ۀـمه  داد و  رارق  هید  رانید  هاجنپ  ینادـند  ره  يارب  اهنادـند ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48038 - 798
لهچ باینا ، ایانث و  نیب  هناگراهچ  ياهنادـند  رد  اهنادـند  ریاس  رد  رانید و  هاجنپ  ولج  ياهنادـند  رد  ترـضح  نآ ، زا  شیپ  داد و  رارق 

، دتفین یلو  دوش  هایـس  لاس  کی  ات  نادـند  رگا  داد و  رارق  رانید  جـنپ  تسیب و  بایـسآ ، نادـند  رد  رانید و  یـس  شین ، نادـند  رد  رانید و 
. دوشیم هبساحم  رانید  هاجنپ  تبسن  هب  دنکشب ، نآ  زا  هزادنا  ره  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  دتفیب ، هک  ینادند  ۀید  لثم  شاهید 

، دنکـشب نادند  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  فصن  رانید و  هدزاود  شاهید  دتفیب ، تسا - هایـس  هک  یلاح  رد  دش - هایـس  هک  نآ  زا  سپ  رگا  و 
. دوشیم هبساحم  رانید  جنپ  تسیب و  زا  تبسن  نامه  هب 

رد دوش ، هایس  ولج  ياهنادند  رگا  دومرفیم : هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48039 - 799
تسا ». هید  نآ 

. لماک ۀید  هن  هدرک ، لمح  هید  موسود  رب  ار  تیاور  نیا  راصبتسا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش 
ۀید موس  کی  هایـس ، نادند  رد  ترـضح  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 48040 - 800
دید زا  یلو  تسه  شدوخ  ياج  رد  هک  یمـشچ  رد  ملاس و  تسد  ۀید  موس  کی  جلف ،]  ] هدش صقان  تسد  رد  داد و  رارق  ار  ملاس  نادـند 

خاروس رد  ملاس و  ياپ  ۀـید  موس  کی  گنل ، ياپ  رد  ینیب و  ۀـید  موس  کی  شوگ ، ۀـمرن  رد  ملاس و  مشچ  ۀـید  موس  کـی  تسا ، هداـتفا 
تسا ». هداد  رارق  هید  موس  کی  مادک - ره  ینیب - ندش 
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هـس سپ  دنک ، رییغت  یخرـس  هب  رگا  رانید و  شـش  نآ  رد  دبای ، رییغت  یهایـس  هب  نادند  رگا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 5 - ) 48041 - 801
تسا ». مین  رانید و  کی  دبای ، رییغت  يزبس  هب  رگا  رانید و 

هدـننز داتفا ، رگا  دوشیم . ربص  لاس  کی  دریگ ، رارق  تباصا  دروم  رگا  نادـند  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 48042 - 802
تسا ». براض  ةدهع  هب  نادند  ۀید  موس  ود  دوش ، هایس  یلو  دتفین  رگا  دوشیم و  راکهدب  مهرد  دصناپ 

هید رد  اهنادـند  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ . اهنادـند  ةراـبرد  مالـسلا ] هـیلع  موـصعم  ماـما   ] وا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 7 - ) 48043 - 803
دنناسکی ».

. تسا هدرک  لمح  رخآ  ياهنادند  هن  ولج و  ایانث و  ياهنادند  رب  ار  نانس  نبا  تیاور  تیاور و  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش 
مهرد ». دصناپ  نادند ، ره  رد  دنتسه ؛ ناسکی  همه  اهنادند  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 48044 - 804

نادـند تشه  تسیب و  اهنادـند  دوشیم . میـسقت  اـهنآ  رب  هید  : » درک مکح  اهنادـند  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 48045 - 805
رانید هاجنپ  دورب ، نیب  زا  هکنآ  ات  دنکشب  رگا  ولج  نادند  ره  ۀید  نیاربانب  ناهد ؛ يولج  رد  ات  هدزاود  ناهد و  رخاوا  رد  ات  هدزناش  دنتسه .
ینعی ولج  ياهنادند  ۀید  فصن  دورب ، نیب  زا  هکنآ  ات  دنکشب  رگا  رخآ  ياهنادند  زا  نادند  ره  ۀید  رانید و  دصشش  دوشیم : نیا  تسا .

هید دـشاب ، دادـعت  نیا  زا  رتمک  هچ  ره  رانید و  رازه  دوشیم : ود  نیا  عومجم  رانید و  دـصراهچ  دوشیم : نیا  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و 
درادن ». هید  دشاب ، رتشیب  هچ  ره  درادن و 

نادند هکنیا  هن  دنیب ؛ بیسآ  یلصا  ياهنادند  هارمه  هب  دئاز  نادند  هک  دنکیم  لمح  يدروم  رب  ار  تیاور  نیا  هرـس  سدق  قودص  خیش 
. دنیبب بیسآ  ییاهنت  هب  دئاز 

نادند هدزاود  ناهد و  يولج  رد  هک  ییاهنادند  رد  اطخ  دروم  رد  اهنادند  ۀـید  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 10 - ) 48046 - 806
نامه هک  ناهد  رخآ  رد  تسا و  شین  ياهنادـند  هیعابر و  اـیانث ، ياهنادـند  اـهنیا  تسا و  راـنید  هاـجنپ  اـهنیا  زا  نادـند  ره  رد  تسا ،

ۀید کی  ًاعومجم  نیا  نادند و  راهچ  فرط  ره  زا  تسا ، نادند  هدزناش  اهنآ  رانید و  جـنپو  تسیب  بایـسآ  نادـند  ره  رد  تساهبایـسآ ،
. تساهنآ باسح  ددع  نیا  ۀیاپ  رب  تسا و  یناسنا  لماک 

رگا تسا و  نادند  هدزناش  رب  هبـساحم  اهنت  دنیآیمن و  باسح  هب  اهنآ  دـنراد و  نادـند  جـنپ  فرط  ره  زا  نادـند  تسیب  مدرم ، زا  یخرب  و 
نآ رد  دنیبب ، بیـسآ  نادند  تسیب  ۀمه  رگا  یلو  تسا  رانید  جنپ  تسیب و  نآ  رد  دنیبب ، بیـسآ  دراد  نادند  تسیب  هک  یـسک  زا  ینادـند 

. دشاب نادند  هدزناش  رگا  اهنآ  رد  تسا  نینچمه  تسا و  رانید  دصراهچ 
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شاهید دوش ، هایس  و  دننزب ] وا  هب  يزیچ   ] دوش هدز  نادند  رگا  دوشیم و  باسح  تبسن  نامه  هب  دنکشب ، رخآ  نادند  ای  نادند  زا  هچنآ  و 
تسا ». لماک 

. تسا هید  متسیب  کی  نیا  و  نییاپ - الاب و  نادند  رتش - جنپ  نادند ، رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 48047 - 807
رب رتش ، سپ  رتش  رگا  دنفـسوگ و  سپ  دنفـسوگ  رگا  واگ و  واگ ، رگا  مهرد و  مهرد ، هب  رگا  رانید و  مینک ، باـسح  راـنید  هب  ار  هید  رگا 

تسا ». رتش  هد  هید ، مهد  کی  تشگنا ، رد  واگ و  هد  نادند ، رد  تسا و  هید  تخادرپ  شور  نامه 
«1 . » تسا هدرک  لمح  رخآ  هن  ولج و  ياهنادند  رب  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  یسوط  خیش 

راهچ اهنیا  زا  نییاپ . زا  ات  شـش  الاب و  زا  ات  شـش  تسا : نادند  هدزاود  نآ  تسا و  ناسکی  اهنادند  ۀید  هک  نادب  ( 12 - ) 48048 - 808
ۀید تسا و  رانید  دصـشش  نیا  عمج ]  ] رانید و هاجنپ  ات  هدزاود  نیا  زا  مادک  ره  هید  باینا و  ایانث و  نیب  ات  راهچ  باینا و  ات  راهچ  ایانث و  ات 

هک دوب  ياهتـسد  راهچ  زا  روظنم  هک  دوشیم  نامه  دوش ، میـسقت  نادند  تشه  تسیب و  ۀیاپ  رب  هید  رگا  تسا ، نادند  هدزناش  هک  اهنادند 
اب دوشیم  دراو  هک  یشارخ  شرا  نوچ  یتمیق  توافت  دناسرب ، یبیسآ  اهنآ  هب  هک  یـسک  اهنت  درادن و  هید  لقع  ياهنادند  دش و  هدرب  مان 
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نادـند لاس  کی  ات  رگا  دوشیم و  رانید  دـصراهچ  نآ  عمج  هک  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  رانید  جـنپ  تسیب و  نادـند  ره  يارب  هک  یباـسح 
رگا تسا و  هداتفا  نادند  ۀید  فصن  شاهید  دتفین ، یلو  درادرب  فاکـش  رگا  دتفیب و  هک  تسا  ینادـند  ۀـید  شاهید  داتفین ، یلو  دـش  هایس 

دوشیم ضراع  اهنادند  رب  هک  يایگتسکش  فاکش ، یهایس  تسا  نینچمه  تسا و  رانید  هاجنپ  تبسن  نامه  هب  دنکـشب ، نآ  زا  يرادقم 
هب هید  لـصازا  دـشاب ، رتمک  نادـند  تشه  تسیب و  زا  ولج  بقع و  ياهنادـند  عومجم  زا  هچنآ  تسا و  راـنید  جـنپ  تسیب و  تبـسن  هب  و 

دوشیم ». مک  تسا ، رتمک  هچنآ  رادقم 
نیـسپ نیـشیپ و  ياهنادـند  دـنناسکی و  اهنادـند  دـنناسکی و  ناتـشگنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 13 - ) 48049 - 809

دنتسه ». ناسکی 
رتش مجنپ  کی  رتش و  هس  نادـند ، ره  رد  تسا . نادـند  کیو  یـس  ناـسنا  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 48050 - 810

تسا ».
یتایاور ۀیاپ  رب  لمع  مینکیمن و  لمع  نآ  هب  ام  تسا و  هماع  زا  یضعب  قفاوم  ربخ  نیا  : » دیوگ هرس  سدق  یـسوط  خیـش  نسح  نب  دمحم 

میتشاد ». مّدقم  هک  تسا 
______________________________

هب دـنرادن ! تقباطم  لماک  ۀـید  اب  هبـساحم  رد  دـننادیم ، ناسکی  هید  رد  ار  اهنادـند  هک  ثیداحا  دادـعت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  (. 1)
! دناهدومن هیجوت  ای  هدرک  در  ای  ار  اهنآ  ام  ناگرزب  تهج  نیمه 

 585 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نادند ۀید  مراهچ  کی  نآ  رد  تسا ، هدش  هتـسکش  رگا  تسا . نادند  ۀـید  موس  کی  هایـس ، نادـند  رد  هک  نادـب  و  ( 15 - ) 48051 - 811

. تسا
.« تسا نادند  ۀید  مراهچ  کی  هایس ، نادند  ۀید  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 48052 - 812

تاعاجرا

: تشذگ

: هک مدیـسرپ  دنکـشیم ، دـمع  يور  زا  هک  عارذ  نادـند و  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
. تسا صاصق  دومرف : ترضح  صاصق ؟ ای  تسا  شرا  ود  نیا  يارب  ایآ 

يارب ّقح  نیا  دنزاس ، یـضار  دهاوخیم  هچ  ره  هب  ار  وا  رگا  دومرف : ترـضح  دینک ؟ ربارب  دنچ  وا  يارب  ار  هید  رگا  مدیـسرپ  دیوگ : يوار 
تسوا ».

ربمایپ دزن  دندرک . صاصق  ۀبلاطم  موق  نآ  تسکش . ار  راصنا  زا  يرتخد  نادند  دوعـسم - رتخد  عیبر - : » هک هتفگ  نیا  مشـش ، تیاور  رد  و 
، نآ زا  سپ  تسادخ . باتک  رد  صاصق  سنا ، يا  دـیوگ :) هکنآ  ات   ) درک رداص  صاصق  روتـسد  ترـضح  دـندمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنتفرگ ». شرا  دندش و  یضار  راصنا  موق 
یـضعب تسا و  نادـند  ود  یـس و  ناشناهد  رد  مدرم  زا  یـضعب  : » هک هتفگ  نیا  تاـید ، باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 

؟ دوشیم میسقت  نادند  ةزادنا  هچ  رب  اهنادند  ۀید  نادند . تشه  تسیب و 
رخآ تمـسق  رد  نادند  هدزناش  ناهد و  يولج  رد  نادـند  هدزاود  تسا : نادـند  تشه  تسیب و  نامه  اهنادـند  شنیرفآ  دومرف : ترـضح 

نادند هدزاود  زین  تسا و  مهرد  دصناپ  نتفر ، نیب  زا  ات  دنکشب  رگا  ولج  زا  نادند  ره  ۀید  دوشیم . میسقت  هیاپ  نیا  رب  اهنادند  ۀید  ناهد .

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1856 

http://www.ghaemiyeh.com


، بقع ولج و  ياهنادند  ۀمه  نیاربانب  مهرد ؛ هاجنپ  تسیود و  رخآ ، تمـسق  زا  نادند  ره  رد  تسا و  مهرد  رازه  شـش  شاهید  هک  تسا 
، هدوب نادند  تشه  تسیب و  زا  رتمک  رگا  درادن و  هید  نادند  تشه  تسیب و  زا  شیب  تساهنیمه و  يارب  هید  اهنت  تسا و  مهرد  رازه  هد 

میاهتفای ». مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باتک  رد  ام  هنوگنیا  درادن . هید  رتمک  رادقم  زاب 
تسا ». مامت  ۀید  درم ، ياهنادند  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  متفه ، تیاور  رد  و 

.« هید متسیب  کی  تسا ؛ يواسم  بایسآ  و  ولج ]  ] ایانث نادند  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متشه ، تیاور  رد  و 

: دیآیم

تسا ». يواسم  اهنآ  ۀید  دومرف : مدیسرپ . اهنادند  ةرابرد  وا  زا  و  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تسیب و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
دنايواسم ». ییولج  نادند  یبقع و  نادند  تسا ؛ رتش  جنپ  نادند  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تیاور  رد  و 

587 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هّچب نادند  ۀید  باب 16 

، دتفیب هکنآ  زا  شیپ  يریش ] نادند   ] هّچب نادند  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48053 - 813
داد ». مکح  رتش  کی  هب  ینادند  ره  رد 

. داد مکح  رتش  کی  هب  هداتفین ، هک  ینامز  هّچب  نادند  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48054 - 814
تسا ». رتش  کی  هداتفین ، زونه  هک  کچوک  ۀّچب  نادند  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48055 - 815

نامه نآ  رد  دـیورن ، رگا  : » دومرف هداتفین ، شنادـند  زونه  هک  ياهّچب  نادـند  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48056 - 816
.« تسا رانید  هد  نآ  رد  دیورب ، رگا  تسا و  گرزب  درف  نادند  رد  هک  تسا 

نابز ۀید  باب 17 

هراشا

هدنک خیب  زا  شاهمه  هک  تسا  يدروم  ترـضح  روظنم  تسا . لماک  ۀید  نابز ، رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  ( 1 - ) 48057 - 817
تبـسن نیمه  هب  زاب  دوش ، مک  نتفگ  نخـس  تردـق  زا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  تبـسن  نیمه  هب  دوش ، عطق  نابز  زا  هک  ياهزادـنا  ره  دوش و 

دوشیم ». باسح 
تسا ». لماک  ۀید  نابز ، رد  : » تسا هدمآ  عنقُم  باتک  رد  ( 2 - ) 48058 - 818

هید موس  کی  وا ، ۀضیب  ود  دازآ و  ةدش  هجاوخ  درم  تلآ  انیبان ، مشچ  گنگ ، نابز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 3 - ) 48059 - 819
تسا ».

 589 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
عطق ار  یگنگ  درم  نابز  هک  دندیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  نادناخ  زا  یضعب  : » دیوگ ریصبوبا  ( 4 - ) 48060 - 820

زا سپ  شنابز  رگا  تسا و  هید  موس  کی  وا  رب  تسا ، هدـییاز  هدوب  گنگ  هک  یلاح  رد  ار  وا  شرداـم ، رگا  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک 
شنابز ۀید  موس  کی  هدرک ، عطق  ار  وا  نابز  هک  یسک  رب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  نآ  یتفآ  ای  يدرد  هتفگیم ، نخس  هکنآ 
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ار نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  رد  اـم  نینچ  نیا  دومرف : ترـضح  حراوج . مشچ و  ود  رد  مکح  تسا  نینچمه  و  دومرف : ترـضح  تسا .
میاهتفای ».

.« تسا هید  موس  کی  گنگ ، درم  نابز  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48061 - 821

تاعاجرا

: تشذگ

.« تسا رانید  رازه  دوش ، هدنک  نب  زا  رگا  نابز  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد 

: دیآیم

تسا ». لماک  ۀید  دوش ، عطق  رگا  نابز  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشش ، یس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
. نآ بسانم  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد  و 

درم رس  يوم  لیبس و  شیر ، ۀید  باب 18 

هراشا

هب مکح  دیورن ، رگید  دوش و  هدیشارت  هک  شیر  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48062 - 822
تسا ». تباث  هید  موس  کی  دییور ، رگا  یلو  دومن  لماک  ۀید 

 591 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
ۀید نآ  رد  : » دومرف دیورن ، دوش و  هدنک  غاد  بآ  اب  ای  هدیشارت  ای  هدنک  هک  شیر  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48063 - 823

ره تسالاب و  بل  ۀید  موس  کی  دیورن ، رگا  لیبس  ۀید  دوشیم و  باسح  تبـسن  نامه  هب  دشاب  مک  شیر  زا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  لماک 
صاصق دمع ، رد  تساطخ و  دروم  رد  نیا  هک  تسا  رانید  تسیب  دیورب ، رگا  یلو  دوشیم  باسح  تبـسن  نامه  هب  دشاب  رتمک  هک  هزادنا 

تسا ».
شرـس يوـم  هجیتـن  رد  دزیریم و  وا  رب  یغاد  بآ  یماـمح ، دوـشیم ، ماـمح  لـخاد  درم  مدیــسرپ : : » دـیوگ يوار  ( 3 - ) 48064 - 824

تسا ». لماک  ۀید  وا  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوریمن . رگید  دزیریم و 
يوم دش و  هتخیر  وا  رب  یغاد  بآ  تفر ، مامح  هب  يدرم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلس  ( 4 - ) 48065 - 825

تسا ». لماک  ۀید  وا  رب  دومرف : ترضح  دیوریمن . زگره  رگید  تخیر و  ششیر  رس و 
هجیتن رد  تسا و  هتخیر  يدرم  رس  رب  یغاد  بآ  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  ( 5 - ) 48066 - 826

تسا ». تباث  لماک  ۀید  وا  رب  دومرف : ترضح  دیوریمن . رگید  هتخیر و  شیوم 
هدـش و هتخیر  وا  رب  یغاد  بآ  هتفر و  مامح  هب  هک  دیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماـشه  ( 6 - ) 48067 - 827

تسا ». لماک  ۀید  وا  رب  : » دومرف ترضح  دیوریمن . زگره  هدش و  هدنک  ششیر  رس و  يوم 
رب دیورب ، رگا  یلو  تسا  لماک  ۀید  وا  رب  دیورن ، دـشارتب و  ار  يدرم  شیر  يدرم  رگا  : » تسا هدـمآ  نینچ  عنقملا  رد  ( 7 - ) 48068 - 828
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تسا ». هید  موس  کی  وا 
نیا رد  تفر . نیب  زا  شیوم  تخیر و  يدرم  رـس  رب  دوب  یتشروخ  نآ  رد  هک  یگید  يدرم  : » دـیوگ ماـمت  نب  ۀملـس  ( 8 - ) 48069 - 829
درک ». لماک  ۀید  هب  مکح  سپ  دییورن ، وا  يوم  یلو  داد  تلهم  لاس  کی  ترضح  دندرب . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  ناشعازن  هراب 

593 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

يوم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مراهچ  باـب  زا  مود  تیاور  رد 
باـسح تبـسن  ناـمه  هب  دـیورب ، يرادـقم  رگا  تسا و  لـماک  ۀـید  نآ ، رد  هک  داد  مکح  دـیوریمن ، دوـشیم و  هدـنک  شاهمه  هـک  رس 

تسا ». رانید  تسیب  نآ  رد  دیورب ، رگا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دوشیم .
.« تسا لماک  ۀید  دورب ، نیب  زا  شاهمه  رگا  وم  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 

هناش هوقرت و  ۀید  باب 19 

هراشا

رگا تسا و  رانید  لهچ  دشخب ، مایتلا  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  هوقرت  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48070 - 830
شاهید دـسرب ، ناوختـسا  هب  یگتـسکش  رگا  رانید و  ود  یـس و  ینعی  تسا ؛ نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مجنپ  راهچ  شاهید  درادرب ، فاـکش 

ۀید فصن  شاهید  دوش ، اجهباج  مه  اهناوختـسا  رگا  دنکـشب و  رگا  تسا  ندرگ  ۀید  زا  مجنپ  کی  رادقم  نیا  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و 
. تسا رانید  تسیب  ینعی  ندرگ ، نتسکش 

. تسا رانید  هد  ینعی  ندرگ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، خاروس  رگا  و 
مجنپراهچ شاهید  دوش ، داجیا  یفاکـش  هناش  ناوختـسا ]  ] رد رگا  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد  ۀید  مجنپ  کی  دنکـشب ، رگا  هناش  ۀـید  و 

رانید جـنپ  تسیب و  ینعی  نآ  نتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، هدـید  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  داتـشه  ینعی  نآ  نتـسکش  ۀـید 
هتـسکش ۀید  نآ  رانید  دص  تسا ؛ رانید  جـنپ  داتفه و  دـص و  شاهید  دوش ، اجهباج  شود ] هناش و   ] بکنم ياهناوختـسا  رگا  لاح  تسا .

خاروس رگا  ناوختـسا و  ندش  هدید  نتـسکش و  ندوب  قیمع  يارب  رانید  جـنپ  تسیب و  اهناوختـسا و  ییاجهباج  يارب  رانید  هاجنپ  ندـش و 
شاهید دتفیب ، اج  جک  دوش و  درُخ  هناش  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  نتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  شاهید  دوب ، هدـش 

.« تسا رانید  یس  شاهید  دشاب ، یگتفررد  رگا  رانید و  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی  تسا ؛ سفن  ۀید  مّوس  کی 

تاعاجرا

: تشذگ
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. نآ دننام  ءاضعا  تاید  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
 595 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شاهید درادرب ، كََرت  رگا  تسا و  رانید  لهچ  شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  هوقرت  ناوختـسا  رگا  ( 2 - ) 48071 - 831
رگا تـسا و  راـنید  جـنپ  تـسیب و  شاهـید  دوـش ، هدـید  ناوختـسا  رگا  تـسا و  راـنید  ود  یــس و  ینعی  نآ  ندـش  هتــسکش  مـجنپ  راـهچ 

مراهچ کی  شاهید  دوش ، خاروس  رگا  تسا و  رانید  تسیب  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  فصن  شاهید  دوش ، اجهباج  هوقرت  ياهناوختـسا 
. تسا رانید  هد  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید 

ۀید مجنپ  راهچ  شاهید  دوش ، داجیا  كََرت  هناش  ناوختـسا ]  ] رد رگا  رانید و  دـص  ینعی  تسد  ۀـید  مجنپ  کـی  دنکـشب ، رگا  هناـش  ۀـید  و 
جنپ تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، هدید  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  داتـشه  ینعی ]  ] نآ ندـش  هتـسکش 

. تسا رانید 
ییاجهباج يارب  رانید  هاجنپ  ندش و  هتسکش  يارب  نآ  رانید  دص  تسا ؛ رانید  جنپ  داتفه و  ودص  شاهید  دوش ، اجهباج  اهناوختـسا  رگا  و 

تسیب ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دشاب ، خاروس  رگا  ناوختـسا و  ندش  هدید  يارب  رانید  جنپ  تسیب و  اهناوختـسا و 
. تسا رانید  یس  شاهید  دوش ، ادج  رگا  تسا و  ناج  ۀید  موس  کی  شاهید  دتفیب ، اج  جک  دوش و  درُخ  هناش  رگا  سپ  تسا . رانید  جنپ  و 

لهچ دتفیب ، اج  بیع  نودـب  دنکـشب و  رگا  : » هک داد  مکح  هوقرت  ناوختـسا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48072 - 832
تسا ». رانید  ود  یس و  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  مجنپ  راهچ  شاهید  درادرب ، كََرت  رگا  تسا و  رانید 

رد رگا  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد  ۀید  مجنپ  کی  دنکـشب ، رگا  هناش  ۀید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48073 - 833
تسا ». رانید  داتشه  دشاب ، كََرت  نآ 

. داد مکح  ناوج  رتش  هدام  کی  هب  دنکشب ، رگا  هوقرت  ناوختسا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48074 - 834

جنرآ وزاب و  ۀید  باب 20 

ۀید مجنپ  کی  شاهید  دـتفیب ، اـج  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  رگا  وزاـب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48075 - 835
رانید جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  دسرب ، ناوختـسا  هب  شتحارج  هک  ییوزاب  ۀید  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد 
مراهچ کی  وزاب ، ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  هاجنپ  ینعی  نآ  ندش  هتـسکش  ۀـید  فصن  وزاب ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و 

. تسا رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید 
 597 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

، درادرب كََرت  رگا  تسا و  تسد  ۀید  مجنپ  کی  نآ  رانید و  دص  شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  جـنرآ  دروم  رد  و 
هتسکش ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دسرب ، ناوختسا  هب  تحارج  رگا  تسا و  رانید  داتشه  ینعی  جنرآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید 

دـص ندش ، هتـسکش  يارب  تسا ؛ رانید  جنپ  داتفه و  دص و  شاهید  دوش ، اجهباج  اهناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  ندـش 
کی شاهید  دروآ ، دیدپ  خاروس  رگا  رانید و  جنپ  تسیب و  ناوختسا  ندش  هدید  يارب  رانید و  هاجنپ  اهناوختـسا  ییاجهباج  يارب  رانید و 

موس کی  شاهید  دروخب ، شوج  جک  دوش و  درُخ  جنرآ  ناوختـسا )  ) رگا تسا و  رانید  جنپو  تسیب  ینعی  نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ 
، رگید جـنرآ  رد  تسا و  رانید  یـس  شاهید  دوش ، ادـج  لصفم ]  ] رگا تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هسویـس  دصیـس و  ینعی  ناج  ۀـید 

تسا ». ناسکی  روط  هب  نیا  هباشم 
هدیسر تحارج  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد ، ۀید  مجنپ  کی  دتفیب ، اج  یجک  نودب  دوش و  هتـسکش  رگا  وزاب  ۀید  ( 2 - ) 48076 - 836

نآ ندش  هتسکش  ۀید  فصن  اهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  ناوختـسا ، هب 
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قاس  ] عارذ جنرآ و  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  نآ ، ندش  خاروس  ۀـید  تسا و  رانید  هاجنپ  ینعی 
. دراد ار  مکح  نیمه  زین  تسد ]

تسا ». رانید  دص  شاهید  دروخب ، شوج  بیع  نودب  دنکشب و  رگا  وزاب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلعنینمؤملاریما  ( 3 - ) 48077 - 837
تسا ». رانید  دص  شاهید  : » دومرف دروخب ، شوج  بیع  نودب  دنکشب و  رگا  جنرآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48078 - 838

599 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تسد فک  لصفم و  دعاس ، تسد ، ۀید  باب 21 

هراشا

عطق زا  رتمک  دـشاب و  تحارج  هچنآ  تسا و  رتش  هاجنپ  دوش ، عطق  رگا  تسد  ۀـید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48079 - 839
دنکیم ». مکح  تحارج  رادقم  ندیجنس  يارب  امش  زا  لداع  ود  ندش ،

کی شاهید  دتفیب ، اج  بیع  یجکیب و  دنکشب و  رگا  تسد  قاس ]  ] دعاس رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48080 - 840
ۀید مجنپ  کی  شاهید  دنکشب ، دعاس  ناوختسا  ود  زا  یکی  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  ینعی  ناج  ۀید  موس 
نیا زا  یکی  رد  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد  ۀید  مجنپ  کی  شاهید  دنکـشب ، دـعاس  ناوختـسا  ود  رگا  و  . ) تسا رانید  دـص  ینعی  تسد 

نآ رد  درادرب ، كََرت  ناوختـسا  ود  زا  یکی  رگا  رانید و  دص  ود ، ره  رد  تسا و  رانید  هاجنپ  چم ، ود  زا  یکی  ندش  هتـسکش  رد  و  زین ) ود 
. تسا رانید  لهچ  ینعی  دعاس  ناوختسا  ود  زا  یکی  ۀید  مجنپ  راهچ 

مراهچ کی  نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  نتسکش ، ۀید  مراهچ  کی  دسرب  ناوختسا  هب  هک  یتحارج  ۀید  و 
. تسا رانید  مین  هدزاود و  ینعی  ندیسر  ناوختسا  هب  هید  فصن  نآ  ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  نآ  ندش  هتسکش  ۀید 

شاهید  دوشن ، بوخ  هک  دیآ  دیدپ  یمخز  نآ  رد  رگا  رانید و  هاجنپ  دعاس ، ندش  خاروس  ۀید  و 
 601 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

لصفم ۀید  تسا و  نآ  رد  مخز  هک  تسا  نامه  ۀید  موس ، کی  نآ  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  ینعی  دعاس  ۀید  موس  کی 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دص و  ینعی  تسد  ۀید  موس  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودب  دوش و  درُخ  رگا  چم 

تسا ». فک  دعاس و  نیب  لصفم  غسر ، : » دیوگ لیلخ 
تسا ». نآ  عمج  غاسرا ، تسد و  ندرگ  غسر ، : » هک تسا  هدمآ  ینازیت  ناسنالا  قلخ  باتک  رد  و 

کی شاهید  دوش ، ادـج  فک  رگا  تسا و  رانید  دـص  ینعی  تسد  ۀـید  مجنپ  کی  دـتفیب ، اج  بیع  یجک و  یب  دنکـشب و  رگا  فک  رد  و 
هتسکش ۀید  مراهچ  کی  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  دص و  ینعی  تسد  ۀید  موس 

رد نآ و  ندش  هتـسکش  ۀید  فصن  تسا ؛ رانید  هاجنپ  فک ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و  رانید  جـنپو  تسیب  ینعی  تسد  ندـش 
نآ ندش  هتـسکش  مراهچ  کی  شاهید  دشاب ، خاروس  رگا  تسا و  رانید  دص  ینعی  تسد  ۀید  مجنپ  کی  دوشن ، هتـسب  هک  نآ  خاروس  ۀـید 

تسا ». رانید  جنپ  تسیب و  ینعی 
سفن ۀید  موس  کی  شاهید  : » دومرف دتفیب ، اج  بیعیب  دنکـشب و  رگا  تسد  دـعاس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48081 - 841

تسا ». تسد  ۀید  مجنپ  کی  ناوختسا ، ود  زا  یکی  رد  تسا و 
، تسد ۀید  موس  کی  : » دومرف دروخب ، شوج  بیعیب  دوش و  هدیبوک  رگا  چـم  ۀـید  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48082 - 842
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تسا ». تباث 
تـسد ۀـید  مجنپ  کی  شاهید  دـتفیب ، اج  بیع  نودـب  دنکـشب و  رگا  : » دومرف فک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 48083 - 843

تسا ». تسد  ۀید  موس  کی  نآ ، ندش  ادج  رد  تسا و 
سپ دوش ، ادج  فک  رگا  تسا و  تسد  ۀـید  موس  کی  نآ  رد  دـتفیب ، اج  یجک  بیعیب و  دوش و  هدـیبوک  چـم  رگا  ( 6 - ) 48084 - 844

ییاجهباج رد  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  مراهچ  کی  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  یتحارج  رد  تسد و  ۀید  موس  کی 
کی شاهید  دشاب ، قیمع  خاروس  رگا  تسد و  ۀید  مجنپ  کی  نآ ، ندش  خاروس  رد  نآ و  ندش  هتـسکش  ۀـید  فصن  چـم ، ياهناوختـسا 

. تسا نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ 
 603 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

نینچ زین  اپود  رد  لماک و  ۀـید  مه ، اب  تسد  ود  رد  تسا و  هید  فصن  تسد ، رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 48085 - 845
رد تسا و  لماک  يهید  دوش ، عطق  همرن  رگا  ینیب  رد  تسا و  لماک  ۀید  دوش ، عطق  نآ  زا  رتالاب  هفشَح و  رگا  درم  یلسانت  تلآ  رد  تسا و 

تسا ». هید  فصن  مشچ ، ود  زا  یکی  رد  لماک و  يهید  مشچ ، ود  رد  تسا و  لماک  يهید  بل ، ود 
دروم رد  هید و  فصن  دومرف : ترضح  مدیـسرپ . تسد  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  موصعم  ماما   ] ناشیا زا  : » دیوگ هعامـس  ( 8 - ) 48086 - 846

تسا ». هید  فصن  دوش ، عطق  نب  زا  رگا  شوگ 
ود ره  تسا و  هید  فصن  اـهنآ ، زا  مادـک  ره  رد  تسا و  هید  تسد ، ود  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 48087 - 847

دنتسه ». ناسکی 
تسا و هید  اپ ، ود  رد  تسا و  لماک  ۀـید  دوش - عطق  رگا  مه - اب  تسد  ود  رد  هید و  فصن  تسد  رد  هک ، نادـب  و  ( 10 - ) 48088 - 848
، مشچ ود  رد  لماک و  ۀید  ینیب ، رد  لماک و  يهید  شوگ ، ود  رد  لماک و  يهید  نابز ، رد  تسا . هید  وا ، ۀضیب  ود  درم و  یلسانت  تلآ  رد 

. تسا لماک  يهید 

تاعاجرا

: تشذگ

رد و  تسا ». رتش  هاجنپ  دوش ، عطق  رگا  تسد  يهید  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاید  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
. تسا لماک  ۀید  تسد ، ود  ره  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب 

تسا ». هید  فصن  تسد ، کی  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
تسا ». رتش  هاجنپ  دوش ، عطق  رگا  تسد  ۀید  نینچمه  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  و 

تسا ». رانید  رازه  تسد ، ود  ندش  جلف  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و 
رب تسا ، لال  دازردام  رگا  دومرف : ترـضح  درک . عطق  ار  گنگ  يدرم  نابز  يدرم ، : » هک هتفگ  نیا  مهدـفه ، باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
هک سک  نآ  رب  تروص  نیا  رد  دـیوگب ، نخـس  هتـسناوتیم  نآ  زا  سپ  هدرب ، نیب  زا  ار  شنابز  یتفآ  ای  درد  رگا  تسا و  هید  موس  کی  وا 

.« حراوج مشچ و  ود  رد  مکح  تسا  روطنیمه  و  دوزفا : ترضح  تسا . شنابز  ۀید  موس  کی  هدرک ، عطق  ار  صخش  نیا  نابز 

: دیآیم

. دینک هعجارم  دنکیم ، تلالد  دوصقم  زا  یخرب  رب  هک  یتایاور  نآ  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 
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605 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اپ تسد و  ناتشگنا  ۀید  باب 22 

هراشا

رد : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ورمع  وبا  ( 1 - ) 48089 - 849
شش تصشو و  دص  تسد ، ۀید  موس  کی  دوش ، هدیرب  رگا  ماهبا  تشگنا  رد  سپ  تسا ، فک  رد  هک  یناوختسا  ناتـشگنا و  ۀید  اب  هطبار 

تـشگنا ۀید  مجنپ  کی  دتفیب ، اج  یجک  نودـب  رگا  تسا ، فک  تمـس  رد  هک  نامه  ماهبا  ناوختـسا  ۀـید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و 
ناوختسا ندروخ  كََرت  ۀید  دریگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  دتفیب و  اج  ملاس  رگا  هتبلا ] [ ؛ تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  ینعی  ماهبا 

ۀید راـنید و  موس  کـی  راـنید و  تشه  دـسرب ، ناوختـسا  هب  هک  ماـهبا  تحارج  ۀـید  تسا و  راـنید  موس  ود  راـنید و  شـش  تسیب و  ماـهبا 
ۀید فصن  ینعی  رانید  موس  کی  رانید و  تشه  ماهبا ، ندش  خاروس  ۀـید  رانید و  موس  ود  رانید و  هدزناش  ماهبا ، ياهناوختـسا  ییاجهباج 

رانید و موس  کی  رانید و  تشه  ینعی  ناوختسا  ییاجهباج  ۀید  فصن  دسرب ، ناوختسا  هب  هک  ماهبا  تحارج  ۀید  اهناوختسا و  ییاجهباج 
. تسا رانید  هد  ماهبا ، ندش  ادج  ۀید 

هک یتحارج  ۀید  تسا و  رانید  موسود  رانید و  هدزناش  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  ماهبا  يالاب  زا  مود  لصفم  ۀید  و 
کی رانید و  راهچ  لصفم ، ندـش  هراپ  ۀـید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دریگ - تروص  لـصفم  رد  رگا  دـسرب - ناوختـسا  هب 

هک هزادنا  ره  رانید و  جنپ  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هدزیـس  نآ  ندش  هتفاکـش  ۀید  رانید و  مشش 
. دوشیم هبساحم  هیاپ  نیمه  رب  باسح  نامه  هب  دوش  عطق  لصفم  ياهناوختسا  زا 

تـشگنا ناوختـسا  راهچ  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  داتـشه و  تسد ، ۀید  مشـش  کی  یتشگنا ، ره  رد  ناتـشگنا ، دروم  رد  و 
زا یناوختـسا  ره  رد  دسرب ، ناوختـسا  هب  هک  تحارج  ره  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  تسیب  یناوختـسا  ره  ۀـید  ماهبا ، نودـب  فک 

رانید تشه  تشگنا ، راهچ  ياهناوختسا  زا  یناوختسا  ره  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  تشگنا ، راهچ  ياهدنب 
. تسا رانید  موس  کی  و 

ره نتشادرب  كََرت  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  تسا ، تسد  فک  زا  سپ  هک  یتشگنا  راهچ  لصفم  ره  ندش  هتـسکش  ۀید  و 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  هدزیس  تشگنا ، راهچ  زا  یناوختسا 

ياهناوختـسا ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  هس و  یـس و  شاهید  دوشیمن ، بوخ  هک  تسا  هدـش  داـجیا  یمخز  فک  رد  رگا  و 
ندش خاروس  رد  تسا و  رانید  مشـش  کی  راهچ و  دوش ، ادیپ  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  تشه و  فک ،

. تسا رانید  جنپ  شدوخ  ياج  زا  ندش  ادج  رد  رانید و  مشش  کی  راهچ و  فک ، ياهناوختسا 
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. تسا رانید  موس  کی  رانید و  جنپ  هاجنپ و  شاهید  دوش  عطق  هک  یتروص  رد  تشگنا  راهچ  زا  ینایم ، لصفم  ۀید  و 
. تسا رانید  مین  تشه و  نآ ، نتشادرب  كََرت  رد  رانید و  موس  کی  هدزای و  نآ ، ندش  هتسکش  رد  و 

رد رانید و  موس  کی  جنپ و  نآ ، ياهناوختسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  ود  کی و  دسرب ، ناوختسا  يدیفس  هب  هک  یتحارج  رد  و 
. تسا رانید  موس  ود  هس و  شدوخ ، ياج  زا  ندش  ادج  رد  رانید و  موس  ود  ود و  ینایم ، لصفم  ندش  خاروس 

مجنپ راهچ  جنپ و  نآ ، ندـش  هتـسکش  رد  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  تفه و  تسیب و  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ییالاب  لصفم  رد  و 
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رد رانید و  موس  کی  رانید و  ود  دسرب ، ناوختسا  هب  هک  یتحارج  رد  رانید و  مجنپ  کی  راهچ و  نآ ، نتشادرب  فاکـش  رد  و   ) تسا رانید 
تسا و رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  ود  ییالاب  لصفم  ندش  خاروس  رد  و  تسا ) رانید  موس  کی  رانید و  جنپ  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج 

. تسا رانید  جنپ  نآ ، زا  یتشگنا  ره  نخان  رد  رانید و  موس  ود  رانید و  هس  شدوخ ، ياج  زا  نآ  ندش  ادج  رد 
هتسکش ۀید  مجنپ  راهچ  نآ ، ندروخ  كََرت  ۀید  تسا و  رانید  لهچ  شاهید  دروخب ، شوج  یجک  بیع و  نودب  دنکـشب و  رگا  فک  رد  و 

رانید تسیب  اهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  رانید و  جنپ  تسیب و  دسرب ، ناوختسا  هب  هک  یتحارج  ۀید  تسا و  رانید  ود  یـس و  ینعی  نآ  ندش 
بوخ هدش و  رادیدپ  نآ  رد  هک  یمخز  ۀید  رانید و  هد  ینعی  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  نآ ، ندش  خاروس  ۀـید  رانید و  فصن  و 

تسا ». رانید  موس  کی  رانید و  هدزیس  دوشن ،
ۀید تسا و  تسد  ۀـید  موـس  کـی  دوـش ، عـطق  رگا  تسـش  تشگنا  رد  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  هقف  رد  ( 2 - ) 48090 - 850
ۀید مجنپ  کی  دـتفیب ، اج  یجک  بیع و  نودـب  رگا  هتفرگ - رارق  تسد  فک  تمـس  رد  هک  يدـنب  نامه  تسـش - تشگنا  دـنب  ناوختـسا 

. تسا تسش  تشگنا 
تـشه دوش ، هدید  نآ  زا  ماهبا  تشگنا  دنب  ناوختـسا  هک  یتحارج  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  شـش  تسیب و  نآ ، ندروخ  كََرت  ۀـید  و 

اج بیع  یجک و  نودب  رگا  ماهبا  تشگنا  يالاب  زا  مود  دنب  ۀید  رانید و  هد  ماهبا ، تشگنا  دنب  ندـش  ادـج  ۀـید  رانید و  موس  کی  رانید و 
جنپ اهناوختسا ، ندش  اجهباج  ۀید  رانید و  مشش  کی  رانید و  راهچ  دوش ، هدید  الاب  دنب  ناوختسا  هک  یتحارج  ۀید  رانید و  هدزناش  دتفیب ،

. دوشیم باسح  تبسن  نیمه  هب  دوش  عطق  ماهبا  تشگنا  زا  هک  هزادنا  ره  تسا و  رانید 
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زا يدنب  ره  ندش  هتـسکش  ۀـید  رانید و  موس  کی  رانید و  هس  داتـشه و  ینعی  تسد  ۀـید  مشـش  کی  یتشگنا  ره  رد  تشگنا ، راهچ  رد  و 
رانید تشه  ناتشگنا ، ياهناوختسا  ندرک  اجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هدزناش  تسا ، تسد  فک  رانک  هک  یتشگنا  راهچ 
راهچ نآ  ندرک  خاروس  رانید و  مشش  کی  رانید و  راهچ  دهدیم ، ناشن  ار  ناتـشگنا  ياهناوختـسا  هک  یتحارج  رد  رانید و  موس  کی  و 

موس کی  رانید و  جنپ  هاجنپ و  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ینایم  دنب  ۀید  رانید و  جنپ  نآ  ندرک  ادـج  رد  رانید و  مشـش  کی  رانید و 
ار ناوختسا  هک  یتحارج  رد  مین و  رانید و  تشه  نآ ، نتشادرب  فاکش  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  هدزای  نآ  ندش  هتـسکش  رد  رانید و 

رانید ود  ندش ، خاروس  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  جنپ  شیاهناوختـسا  ندش  اجهباج  رد  رانید و  موس  ود  رانید و  کی  دزاس ، راکـشآ 
مین و رانید و  تفهو  تسیب  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  يالاب  دـنب  رد  راـنید و  موس  ود  راـنید و  هس  ندـش ، ادـج  رد  راـنید و  موس  ود  و 

تسا ». رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  جنپ  نآ ، ندش  هتسکش  رد  رانید و  ملهچ  کی 
مراهچ کی  رانید ، موس  ود  رانید و  شش  تصش و  دص و  تسد ، ره  رد  تشگنا  راهچ  ۀید  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  زین  و 

تسا ». رانید  موس  ود  رانید و  کی  لهچ و  رادقم ، نیا 
تـشگنا ۀید  موس  کی  يدنب  ره  رد  رانید و  دص  یتشگنا ، ره  رد  ناتـشگنا  ةرابرد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48091 - 851

تسا ». دنب  ود  ماهبا ، تشگنا  ود  زا  کی  ره  رد  هک  ارچ  تسا ؛ ماهبا  تشگنا  زجهب 
زا و  : » دیوگ یبلح  تسا ». هید  مهد  کی  دوش ، جلف  ای  هدـنک  نب  زا  رگا  تشگنا  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48092 - 852

ماما زا  و  دـیوگ : یبلح  يرآ . دومرف : ترـضح  دـنايواسم ؟ هید  رد  ناتـشگنا  ایآ  هک : مدیـسرپ  ناتـشگنا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسا ». يواسم  زین ]  ] اهنآ ۀید  دومرف : ترضح  مدیسرپ . اهنادند  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص 

، نخان رد  رتش و  هد  تشگنا ، ره  رد  دـنناسکی . هید  رد  اپ  ود  تسد و  ود  ناتـشگنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 5 - ) 48093 - 853
تسا ». رانید  جنپ 

دنناسکی ». هید  رد  اپ  ود  تسد و  ود  ناتشگنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 48094 - 854
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رد تسا و  ناسکی  نادند  نیرتکیدزن  نادند و  نیرترود  رتش . جنپ  نادـند ، ره  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 - ) 48095 - 855

تسا ». رتش  هد  یتشگنا ،) ره  رد   ) تشگنا
تسین ». نآ  رد  یفالتخا  تسا و  تسد  کی  تایاور  نیا  : » دیوگ راصبتسا  باتک  رد  یسوط ] خیش   ] نسح نب  دمحم 

نیا نآ  دراد و  لقتسم  ۀید  نآ  هک  ارچ  دنايواسم ؛ تسـش  تشگنا  رد  زج  ناتـشگنا  : » هک تسا  هدروآ  شتیاور  رد  حصان  نبفیرظ  یلو 
. تسا ناسکی  روط  هب  تشگنا  راهچ  نایم  رد  هید  موس  ود  تسا و  نآ  يارب  تسد  ۀید  موس  کی  هک  تسا 

تایاور نیا  هک  تسا  نکمم  میاهدروآ و  ماکحالا ] بیذـهت   ] نامگرزب باتک  رد  هدوب ، هک  هنوگنامه  ار  حـصان  نب  فیرظ  تیاور  اـم  و 
زا دناوتیم  نیا  تسا ، رتش  هد  یتشگنا  ره  رد  هک  دراد  نانس  نب  هللادبع  ریصبوبا و  تیاور  هچنآ  اما  مینک و  لمح  لیـصفت  نیمه  رب  ام  ار 

تسا و رتش  هد  یتشگنا  ره  يارب  هک  هدرک  وگزاب  يوار  دوخ  دنناسکی ، هید  رد  ناتشگنا  دینـش  نوچ  هک  لکـش  نیا  هب  دشاب ، يوار  نخس 
رب ناملمع  و  میـشاب ] هدرک  تایاور  نیب  عمج   ] هکنیا ات  میتفگ  ار  نیا  اـم  اـهنت  تسا و  تشگنا  راـهچ  صوصخم  مکح  نیا  هک  هتـسنادن 

مینک ». درَط  ار  تایاور  زا  یخرب  هکنیا  هن  دشاب  تایاور  ۀمه 
تسا ». رتش  هد  ددرگ ، جلف  ای  دوش  عطق  نب  زا  رگا  تشگنا  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 8 - ) 48096 - 856

رد دنايواسم و  ود  ره  اپ  ود  تسد و  ود  ناتشگنا  تسا و  رتش  هد  تشگنا  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 9 - ) 48097 - 857
ماهبا ۀید  زا  یمین  نآ ، زا  دـنب  ره  رد  تسا و  دـنب  ود  ماهبا ، صوصخ  رد  دومرف : ترـضح  تسا و  تشگنا  ۀـید  موس  کی  دـئاز ، تشگنا 

ةراـبرد مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  زا  تسا و  تسـش  تشگنا  زجهب  تشگنا  ۀـید  موـس  کـی  ناتـشگنا ، ۀـمه  زا  دـنب  ره  رد  تـسا و 
تسا ». تشگنا  لماک  ۀید  نآ  رد  دومرف : ددرگ - عطق  سپس  دوش و  جلف  یلو  تسه  دوخ  ياج  رب  هکنیا  اب  رگا  تشگنا -

هید رد  یضعب  رب  ناتشگنا  زا  یضعب  ایآ  هک : مدیـسرپ  ناتـشگنا  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هعامـس  ( 10 - ) 48098 - 858
دنايواسم ». هید  رد  ناتشگنا  دومرف : ترضح  دراد ؟ يرترب 

: هک مدیسرپ  اپ  ود  ناتشگنا  تسد و  ود  ناتشگنا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هبیتعنب  مکح  ( 11 - ) 48099 - 859
؟ تسا هید  نآ  رد  تسیچ ؟ دراد ، تشگنا  هد  زا  رتمک  ای  تشگنا  هد  زا  شیب  هک  يدروم  رد  امش  رظن 
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هچ ره  تسا و  تسد  رد  تشگنا  هد  دوشیم ، میـسقت  نآ  ۀـیاپ  رب  هید  هک  یـشنیرفآ  مَکَح ، يا  دومرف : نم  هب  ماـما  دـیوگ : هبیتع  نب  مَکَح 

رازه تسد ، ود  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ره  رد  درادـن و  هید  رتمک ، اـی  رتشیب  اـپ و  ود  رد  تشگنا  هد  زین  درادـن و  هید  رتمک ، اـی  دـشاب  رتـشیب 
ملاس ناتشگنا  ۀید  موس  کی  دشاب ، جلف  صقان و  ناتشگنا  زا  هچ  ره  تسا و  مهرد  رازه  اپ ، ود  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ره  رد  تسا و  مهرد 

دراد ». ار 
. مدیسرپ دنکشب ، نآ  چم  دروخب و  هبرض  هک  تسد  قاس  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راسی  نبلیـضف  ( 12 - ) 48100 - 860

تـسد ۀید  موس  ود  نآ ، رد  دـنوش ، جـلف  مه  فک  ناتـشگنا  هدـش و  جـلف ]  ] کشخ تسد ، فک  تبرـض  نآ  رثا  رب  رگا  دومرف : ترـضح 
. تسا تشگنا  ۀید  موس  ود  هدش ، جلف  هک  یتشگنا  ره  رد  دنامب ، ملاس  یخرب  دوش و  جلف  ناتشگنا  زا  یخرب  رگا  و  دومرف : ترـضح  تسا .

دوش ». جلف  اپ  ناتشگنا  رگا  اپ  قاس و  رد  مکح  تسا  هنوگنیمه  و  دومرف : ترضح 
نیب تسد  ۀـید  موس  ود  تشگنا ، راـهچ  رد  تسد و  ۀـید  موـس  کـی  تسـش ، تشگنا  رد  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ( 13 - ) 48101 - 861

.« تسا یلصا ]  ] حیحص تشگنا  ۀید  موس  کی  دئاز  تشگنا  رد  دوب و  دهاوخ  تشگنا  راهچ 

تاعاجرا
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: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  کی  باب  تایاور  رد 
، تسا گرزب  تشگنا  يارب  اپ  رد  هک  ییاهدـنب  ناتـشگنا و  ۀـید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  موس ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

مجنپ کی  تساپ ، يولهپ  هک  يدنب  ماهبا  ندش  هتسکش  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یسو و  دصیس  ینعی  اپ  ود  ۀید  موس  کی 
تسا و رانید  موس  ود  رانید و  شش  تسیب و  نآ  ندش  هتفاکش  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شش  تسش و  ینعی  تسـش  تشگنا  ۀید 

شـش تسیب و  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  دزاـس ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  رد 
تسا ». رانید  هد  نآ ، ندش  ادج  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  نآ ، ندش  خاروس  رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و 
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تسا ». هید  مهد  کی  اپ ، تسد و  تشگنا  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  متشه  تیاور  رد  و 

تسا ». تشگنا  ۀید  موس  کی  دئاز ، تشگنا  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزاود ، باب  زا  مشش  تیاور  رد  و 
.« دنناسکی اهنادند  دنناسکی و  ناتشگنا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  هدزناپ ، باب  زا  هدزیس  تیاور  رد  و 

: دیآیم

اب جـلف  صقان و  تشگنا  هس  شزرا  مهرد و  رازه  ود  فک ، اب  ملاس  تشگنا  ود  شزرا  : » هک هتفگ  نیا  يدـعب ، باـب  زا  مراـهچ  تیاور  رد 
.« تسا ملاس  ۀید  موس  کی  صقان ، ۀید  هک  ارچ  تسا ؛ مهرد  رازه  فک ،

جلف تشگنا  تسد و  عطق  ۀید  باب 23 

هراشا

تسا هدرک  تیاور  دنکیم ، عطق  ار  يدرم  جلف  تسد  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  نامیلـس  ( 1 - ) 48102 - 862
تسا ». هید  موس  کی  وا  رب  : » دومرف ترضح  هک 

هید موس  کی  ود ، نیا  زا  مادک  ره  رد  : » دومرف جـلف ، تشگنا  جـلف و  تسد  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2 - ) 48103 - 863
تسا ».

دوشیم ». لماک  شاهید  دوش ، جلف  هک  ینامز  تشگنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48104 - 864
شتسد تشگنا  هس  هک  ار  يدازآ  درم  تسد  هک  ياهدرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ حلاص  نب  نسح  ( 4 - ) 48105 - 865
ترـضح دینک . باسح  دـیهاوخیم ، هک  هزادـنا  ره  متفگ : تسیچ ؟ هدرب  ياهب  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . هدرک ، عطق  ار  نآ  هدوب و  جـلف 

هدرب يالوم  هب  هدش  هدیرب  شتـسد  هک  سک  نآ  دشاب ، جـلف  صقان و  تشگنا  هس  ملاس و  تشگنا  ود  ۀـید  زا  رتشیب  هدرب  ياهب  رگا  دومرف :
: مدیسرپ دناتسیم . جلف  تشگنا  هس  اب  ار  شملاس  تشگنا  ود  ياهب  تساوخ ، رگا  دریگیم و  ار  هدرب  دنادرگیم و  رب  ار  تمیق  زا  یفاضا 

مهرد و رازه  ود  فک ، اب  ملاس  تشگنا  ود  ياهب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هزادـنا  هچ  جـلف  تشگنا  هس  فک و  اب  ملاس  تشگنا  ود  شزرا 
. تسا ملاس  ۀید  موس  کی  جلف  ۀید  هک  ارچ  تسا ؛ مهرد  رازه  فک ، اب  جلف  تشگنا  هس  شزرا 
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لیوحت هدش  عطق  شتـسد  هک  سک  نآ  هب  هدرب  دوب ، جلف  تشگنا  هس  ملاس و  تشگنا  ود  ۀـید  زا  رتمک  هدرب  ياهب  رگا  و  دومرف : ترـضح 
دریگیم ». ار  هدرب  دهدیم و  لوپ ]  ] هدرب ياج  هب  هدرب  يالوم  هک  نآ  ای  دوشیم  هداد 

. تسا ملاس  ۀید  موس  کی  جلف ، ياپ  تسد و  ۀید  ( 5 - ) 48106 - 866

تاعاجرا

: تشذگ

تـسد ۀید  موس  کی  جـلف ، تسد  ۀـید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مهدزناپ  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
تسا ». ملاس ] ]

تـسا نینچمه  تسا و  نابز  ۀـید  موس  کی  دـنک ، عطق  ار  گنگ  نابز  هک  یـسک  رب  : » هک هتفگ  نیا  مهدـفه ، باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 
میتفای ». ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  نینچنیا  دومرف : ترضح  حراوج . مشچ و  ود  رد  مکح 

.« تسا ملاس  ياضعا  ۀید  موس  کی  یجلف ، وضع  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ود ، تسیب و  باب  زا  هدزای  تیاور  رد  و 

نخان ۀید  باب 24 

هراشا

دـساف هایـس و  دیورن و  دوش و  هدیـشک  رگا  نخان  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48107 - 867
تسا ». رانید  جنپ  دیآ ، نوریب  يدیفس  رگا  یلو  داد  رانید  هد  هب  مکح  دیورب ،

، دوش عطق  رگا  نخان  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تسا هدمآ  هللا  همحر  قودص  خیـش  عنقُم  باتک  رد  ( 2 - ) 48108 - 868
داد ». مکح  رانید  هد  هب 

تسا ». تشگنا  مدص  کی  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ رانید  هد  نخان  ۀید  : » تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  و  ( 3 - ) 48109 - 869
هک دنیبب  بیسآ  ياهنوگ  هب  تسد  ود  تسش  تشگنا  نخان  ود  رگا  و  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 48110 - 870

رانید هاجنپ  تسیود و  تسد ، ره  ياهنخان  ۀـید  تسا و  تسد  ياهنخان  ۀـید  موس  کـی  ود ، نآ  زا  مادـک  ره  رد  دـنک ، داـجیا  ياهنیزه 
تیاور تسا و  هنوگنیمه  زین  اپ  ود  ياهنخان  ۀیدو  دیوگ :) هک  نآ  ات   ) تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  داتـشه و  نآ  موس  کی  تسا و 

تسا ». رانید  یس  مادک ، ره  اپ  ود  تسد و  ود  رد  اهنخان  ۀید  رد  ام  لمع  رانید و  یس  ینخان  ره  رد  هک : تسا  هدش 
619 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

جنپ تسد ، زا  یتشگنا  ره  زا  نخان  ره  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  ءاـضعا ، تاـید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
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تسا ». رانید  هد  اپ ، ناتشگنا  زا  نخان  ره  ۀید  هک : مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تسا و  رانید 
.« تسا رانید  جنپ  نخان ، ره  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مود ، تسیب و  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 

تسش تشگنا  ناتشگنا و  ياهدنب  ۀید  باب 25 

هراشا

، تسـش تشگنا  زجهب  تشگنا  نآ  ۀـید  موس  کی  هب  تشگنا  زا  دـنب  ره  دروم  رد  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48111 - 871
دنب ود  تسش ، تشگنا  يارب  هک  تسا  لیلد  نیدب  نآ ، درکیم و  مکح  تسـش  تشگنا  ۀید  زا  یمین  هب  نآ  دنب  رد  هک  ارچ  دادیم ؛ مکح 

. تسا

تاعاجرا

: تشذگ

رگا تسـش  تشگنا  يالاب  زا  مود  دـنب  ۀـید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاـید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
رگا دزاس - نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و 

ۀید تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دنب ، قیمع  ندش  خاروس  ۀـید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دریگ - تروص  دـنب  رد 
هب دوش  عطق  نآ  زا  هک  هزادنا  ره  رانید و  جنپ  نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هدزیس  دنب ، نتشادرب  كََرت 

عطق هک  یتروص  رد  تشگنا  راهچ  زا  ینایم  دـنب  ۀـید  و  دـیوگ :) هک  اجنآ  ات  . ) تسا شزرا  نامه  ۀـیاپ  رب  دوشیم و  باسح  تبـسن  نامه 
مین تشه و  نآ  نتـشادرب  كََرت  رد  تسا و  رانید  موس  کی  هدزای و  نآ  ندـش  هتـسکش  رد  تسا و  رانید  موس  کی  جـنپ و  هاـجنپ و  دوش 

. تسا رانید  موس  ود  رانید و  کی  دزاس ، راکشآ  ار  دنب  ناوختسا  يدیفس  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید 
ود هس و  نآ ، ندـش  ادـج  رد  رانید و  موس  ود  ود و  نآ ، ندـش  خاروس  رد  رانید و  موس  کی  جـنپ و  نآ ، ياهناوختـسا  ییاـجهباج  رد  و 

. تسا رانید  موس 
خاروس رد  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  جـنپ و  نآ ، ندـش  هتـسکش  رد  مین و  تفه و  تسیب و  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  يـالاب  دـنب  رد  و 

کی  نآ  ندش  ادج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  کی و  نآ ، نتشادرب 
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هک تسا  یمود  دنب  نآ  و  تساپ ) ناتـشگنا  روظنم ،  ) تسـش تشگنا  يالاب  دنب  ۀید  و  دیوگ :) هک  نآ  ات  . ) تسا رانید  مجنپ  راهچ  رانید و 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  هدزناش  تسا ، نخان  نآ  رد 

تشه نآ ، ياهناوختسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  مشش  کی  رانید و  راهچ  دنک ، راکشآ  ار  دنب  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  رد  و 
موس کی  رانید و  هدزیـس  نآ ، نتـشادرب  كََرت  رد  رانید و  مشـش  کی  رانید و  راهچ  شندـش ، خاروس  رد  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و 
کی هس و  داتشه و  ینعی  تساپ ؛ ۀید  مشش  کی  اهنآ  زا  یتشگنا  ره  ۀید  و  دیوگ :) هکنآ  ات  . ) تسا رانید  جنپ  نآ ، ندش  ادج  رد  رانید و 

. رانید موس 
ۀید تسا و  رانید  موس  ود  هدزناش و  نآ ، زا  یناوختـسا  ره  ندش  هتـسکش  ۀید  تسـش ، تشگنا  نودب  تشگنا  راهچ  ياهناوختـسا  ۀـید  و 
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ناوختسا ره  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  مشش  کی  رانید و  راهچ  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  نآ  زا  یناوختـسا  ره  تحارج 
. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هدزیس  نآ ، نتشادرب  كََرت  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  تشه و  ناتشگنا ، زا  يدنب 

هس و یس و  دوشیمن ، بوخ  اپ  رد  هک  یمخز  ۀید  تسا و  رانید  مشـش  کی  راهچ و  ناتـشگنا ، زا  یناوختـسا  ره  نتـشادرب  خاروس  ۀید  و 
كََرت ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  هدزناش و  دریگیم ، رارق  اپ  يولهپ  ناتـشگنا  زا  هک  یلـصفم  ندش  هتـسکش  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی 

ۀید تسا و  رانید  موس  کی  تشه و  ناتـشگنا ، زا  يدـنب  ره  ناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و  راـنید  موس  کـی  هدزیـس و  نآ ، نتـشادرب 
کی راهچ و  نآ ، ندرک  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دزاس ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  يدـنب  ره  تحارج 

. تسا رانید  جنپ  نآ  ندرک  ادج  ۀید  تسا و  رانید  مشش 
. تسا رانید  موس  ود  رانید و  جنپ  هاجنپ و  شاهید  دوش  عطق  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ینایم  دنب  رد  و 

ۀید تسا و  رانید  مجنپراهچ  رانید و  تشه  نآ ، نتـشادرب  كََرت  ۀـید  تسا و  رانید  مجنپ  راـهچ  راـنید و  جـنپ  نآ ، ندـش  هتـسکش  ۀـید  و 
تسا و رانید  موس  ود  رانید و  جنپ  شیاهناوختـسا ، ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  ود  دـنک ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  نآ  تحارج 

. تسا رانید  موسود  رانید و  ود  نآ ، ندرک  خاروس  ۀید  رانید و  موس  ود  هس و  نآ ، ندرک  ادج  ۀید 
هتـسکش ۀید  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  تفه و  تسیب و  شاهید  دوش  عطق  رگا  تسا  نخان  نآ  رد  هک  نامه  تشگنا  راهچ  يالاب  دنب  رد  و 
يدیفـس هک  نآ  تحارج  ۀـید  تسا و  رانید  مجنپ  کی  راهچ و  نآ ، نتـشادرب  كََرت  ۀـید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزای  نآ ، ندـش 

ۀید تسا و  رانید  مجنپ  کی  رانید و  ود  شیاهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  کی  دنک ، راکـشآ  ار  ناوختـسا 
تسا ». رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  کی  نآ ، ندرک  ادج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  کی  نآ ، ندرک  خاروس 

623 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

اههدند هنیس و  ۀید  باب 26 

هراشا

تسا رانید  دصناپ  دوش ، جک  نآ  فرط  ود  ره  دوش و  هدیبوک  رگا  هنیـس  ۀید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48112 - 872
رانید رازه  فتک  ود  اب  شاهید  دوش ، جـک  فتک  ود  هنیـس و  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  تسیود و  شاهید  دوش ، جـک  نآ  فرطکـی  رگا  و 

يدیفس هنیس ، رد  هک  یتحارج  ۀید  تسا و  رانید  دصناپ  نآ  ۀید  دوش  جک  هنیس ، نتشادرب  فاکش  هوالع  هب  فتک  ود  زا  یکی  رگا  تسا و 
جنپ تسیب و  دزاس ، راکشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  تشپ  فتک و  ود  تحارج  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  دهد ، ناشن  ار  ناوختـسا 

، دنادرگرب رگید  يوس  هب  ار  شیور  هک  دـناوتن  صخـش  دـنامب و  وس  کی  هب  دوش و  جـک  ندرگ  بیـسآ ، نیا  ۀـیحان  زا  رگا  تسا و  رانید 
اج جـک  رگا  تسا و  رانید  دـص  شاهید  دـتفیب ، اج  بیعو  یجک  نودـب  دوش و  هتـسکش  تارقف  نوتـس  رگا  تسا و  راـنید  دـصناپ  شاهید 

. تسا رانید  جنپ  تسیب و  دص و  ینعی  هید  متشه  کی  درم  ناتسپرس  ندش ] هدیرب   ] رد تسا و  رانید  رازه  شاهید  دتفیب ،
هدزاود نآ  نتشادرب  كََرت  ۀید  رانید و  جنپ  تسیب و  شاهید  دنکشب ، هدند  ناوختـسا  رگا  تسا  بلق  رانک  رد  هک  ولهپ  ياهناوختـسا  رد  و 

مراهچ کی  دزاس ، راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفـس  هک  یتحارج  رانید و  مین  تفه و  ولهپ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  مین  و 
. تسا نیمه  لثم  نآ  نتشادرب  خاروس  ۀید  تسا و  نآ  ندش  هتسکش 

رانید و تفه  نآ ، نتـشادرب  فاکـش  ۀید  رانید و  هد  شاهید  دنکـشب  اهنآ  زا  یکی  رگا  تسا  ناوزاب  رانک  رد  هک  ولهپ  ياهناوختـسا  رد  و 
ۀید مراهچ  کی  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  هدند  ناوختـسا  ره  تحارج  ۀـید  رانید و  جـنپ  نآ  ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید 
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ذوفن نورد  رد  هک  یتحارج  رد  تسا و  مین  رانید و  کی  شاهید  دـنک ، ادـیپ  خاروس  رگا  تسا و  مین  رانید و  ود  ینعی  نآ  ندـش  هتـسکش 
هب ياهزین  اـی  ریت  فرط  ود  ره  زا  رگا  تسا و  راـنید  موس  کـی  هس و  یـس و  دصیـس و  ینعی  ناـج  ۀـید  موس  کـی  هدـش ، نیکرچ  هدرک و 

تسا ». رانید  موس  کی  هسو و  یس  دصراهچ و  شاهید  دیآ ، دیدپ  خاروس  دور و  ورف  مکش  تسوپ  ای  نیریز  تسوپ 
 625 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رانید دصناپ  شاهید  دوش ، جک  نآ  قش  ود  ره  دنکـشب و  هنیـس  رگا  و  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  باتک  رد  ( 2 - ) 48113 - 873
. تسا

رانید رازه  فتک  ود  اب  شاهید  دوش ، ات  هناش ، ود  هنیـس و  رگا  تسا و  رانید  هاـجنپ  تسیود و  دوش ، مخ  رگا  هنیـس  قش  ود  زا  یکی  ۀـید  و 
يدیفـس هنیـس ، رد  هک  یتـحارج  ۀـید  تسا و  راـنید  دـصناپ  شاهید  درادرب ، فاکـش  مه  هنیـس  دوـش و  اـت  فـتک  ود  زا  یکی  رگا  تسا و 

رانید دصناپ  شاهید  ددرگب ، رگید  يوس  هب  دناوتن  درف  دوش و  جک  وس  کی  هب  رگا  تسا و  رانید  جنپو  تسیب  دـنک ، راکـشآ  ار  ناوختـسا 
. تسا رانید  رازه  شاهید  دوش ، جک  رگا  تسا و  رانید  دص  شاهید  دتفیب ، اج  بیعیب  دنکشب و  تارقف  نوتس  رگا  تسا و 

ندش ادج  ۀید  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  شاهید  دنکشب - اهنآ  زا  یکی  رگا  تسا - بلق  رانک  رد  هک  اهنآ  ولهپ ، ةدند  ياهناوختسا  رد  و 
هتـسکش ۀـید  مراهچ  کی  شاهید  دوش ، راکـشآ  ناوختـسا  يدیفـس  هک  درادرب  یتحارج  رگا  تسا و  مین  رانید و  تفه  شیاه ، ناوختـسا 

. تسا نیمه  دننام  مه  نتشادرب  خاروس  تسا و  ندش 
تفه درادرب ، كََرت  رگا  تسا و  رانید  هد  دنکـشب ، رگا  هدند  ناوختـسا  ره  ۀـید  تسوزاب ، ود  رانک  رد  هک  ولهپ  ةدـند  ياهناوختـسا  رد  و 
ندش هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  شاهید  دزاس ، راکشآ  ار  هدند  ناوختـسا  هک  یتحارج  رانید و  جنپ  شیاهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  رانید و 
رگا نآ  ندش  بویعم  رد  تسا و  مین  رانید و  ود  شاهید  درادرب ، قیمع  خاروس  هدند  کی  رگا  تسا و  مینو  رانید  ود  ینعی  هدند  ناوختسا 

تسا ». رانید  جنپ  تسیب و  دص و  دبای ، دوبهب 
ینعی لماک  ۀید  فصن  شاهید  دوش ، مخ  نآ  يوس  ود  هدـیبوک و  رگا  هنیـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48114 - 874

تسا ». لماک  ۀید  نآ  رد  دوش ، مخ  هناش  ود  هنیس و  رگا  تسا و  لماک  ۀید  مراهچ  کی  نآ ، يوس  ره  رد  تسا و  رانید  دصناپ 
جنپ تسیب و  شاهید  دنکشب ، رگا  تسا  هنیس  رانک  رد  هک  ولهپ  ياهناوختسا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48115 - 875

.« تسا رانید  هد  نآ  زا  ياهدند  ره  رد  دراد ، رارق  وزاب  ود  رانک  رد  هک  ییولهپ  ياهناوختسا  رد  تسا و  رانید 

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  باب  نیا  رب  هچنآ  وضع ؛ صاصق  باوبا  زا  مکی  باب  رد 

: دیآیم

. تسه ثحب  نیا  اب  بسانم  جاجش  باوبا  زا  مکی  باب  رد 
627 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تارقف نوتس  ۀید  باب 27 
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هراشا

دوـب و هدـش  هتـسکش  شتارقف  نوتـس  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 1 - ) 48116 - 876
تسا ». لماک  ۀید  نآ  رد  هک  داد  مکح  دنیشنب ، تسناوتیمن 

داد ». لماک  ۀید  هب  مکح  تارقف  نوتس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 48117 - 877
هتسکش رگا  تارقف  نوتس  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد  تیاور  نیا  نتم 

داد ». لماک  ۀید  هب  مکح  دوش ،
بوخ دوش و  هتسکش  رگا  تارقف  نوتـس  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 3 - ) 48118 - 878

تـسرد بیع  نودب  رگا  یلو  تسا . لماک  ۀید  نآ  رد  زاب  دوش ، هدیمخ  ینعی  دریگب  جـک  رگا  نینچمه  درک و  لماک  ۀـید  هب  مکح  دوشن ،
تسا ». رانید  دص  شاهید  دوش ،

لماک ۀید  هب  مکح  دنک ، ینم  لازنا  دناوتن  صخـش  هک  ياهنوگ  هب  دنکـشب  رگا  رمک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48119 - 879
. داد

ۀید مشچ ، ود  رد  تسا و  لماک  ۀـید  نآ  رد  : » دومرف دنکـشیم ، شرمک  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 5 - ) 48120 - 880
رگا درم  تلآ  رد  تسا و  هید  فصن  شوگ ، ود  زا  یکی  رد  لماک و  ۀـید  شوگ  ود  رد  تسا و  هید  فصن  مشچ ، ود  زا  یکی  رد  لماک و 

ۀید بل ، ود  رد  لماک و  ۀـید  دوش ، عطق  همرن  رگا  ینیب  رد  تسا و  لماک  ۀـید  دوش ، عطق  نآ  زا  رتالاب  و  هنتخ ] زا  رتـالاب  تلآ  رـس   ] هفـشَح
تسا ». لماک 

تسا ». لماک  ۀید  دنیشنب ، دناوتن  نآ  بحاص  دنکشب و  رگا  رمک  : » تسا هدمآ  ِعنقُم  باتک  رد  ( 6 - ) 48121 - 881
629 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

تاعاجرا

: تشذگ

یجک و نودـب  دنکـشب و  تارقف  نوتـس  رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
هدیمخ رگا  تشپ  هک : مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تسا و  رانید  رازه  شاهید  دوش ، جک  رگا  رانید و  دص  شاهید  دوش ، بوخ  بیع 

.« تسا رانید  رازه  شاهید  دوش ،

: دیآیم

لازنا دناوتن  نآ  بحاص  هک  ییاج  ات  دنکشب  رگا  تشپ  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مشش ، یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسا ». لماک  ۀید  دنک ، ینم 

راـنید رازه  دوش ، هدـیمخ  رگا  تشپ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  عفاـنم ، تاـید  باوـبا  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« تسا

درم نز و  ناتسپ  ۀید  باب 28 
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هراشا

. داد مکح  تسا ، هدرک  عطق  ار  شنز  ناتسپ  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 48122 - 882
مراذگیم ». درم  ةدهع  هب  نز  يارب  ار  لماک  يهید  زا  یمین  نونکامه  دومرف : ناشیا 

تسا ». لماک  ۀید  نز ، ناتسپ  ود  يارب  : » تسا هدمآ  ِعنقُم  باتک  رد  ( 2 - ) 48123 - 883
کی نز ، ناتـسپ  كون  يارب  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناشّدج  زا  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48124 - 884

تسا ». هید  متشه 
.« تسا رانید  جنپ  تسیب و  دص و  ینعی  هید  متشه  کی  درم ، ناتسپ  كون  يارب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48125 - 885

تاعاجرا

: تشذگ

. دنکیم تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  مکی ، باب  تایاور  رد 
درم ناتسپ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

داد ». يوتف  رانید  جنپ  تسیب و  دص و  ینعی  هید  متشه  کی  هب 
631 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

درم یلسانت  تلآ  ۀید  باب 29 

هراشا

لماک ۀید  هضیب ، ود  رد  لماک و  ۀید  هفشَح ، رد  لماک و  ۀید  درم ، یلسانت  تلآ  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48126 - 886
درادن ».] یقرف  تسار  پچ و  . ] دنربارب ود  نیا  هید و  زا  یمین  هضیب ، ود  زا  مادک  ره  رد  و 

تسا ». لماک  ۀید  رسپ ، یلسانت  تلآ  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 48127 - 887
تلآ رد  لماک و  ۀید  هچب ، یلسانت  تلآ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48128 - 888

تسا ». لماک  ۀید  یسنج ،] ناوتان   ] نیّنع یلسانت 
ۀید هب  دوش ، عطق  رگا  درم  یلـسانت  تلآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تسا هدمآ  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  ( 4 - ) 48129 - 889

درک ». مکح  لماک 
تسا ». هید  هجاوخ ، یلسانت  تلآ  رد  : » هدمآ عنقملا  رد  ( 5 - ) 48130 - 890

.« تسا رانید  رازه  درم ، یلسانت  تلآ  رد  : » هدمآ مالسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  ( 6 - ) 48131 - 891

تاعاجرا
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: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  مکی ، باب  رد 
تسا ». رانید  رازه  درم ، یلسانت  تلآ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

لماک ۀید  دوش ، عطق  هفـشَح  ياج  زا  رگا  درم  یلـسانت  تلآ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مهن  تیاور  رد  و 
تسا ».

تسا ». لماک  ۀید  درم ، یلسانت  تلآ  رد  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متشه ، تیاور  رد  و 
تسا ». رتش  دص  دوش ، عطق  رگا  درم  یلسانت  تلآ  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، مهن و  تیاور  رد  و 

تسا ». رانید  رازه  نآ  رد  درم  یلسانت  تلآ  : » هک هتفگ  نیا  مهدزای ، تیاور  رد  و 
هید موس  کی  وا ، ۀـضیب  ود  دازآ و  ۀـجاوخ  یلـسانت  تلآ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدـفه ، باـب  زا  موس  تیاور  رد  و 

تسا ».
تسا ». لماک  ۀید  رسپ ، یلسانت  تلآ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  و 
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، دوش عطق  نآ  يالاب  هفـشَح و  رگا  درم  یلـسانت  تلآ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

تسا ». لماک  ۀید 
تسا ». لماک  ۀید  هضیب ، ود  یلسانت و  تلآ  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، تیاور  رد  و 

، دوش عطق  نآ  يالاب  هفشَح و  رگا  درم  یلـسانت  تلآ  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  متفه ، تسیب و  باب  زا  مجنپ  تیاور  رد  و 
.« تسا لماک  ۀید 

: دیآیم

يدرم هدرک و  عطق  ار  يدرم  یلسانت  تلآ  هک  ینز  دروم  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، یس و  باب  زا  مراهچ  تیاور  رد 
لماک ۀید  نماض  ود ، نآ  زا  مادک  ره  تسین و  نانآ  نایم  صاصق  تسا ، هدوب  دـمع  يور  زا  ود  ره  هدرک و  عطق  ار  ینز  یلـسانت  تلآ  هک 

تسا ». شدوخ  لام  رد 
زا مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و  تسا ». لماک  ۀـید  هفـشَح ، رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مایـس ، باب  زا  موس  تیاور  رد  و 

تسا ». رانید  رازه  دوش ، هدنک  رگا  درم  یلسانت  تلآ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  عفانم ، تاید  باوبا 
، ییاونـش تسا و  هدز  ار  يدرم  اـصع  اـب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مراـهچ ، باـب  زا  موـس  تیاور  رد  و 

.« داد لماک  ۀید  شش  هب  مکح  تسا ، هدنز  وا  یلو  دنکب  دناوتیمن  شزیمآ  هدرب و  نیب  زا  ار  وا  لقع  نابز و  ییانیب ،

فان قتف  یتشپژوگ و  قتف ، هضیب ، ندرک  داب  هضیب ، ۀید  باب 30 

هراشا

رانید دصراهچ  شاهید  دنک ، داب  شاهضیب  ود  ره  دنیبب و  بیسآ  يدرم  رگا  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48132 - 892
ياهنوگ هب  كدنا - رگم  دور  هار  دناوتن  و  نوریب ] تمـس  هب  هنـشاپ  لخاد و  تمـس  هب  اهاپ  ِرَـس   ] دوش جک  لخاد  هب  شیاپ  ود  رگا  تسا و 
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، دوش هدیمخ  شرمک  بیـسآ  نآ  زا  رگا  تسا و  رانید  دصتـشه  ینعی  ناسنا  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  تسین - دـنمدوس  نادـنچ  شیارب  هک 
. تسا دسرب ، شاهید  هک  ياهزادنا  هب  رفن  شش  اهنیا  زا  يدروم  ره  رد  هماسق  دوشیم و  لماک  رانید  رازه  شاهید  تروص  نیا  رد 

نیریز تسوپ  دشاب و  هناع  رد  رگا  رانید و  دص  ینعی  تسا ؛ سفن  ۀید  مهد  کی  دشاب  تلآ ] يالاب   ] هناع يالاب  رگا  فان  ندرک  داب  ۀید  و 
تسا ». هید  مجنپ  کی  رانید و  تسیود  شاهید  دنک ، داب  شاهضیب  ود  زا  یکی  دنک و  هراپ  ار 
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رد تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  دص و  ینعی  هید  متشه  کی  درم ، ناتسپ  رس  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48133 - 893

تسا و رانید  دصراهچ  شاهید  دنک ، داب  ود  ره  شاهضیب  ود  دنیبب و  بیـسآ  يدرم  رگا  و  دومرف : ترـضح  تسا . رانید  دصناپ  درم ، ۀضیب 
ناسنا ۀـید  مجنپ  راهچ  شاهید  تسین ، دـنمدوس  نادـنچ  شیارب  هک  ياهنوگ  هب  رگم  دور  هار  دـناوتن  دوش و  جـک  لخاد  هب  شیاـپ  ود  رگا 

ره رد  هماسق  دوشیم و  لماک  راـنید  رازه  شاهید  تروص  نیا  رد  دوش ، هدـیمخ  شرمک  بیـسآ  نآ  زا  رگا  تسا و  راـنید  دصتـشه  ینعی 
ای هضیب ، ود  ندـش  هدـیبوک  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  تسا و  دـسرب ، شاهید  هک  ياهزادـنا  هب  رفن  شـش  اـهنیا  زا  يدروـم 

کی ینعی  رانید  تسیود  شاهید  دنک ، داب  هضیب  ود  زا  یکی  دفاکـشب و  ار  نیریز  تسوپ  دشاب و  هناع  يالاب  رگا  داد  يوتف  نآ ، ياهگر 
تسا ». هید  مجنپ 

تسا لماک  ۀید  هضیبود ، رد  تسا و  لماک  ۀید  هاگ ] هنتخ  زا  تلآ  رس   ] هفشَح رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48134 - 894
دـصراهچ ود ، نآ  رد  دنک ، داب  شاهضیب  ود  ره  دنیبب و  یبیـسآ  يدرم  رگا  دنايواسم و  ود  ره  تسا و  هید  زا  یمین  ود ، نآ  زا  یکی  رد  و 

رانید ». تسیود  هضیب ، ره  رد  تسا و  رانید 
رب یکی  هک : تسا  هدـش  تیاور  تسا و  راـنید  رازه  هضیب ، ود  ۀـید  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  هقف  باـتک  رد  ( 4 - ) 48135 - 895

دوش جـک  لخاد  هب  اـپ  ود  رگا  تسا و  پچ  ۀـضیب  دوشیم - تسرد  وا  زا  دـنزرف  هکنیا  لـیلد  هب  تسرترب - هک  نآ  دراد و  يرترب  يرگید 
راهچ شاهید  سپ  دروخیمن ، شدرد  هب  هک  ياهنوگ  هب  رگم  دور  هار  دـناوتن  و  نوریب ] تمـس  هب  هنـشاپ  لـخاد و  تمـس  هب  اـهاپ  تسـش  ]

تسا ». رانید  دصتشه  ینعی  ناسنا  ۀید  مجنپ 
رد تسا و  هید  موس  ود  نآ  رد  دوش ، عطق  رگا  سپ  تسا . پچ  ۀـضیب  زا  دـنزرف  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 5 - ) 48136 - 896

تسا ». هید  موس  کی  تسار ، ۀضیب 
يدگل شیاپ  اب  نز  دنک ، شزیمآ  نز  نآ  اب  تساوخ  نوچ  درک . جاودزا  ینز  اب  ام  ۀیاسمه  : » دیوگ رامع  نب  ۀـیواعم  ( 6 - ) 48137 - 897

هیلع قداـص  ماـما  زا  نم  دـشیمن . وا  يارب  يدـنزرف  یلو  درکیم  شزیمآ  نآ  زا  سپ  دـش و  قتف  هب  ـالتبم  درک و  داـب  وا  ۀـضیب  دز و  وا  هب 
، یقتف ره  رد  دومرف : ترضح  مدیسرپ . تسا ، هدروآ  داب  شفان  هدناسر و  یبیسآ  يدرم  فان  هب  هک  يدرم  ةرابرد  زین  هراب و  نیارد  مالسلا 

تسا ». هید  موس  کی 
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رگا سپ  دریگن ، قتف  یلو  دنک  داب  رگا  تسا و  هید  موس  کی  مکـش ، قتف  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 7 - ) 48138 - 898
هتبلا تسا ، هید  موس  کی  غرم  مخت  کی  ةزادنا  هب  رانید و  دص  امرخ  کی  ةزادنا  هب  رانید و  تسیب  دـص و  دـنک  داب  ودرگ  کی  ةزادـنا  هب 

.« دروخب ناکت  دروایب و  راشف  رگا 

تاعاجرا

: تشذگ
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رگا دومرف : ترـضح  تسا . هتفر  نیب  زا  شاهضیب  ود  زا  یکی  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  ءاضعا ، تاـید  باوبا  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
هید فصن  یکی  رد  دـشاب ، نآ  زا  ات  ود  ندـب  رد  هچ  ره  هک  دـیدومرفن  رگم  ارچ ؟ مدیـسرپ : تسا . هید  موس  ود  نآ  رد  تسا ، پچ  ۀـضیب 

تسا ». پچ  ۀضیب  زا  دنزرف  نوچ  دومرف : ترضح  تسا ؟
مالسلا هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  و  تسا ». رانید  رازه  هضیب ، ود  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا و رانید  دصراهچ  شاهید  درک ، داب  شاهضیب  ود  ره  دید و  بیـسآ  درم  رگا  دوزفا : ترـضح  تسا . رانید  دصناپ  درم  ۀـضیب  رد  : » هک
شیارب هک  ياهنوگ  هب  رگم  دورب  هار  تسناوتن  و  نوریب ) تمـس  هب  هنـشاپ  لخاد و  تمـس  هب  اپ  تسـش   ) دـش جـک  لخاد  هب  شیاـپ  ود  رگا 

تسا ». رانید  دصتشه  ینعی  ناسنا  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  درادن ، ياهدیاف 
هک داد  يوتف  نآ  ياهگر  ای  هضیب  ود  ندش  هدیبوک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  و 

راـنید تسیود  شاهید  تسا ، هتفرگ  قتف  هضیب  ود  زا  یکی  هدرک و  هراـپ  ار  نیریز  تسوـپ  تسا و  تلآ ] يـالاب   ] هناـع رد  تلاـح  نیا  رگا 
تسا ». ناسنا  ۀید  مجنپ  کی  ینعی 

یمین ود ، نآ  زا  یکی  رد  تسا و  لماک  ۀـید  هضیب ، ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تسیب و  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« دنا يواسم  ود  ره  تسا و  هید  زا 

: دیآیم

.« تسا رانید  رازه  هضیب ، ود  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مکی  تیاور  رد 

نز یلسانت  تلآ  ندیرب  مکح  باب 31 

هراشا

نز ۀید  دنک ، عطق  ار  ینز  یلسانت  تلآ  يدرم  رگا  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48139 - 899
منکیم ». عطق  دهاوخب ، نز  رگا  نز  رطاخ  هب  ار  درم  یلسانت  تلآ  دزادرپن ، نز  هب  ار  هید  رگا  مراذگیم و  درم  ةدهع  رب  ار 
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عطق ار  شنز  یلـسانت  تلآ  هک  ار  يدرم  : » دوـمرف هک  هدرک  تیاور  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 2 - ) 48140 - 900
هاگن ار  نز  هک  درک  روبجم  ار  وا  تشاذـگ و  درم  ةدـهع  رب  ار  نز  ۀـید  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک 

دراد ».
ترـضح دزن  دوـب ، هدـیرب  ار  ینز  یلـسانت  تلآ  هک  ار  يدرم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  تسا : هدـمآ  عـِنْقُم  باـتک  رد  ( 3 - ) 48141 - 901

تخاس ». هید  تخادرپ  هب  مزلم  ار  درم  تشاذگن و  صاصق  ود  نیا  نایم  ترضح  دندروآ .
ینز یلسانت  تلآ  هک  يدرم  دوب و  هدرک  عطق  ار  يدرم  یلـسانت  تلآ  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48142 - 902

ۀید نماض  ود ، نیا  زا  مادک  ره  تسین و  ود  نیا  نایم  صاصق  : » دومرف دـندوب ، هدرک  ار  راک  نیا  دـمع  يور  زا  ود  ره  دوب و  هدرک  عطق  ار 
[ يو قـالط  مدـع  و   ] نآ يرادـهاگن  رب  هدوب ، نز  نآ  رـسمه  رگا  درم  دـننیبیم و  یکاـندرد  رفیک  دنتـسه و  شیوخ  لاـم  رد  هیلع  یّنجم 

دوشیم ». روبجم 
« تسا لماک  ۀید  یلسانت ، تلآ  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48143 - 903
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تاعاجرا

: تشذگ

تلالد باب  نیا  دافم  رب  هچنآ  هب  ءاضعا  تاید  باوبا  زا  مکی  باب  تاـیاور  مود و  باـب  وضع و  صاـصق  باوبا  زا  مکی  باـب  تاـیاور  رد 
. دینک هعجارم  دنکیم ،

رتخد نز و  ءاضفا  مکح  باب 32 

هراشا

دوب هدش  ءاضفا  هک  ینز  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  : » هک تسا  هدـمآ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ( 1 - ) 48144 - 904
درک ». مکح  لماک ] ي   ] هید هب 

شتـسد اب  ار  وا  ِزینک  شنز  هک  يدرم  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » تسا هدـمآ  ۀـمکحلا  رداون  باـتک  رد  ( 2 - ) 48145 - 905
ملاس نایم  توافت  درم ، یهگناو  دوشیم  يراذـگ  تمیق  هدـش ، ءاضفا  تروص  هب  ملاس و  تروص  هب  زینک  هک  درک  مکح  دوب  هدرک  ءاضفا 
درد هب  لاح ] نیا  اب   ] زینک نآ  هک  ارچ  درک  روبجم  زینک  نآ  نتشادهگن  رب  ار  نز  نآ  ترـضح  دهدیم و  زینک  هب  ار  ندوب  بویعم  ندوب و 

.« دروخیمن نادرم 

تاعاجرا

: تشذگ

هن زا  شیپ  ینز  اب  سکره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتیاور  ناـنز ، اـب  ترـشاعم  باوبا  زا  موس  باـب  زا  متـشهو  متفه  مشـش ، تیاور  رد 
. تسا نماض  درم  نآ  درادرب ، بیع  نز  دنک و  شزیمآ  یگلاس 

لاس هن  زا  رتمک  ای  درادن  لاس  هن  دنکیم  شزیمآ  وا  اب  درم  هک  یماگنه  نز  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 
هب ار  نز  ۀـید  دـیاب  ماما  نیاربانب  تسا ؛ هتخاس  هدـیافیب  نادرم  يارب  ار  وا  هدرک و  هاـبت  ار  نز  نیا  درم  نآ  دـنک ، اـضفا  ار  نز  درم  تسا و 

تسین ». درم  رب  يزیچ  دریمب ، نز  هک  نآ  ات  دهدن  قالط  دراد و  هاگن  ار  نز  نآ  درم  رگا  دراذگب و  درم  ةدهع 
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. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  دوشیم ، مارح  جاودزا  اب  هک  يدراوم  باوبا  زا  تشه  تسیب و  باب  تایاور  رد  و 
. باب نیا  بسانم  روهم ، باوبا  زا  هدجه  باب  تایاور  رد  و 

. دینک هظحالم  باب ؛ نیا  بسانم  قحس ، ّدح  باوبا  زا  موس  باب  تایاور  رد  و 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  نامض ، تابجوم  باوبا  زا  جنپو  یس  باب  تایاور  رد  و 

يدرم دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
دـص و ینعی  هید  موس  کی  داد و  مکح  تشادـن ، ار  شراردا  رایتخا  دـش و  هراـپ  شاهناـثم  دوب و  هدرک  اـضفا  شتـشگنا  اـب  ار  يرتخد  هک 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1876 

http://www.ghaemiyeh.com


نز نیا  دـنواشیوخ  نانز  ةزادـنا  هب  درم  رب  نز  رهم  هک  داد  مکح  نز  عفن  هب  داد و  رارق  وا  يارب  ار  راـنید  موس  ود  راـنید و  شـش  تصش و 
.« تسا تباث 

: دیآیم

. باب نیا  بسانم  يدعب ، باب  رد 
هک تسا  نینچ  درک و  اضفا  ار  وا  درک و  شزیمآ  يرتخد  اب  يدرم  : » هک هتفگ  نیا  عفانم ، تاید  باوبا  زا  متفه ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« تسا تباث  لماک ، ۀید  دومرف : ترضح  دوشیمن . راد  هچب  رگید  دوش ، هنوگ  نیا  هک  یماگنه  رتخد 

دنک اضفا  ار  يرگید  نز  هک  ینز  مکح  باب 33 

هراشا

نینمؤملاریما دزن  ار  رتخد  ود  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 1 - ) 48146 - 906
نآ رب  ترـضح  دوب . هدرک  اضفا  شتـشگنا  اب  ار  يرگید  ود ، نآ  زا  یکی  دـندوب و  هتفر  مامح  مه  اـب  رتخد  ود  نیا  دـندروآ . مالـسلا  هیلع 

درک ». يرگید  نآ  ۀید  هب  مکح  دوب ، هدرک  نینچ  هک  يرتخد 
یکی دـندوب و  هتفر  مامح  هب  هک  رتخد  ود  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدـمآ  بغاّرلا  دـصقم  باتک  رد  ( 2 - ) 48147 - 907

: دومرف دز و  ّدح  ار  وا  درک و  مزال  وا  رب  ار  رهم  داد . مکح  دوب ، هدرک  اضفا  شتشگنا  اب  ار  يرگید 
ادـخ لوسر  اب  نانآ  دـنک . تواضق  ناتنایم  ناشیا  دـینک و  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  دیـشاب  هتـشاد  نم  زا  ار  تواضق  نیا  »

ناشـشود رب  هک  ار  ییابع  ترـضح  دـنتفگ . ناشیا  رب  ار  شیوخ  ناـیرج  دنتفاتـش و  ناـشیا  يوس  هب  دـندرک . دروخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. هللاءاشنا منکیم - تواضق  ناتنایم  نم  دندومرف : سپس  دندیچیپ . دوخ  هب  دنتشاد 

هنوگنامه تسرد  دومرف : ترـضح  درک . تواضق  ياهنوگ  هب  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دز  ادص  موق  نآ  زا  يدرم 
دنداد ». تیاضر  اهنآ  سپ  تسا . هدرک  تواضق  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 
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تاعاجرا

: تشذگ

. تسا نیا  اب  بسانم  هک  یتیاور  بصغ ، باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  رد 
اب ار  يرگید  ود  نآ  زا  یکی  دـندوب و  هتفر  ماـمح  هب  هک  رتـخد  ود  : » هک هتفگ  نیا  روـهم ، باوـبا  زا  مهدـجه  باـب  زا  مکی  تـیاور  رد  و 

شایمخز هک  داد  مکح  دوب ، هدرک  نینچ  هک  یـسک  نآ  رب  ترـضح  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدرک  اضفا  شتـشگنا 
دننک ».

دز ». ار  وا  يرادقم  ترضح  و  : » هک تسا  هدوزفا  نآ و  دننام  تاّیرفعج  تیاور  رد  نآ و  دننام  عنقم  تیاور  رد  و 
رهم نز  نیا  رب  دومرف : درک ، اضفا  ار  يرتخد  شتـسد  اب  هک  ینز  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  مود ، تیاور  رد  و 
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دوشیم ». رفیک  كاندرد  تسا و  تباث  رتخد  نآ 
رب زینک  ياهب  مهد  کی  دـنک ، اـضفا  ار  وا  دریگب و  روز  هب  ار  يزینک  درم ، رگا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 

تسا ». بجاو  وا  رهم  درم  رب  دشاب ، دازآ  نز  نآ  رگا  تسوا و 
رب دوـمرف : ترـضح  دـنکیم ، اـضفا  ار  وا  دریگیم و  روز  هب  ار  ياهرکاـب  زینک  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک هتفگ  نیا  تاـّیرفعج ، تیاور  رد  و 

.« تسوا ّقح  شدوخ  لثملا  رهم  دشاب ، دازآ  نز  نآ  رگا  تسا و  هدرک  هک  تسا  یمخز  نیا  نماض  تسا و  مزال  ّدح  درم ،

نار نگل و  ۀید  باب 34 

هراشا

کی دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  نگل ]  ] نار يالاب  دروم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48148 - 908
هتسکش ۀید  مجنپ  راهچ  ینعی  رانید  تصشو  دص  شاهید  درادرب ، فاکـش  نگل ]  ] نار يالاب  رگا  تسا و  رانید  تسیود  ینعی  اپ  ۀید  مجنپ 

هاجنپ ینعی  نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  شاهید  دزاس ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  درادرب  یتحارج  رگا  تسا و  نآ  ندـش 
دص ینعی  اهناوختسا  ندش  هتسکش  يارب  يرادقم  تسا . رانید  جنپ  داتفه و  دص و  نار  يالاب  ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید 
جنپ تسیب و  تسا ، هدرک  راکـشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  نار  يالاب  تحارج  يارب  رانید و  هاجنپ  اهناوختـسا  ییاجهباج  يارب  راـنید و 
موس کی  رانید و  هس  یـس و  دصیـس و  شاهید  دوش ، هدیبوک  ناوختـسا  رگا  تسا و  رانید  یـس  اهناوختـسا  ندش  ادج  ۀـید  تسا و  رانید 

. تسا رانید 
دصیس شاهید  دوش ، جک  رگا  تسا و  رانید  تسیود  اپ  ۀید  مجنپ  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودب  دنکـشب و  رگا  نار  دروم  رد  و 

ناسنا و  ۀید  موس  کی  تسا . رانید  موس  کی  هس و  یس و  و 
 645 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

شاهید دوشن ، بوخ  هک  دشاب  یمخز  رگا  تسا و  رانید  تصش  دص و  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  نار  نتشادرب  فاکـش  ۀید 
کی دهد ، ناشن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  شـش  تصـش و  ینعی  نار  ندش  هتـسکش  ۀید  موس  کی 

ۀید تسا و  رانید  دص  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  فصن  نار ، ياهناوختسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  هاجنپ  نار  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ 
تسا ». رانید  هاجنپ  ینعی  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  نار  قیمع  ندش  خاروس 

رد تسا و  رانید  تسیود  شاهید  دروخب ، شوج  بیعیب  دنکشب و  رگا  نار  يالاب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48149 - 909
تسا ». رانید  تصش  دص و  نار  نتشادرب  فاکش 

جک رگا  تسا و  رانید  تسیود  دروخب ، شوج  بیعیب  دنکشب و  رگا  نار  دروم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48150 - 910
تسا ». هید  موس  کی  نآ  رد  دوش ،

، دروخب شوج  بیعو  یجک  نودـب  دنکـشب و  نگل ]  ] نار يالاب  رگا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  باتک  رد  ( 4 - ) 48151 - 911
ناوختسا يدیفس  رگا  تسا و  نار  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپراهچ  درادرب ، فاکـش  نار  يالاب  رگا  تسا و  رانید  تسیود  اپ  ۀید  مجنپ  کی 

جنپ داتفهو و  دـص  دوش ، اج  هباج  شیاهناوختـسا  رگا  تسا و  نار  يالاب  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  دوش ، راکـشآ  تحارج  رثا  رب 
تسا ». ناسنا  ۀید  موس  کی  دروخب ، شوج  جک  دوش و  هدیبوک  رگا  تسا و  رانید  یس  نار  يالاب  ندش  ادج  ۀید  تسا و  رانید 

رانید دصناپ  ود  نیا  زا  مادک  ره  ۀید  تسا . رانید  رازه  نار ، ود  ۀـید  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  باتک  رد  ( 5 - ) 48152 - 912
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کی شاهید  دوش ، جک  نار  رگا  تسا و  رانید  تسیود  اپ  ۀـید  مجنپ  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  نار  رگا  تسا و 
سپ دوشیمن ، بوخ  هک  دشاب  یمخز  رگا  تسا و  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  نار ، نتشادرب  فاکـش  ۀید  تسا و  ناسنا  ۀید  موس 

.« تسا نار  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  دزاس ، راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفس  هک  یتحارج  تسا و  نار  ندش  هتسکش  ۀید  موس  کی 

تاعاجرا

: دیآیم

هدش و هتـسکش  شنار  يالاب  ناوختـسا  يدرم  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  عفانم ، تاید  باوبا  زا  متفه  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
شاهید هزادنا  هچ  دراد .] هاگن  ار  دوخ  عوفدم  دناوتیمن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يهکـسام  يهّوق   ] درادـن ار  دوخ  هاگنمیـشن  رایتخا  رگید 

لماک ». ۀید  دومرف : ترضح  تسا ؟
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اپ يور  یگدمآرب  قاس و  وناز ، ۀید  باب 35 

مجنپ کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودـب  دنکـشب و  رگا  وناز  دروم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48153 - 913
تحارج ۀید  تسا و  رانید  تصش  دص و  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپراهچ  شاهید  درادرب ، فاکش  وناز  رگا  تسا و  رانید  تسیود  اپ  ۀید 

. تسا رانید  هاجنپ  وناز ، ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  دزاس ، راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفس  هک  وناز 
يارب رانید و  دـص  ینعی  نآ ، ندـش  هتـسکش  يارب  نآ  زا  یخرب  تسا . راـنید  جـنپ  داـتفه و  دـص و  وناز  ياهناوختـسا  ییاـجهباج  ۀـید  و 

رد هک  یمخز  رد  تسا و  رانید  جـنپ  تسیب و  ناوختـسا ، يدیفـس  هب  هدیـسر  تحارج  يارب  رانید و  هاجنپ  وناز ، ياهناوختـسا  ییاجهباج 
خاروس ۀـید  رانید و  هاجنپ  نآ  ندـش  هتـسکش  مراهچ  کـی  وناز ، خاروس  رد  راـنید و  موس  کـی  هسو و  یـس  دوشیمن ، بوخ  تسوناز و 

یس و دصیـس و  ناسنا  ۀید  موس  کی  نآ  رد  دوش ، جک  هدیبوک و  رگا  تسا و  رانید  هاجنپ  نآ  ندش  هتـسکش  مراهچ  کی  وناز ، رد  قیمع 
. تسا رانید  یس  ینعی  ندش  هتسکش  ۀید  زا  تمسق  هس  نآ  رد  دوش ، ادج  رگا  رانید و  موس  کی  هس و 

. تسا رانید  تسیود  ینعی  اپ  ۀید  مجنپ  کی  دروخب ، شوج  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  اپ  قاس  دروم  رد  و 
راکشآ ار  ناوختسا  يدیفس  هک  اپ  قاس  تحارج  رد  رانید و  تصشو  دص  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  نآ ، نتشادرب  فاکـش  ۀید  و 
يدیفـس هک  قاس  تحارج  ۀـید  فصن  نآ ، ندـش  خاروس  رد  تسا و  راـنید  هاـجنپ  ینعی  قاـس  ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراـهچ  کـی  دزاـس ،

رانید هاجنپ  نآ ، ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  نآ ، ياهناوختسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  جنپ  تسیب و  ینعی  دهد  ناشن  ار  ناوختـسا 
تسا هدش  داجیا  قاس  رد  هک  یمخز  رد  تسا و  رانید  هاجنپ  نآ ، ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  هتفر ، ورف  هک  یتحارج  دروم  رد  تسا و 

هس و یـس و  دصیـس و  ناسنا ، ۀـید  موس  کی  شاهید  دوش ، جـک  قاس  رگا  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  هس  یـس و  دوشیمن ، بوخ  و 
. تسا رانید  موس  کی 

کیو رانید  هس  یـس و  دصیـس و  ینعی ]  ] اپ ود  ۀید  موس  کی  دوش ، تسرد  بیع  یجک و  نودب  دوش و  درُخ  رگا  اپ  يور  یگدمآرب  رد  و 
تسا ». رانید  موس 
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كََرت رگا  تسا و  اپ  ۀـید  مجنپ  کی  دروخب ، شوج  یجکیب  دنکـشب و  رگا  وناز  ود  رد  و  : » مالـسلا هیلع  اـضرلا  هقف  ( 2 - ) 48154 - 914

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1933ناهفصا   هحفص 1879 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسکش ۀید  مراهچ  کی  دنک ، راکشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  وناز  تحارج  تسا و  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  درادرب ،
ۀید مراهچ  کی  وناز ، رد  قیمع  ندـش  خاروس  ۀـید  تسا و  رانید  جـنپ  داـتفه و  دـص و  وناز  ياهناوختـسا  ییاـجهباج  تسا و  نآ  ندـش 

تسا ». رانید  یس  دهد ، خر  یگتفررد  رگا  ناسنا و  ۀید  موس  کی  ددرگ ، جک  دوش و  درُخ  وناز  رگا  تسا و  نآ  ندش  هتسکش 
ۀید تسا و  رانید  تسیود  ود  ره  رد  دروخب ، شوج  بیع  یجکیب و  دنکشب و  اپ  قاس  ود  رگا  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  و 

مراهچ کی  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  قاس ، رد  هک  یتحارج  تسا و  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  مجنپ  راهچ  نآ ، نتـشادرب  فاکش 
خاروس رد  نآ و  ندش  هتـسکش  ۀید  مراهچ  کی  ینعی  تسا ؛ نیا  دـننام  نآ  ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  تسا و  نآ  ندـش  هتـسکش  ۀـید 

بوخ قاس  رد  هک  یمخز  تسا و  رانید  جنپو  تسیب  نآ  دسرب و  ناوختـسا  يدیفـس  هب  هک  قاس  تحارج  ۀید  زا  یمین  قاس ، قیمع  ندـش 
درُخ اپ  يور  یگدمآرب  رگا  مدق ، دوخ  اپ و  يور  یگدمآرب  رد  ناسنا و  ۀید  موس  کی  دوش ، جک  قاس  رگا  رانید و  هس  یـس و  دوشیمن ،

تحارج ۀید  ناج و  ۀید  مجنپ  کی  دوش ، بوخ  یجک  نودـب  دنکـشب و  رگا  اپ  ناسنا و  ۀـید  موس  کی  دوش ، بوخ  یجک  نودـب  دوش و 
تسا ». ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  قاس ، ندش  خاروس  رد  نآ و  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  ناوختسا ، يدیفس  هب  هدیسر 

، نآ نتـشادرب  فاکـش  رد  رانید و  تسیود  دوش ، هتـسکش  رگا  : » دومرف وناز ، ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماـما  ( 3 - ) 48155 - 915
اپ ». قاس  تسا  نینچمه  دروخ و  شوج  بیع  یب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا ؛ نآ  ندش  هتسکش  مجنپراهچ 

کی دروخ ، شوج  بیع  نودـب  دوش و  درُخ  رگا  : » دومرف اپ  يور  یگدـمآرب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 48156 - 916
.« تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دصیس و  ینعی  هید  موس 

اپ کی  اپود و  ۀید  باب 36 

هراشا

- تسا هید  فصن  شوگ ، رد  هید و  فصن  اپ ، کی  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هعامـس  ( 1 - ) 48157 - 917
عطق رگا  ینیب  رد  دنکیم و  صخـشم  لداع  هک  تسا  ییاهب  نآ  رد  دـنک ، عطق  ار  نآ  ةرانک  رگا  یلو  دـنک - عطق  نب  خـیب و  زا  ار  نآ  رگا 
عطق رگا  درم  یلـسانت  تلآ  رد  تسا و  لماک  ۀـید  دـنکن ، ینم  لازنا  شبحاص  هک  اجنآ  ات  دنکـشب  رگا  تشپ  رد  تسا و  لماک  ۀـید  دوش ،

تسا ». لماک  ۀید  دوش ، عطق  رگا  نابز  رد  تسا و  لماک  ۀید  دوش ،
، اپ ود  تسا و  هید  فصن  اپ ، ود  زا  مادـک  ره  رد  تسا . لماک  ۀـید  اپ ، ود  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48158 - 918

دنايواسم ».
 651 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عمج ار  شیاپ  اپ ، بحاص  دناوتن  هک  ياهنوگ  هب  دروخب  هبرـض  شیاپ  هک  درم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48159 - 919
دوشیم ». بجاو  هدش  هتفاکش  ياپ  ۀید  ددرگیم و  لماک  اپ  ۀید  هک  داد  مکح  دنک ،

. داد هید  فصن  هب  مکح  اپ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 4 - ) 48160 - 920

تاعاجرا

: تشذگ
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. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  ءاضعا ، هید  باوبا  زا  مکی  باب  رد 
نامه مشچ ، ود  اپود و  تسا و  لماک  ۀـید  وا ، شوگ  ود  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهدزاـی ، باـب  زا  متفه  تیاور  رد  و 

دراد ». ار  تلزنم 
عطق رگا  تسد  ۀید  زین  اپ و  ۀید  تسا  نینچمه  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهن ، تیاور  رد  نآ و  دننام  متـشه ، تیاور  رد  و 

تسا ». رانید  رازه  مه  اب  اپ  ود  يهید  و  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، تیاور  رد  و  رتش ». هاجنپ  دوش ،
تسا ». نآ  ۀید  موس  کی  گنل ، ياپ  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزناپ ، باب  زا  مراهچ  تیاور  رد  و 

لماک و ۀید  مه ، اب  تسد  ود  رد  هید و  فصن  تسد ، رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باب  زا  متفه  تیاور  رد  و 
تسا ». نینچ  زین  اپ  ود  رد 

.« تسا لماک  ۀید  اپ ، ود  رد  : » هک هتفگ  نیا  مهد ، تیاور  رد  و 

نآ ناتشگنا  اپ و  مدق  ۀید  باب 37 

تسیود اپ  ۀید  مجنپ  کی  دتفیب ، اج  بیع  یجک و  نودب  دنکشب و  رگا  اپ  مدق  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48161 - 921
رد تسا و  رانید  هاجنپ  ینعی ]  ] اپ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراهچ  کی  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  اپ  تحارج  ۀـید  تسا و  راـنید 

. تسا نآ  ندش  هتسکش  ۀید  فصن  ینعی  رانید  دص  مدق  ياهناوختسا  ییاجهباج 
داجیا اپ  رد  هک  یقیمع  خاروس  رد  تسا و  رانید  تسیود  ینعی  اـپ  ۀـید  مجنپ  کـی  دوشیمن ، رپ  هدـمآ و  دـیدپ  اـپ  رد  هک  یخاروس  رد  و 

. تسا رانید  هاجنپ  ینعی  اپ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  هدش ،
ۀید تسا و  رانید  موس  کی  هسو و  یـس  دصیـس و  اپ  ۀـید  موس  کی  ماـهبا  تشگنا  ۀـید  تسا و  مدـق  رد  هک  ییاهدـنب  ناتـشگنا و  ۀـید  و 

رد تسا و  رانید  موس  ود  شـش و  تصـش و  ینعی  ماهبا  ۀـید  مجنپ  کی  تسا - مدـق  يولهپ  هک  يدـنب  نامه  ماـهبا - دـنب  ندـش  هتـسکش 
شش  تسیب و  نآ  ياهناوختسا  ییاجهباج 
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ار ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتـحارج  رد  تسا و  راـنید  موس  ود  شـش و  تسیب و  نآ  نتـشادرب  فاکـش  رد  تسا و  راـنید  موس  ود  راـنید و 
، نآ ندش  ادج  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  تشه  نآ ، قیمع  نتـشادرب  خاروس  رد  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  تشه  دزاس ، نایامن 

. تسا رانید  هد 
تحارج رد  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  شـش  تسا - نخان  نآ  رد  هک  تسا  یمود  دنب  نامه  نآ  و  تسـش - تشگنا  يالاب  دنب  ۀـید  و 

کی رانید و  تشه  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  رد  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  راهچ  دزاس ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  نآ 
، نآ نتـشادرب  فاکـش  رد  رانید و  مشـش  کی  رانید و  راهچ  تسا ، هتفر  ورف  لخاد  هب  هدرک و  خاروس  هک  یتحارج  رد  تسا و  رانید  موس 

نخان هک  تسا  تهج  نادب  نیا  رانید و  یـس  تسـش ، تشگنا  نخان  رد  رانید و  جنپ  نآ ، ندش  ادـج  رد  رانید و  موس  کی  رانید و  هدزیس 
. تساپ ۀید  موس  کی 

نودب تشگنا  راهچ  دنب  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  هس و  داتـشه و  اپ  ۀید  مشـش  کی  اهتشگنا - زا  یتشگنا  ره  ۀـید  ناتـشگنا - ۀـید  و 
ره دزاس ، راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفس  هک  يدنب  ره  تحارج  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  هدزناش و  اهنآ  زا  يدنب  ره  ۀید  تسـش ، تشگنا 

رانید موس  کی  رانید و  تشه  ناتـشگنا ، زا  يدـنب  ره  ناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  اـهنآ  زا  یتشگنا 
کی رانید و  راهچ  تشگنا ، راهچ  زا  يدنب  ره  ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  رانید و  هدزیس  نآ ، نتشادرب  فاکـش  ۀید  تسا و 

. تسا رانید  موس  کی  رانید و  هس  یس و  دوشیمن ، بوخ  اپ  رد  هک  یمخز  ۀید  تسا و  رانید  مشش 
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هدزیس نآ ، نتشادرب  فاکش  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  هدزناش و  تسا ، مدق  يولهپ  هک  تشگنا  راهچ  زا  يدنب  ره  ندش  هتـسکش  ۀید  و 
یتحارج ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و  تشه  ناتـشگنا ، زا  يدنب  ره  ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀید  تسا و  رانید  موس  کی  رانید و 

مـشش کی  رانید و  راهچ  نآ ، ندش  خاروس  ۀید  تسا و  رانید  مشـش  کی  رانید و  راهچ  دزاس ، راکـشآ  ار  اهنآ  زا  يدـنب  ره  يدیفـس  هک 
. تسا رانید  جنپ  نآ ، ندش  ادج  ۀید  تسا و  رانید 
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ود رانید و  هدزای  نآ ، ندش  هتـسکش  ۀید  تسا و  رانید  موس  ود  جنپ و  هاجنپ و  شاهید  دوش ، هدیرب  رگا  تشگنا  راهچ  زا  ینایم ، دـنب  رد  و 

راکـشآ ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج  ۀـید  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  تشه  نآ ، نتـشادرب  فاکـش  ۀـید  تسا و  راـنید  موس 
ۀید رانید و  موس  ود  رانید و  ود  نآ ، ندش  خاروس  ۀید  رانید و  موس  ود  رانید و  جنپ  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  رانید و  ود  دزاس ،

. تسا رانید  موس  ود  رانید و  هس  نآ ، ندش  ادج 
تسا و رانید  مجنپ  راهچ  تفه و  تسیب و  شاهید  دوش ، هدـیرب  رگا  تسا - نخان  نآ  رد  هک  نامه  تشگنا - راهچ  يالاب  دـنب  دروم  رد  و 
هک یتحارج  ۀـید  رانید و  مجنپ  کی  رانید و  راهچ  نآ ، نتـشادرب  فاکـش  ۀـید  رانید و  مجنپراهچ  رانید و  جـنپ  نآ ، ندـش  هتـسکش  ۀـید 
ۀید رانید و  مجنپ  کی  رانید و  ود  نآ ، ياهناوختـسا  ییاجهباج  ۀـید  رانید و  موس  کی  رانید و  کی  دزاس ، نایامن  ار  ناوختـسا  يدـیفس 

رانید هد  ینخان ، ره  ۀـید  تسا و  رانید  مجنپ  راهچ  رانید و  ود  نآ ، ندـش  ادـج  ۀـید  رانید و  موس  کـی  راـنید و  کـی  نآ ، ندـش  خاروس 
تسا ».

ناـمه هب  يدـنب  ره  رد  تسا و  راـنید  دـص  اـپ ، ود  ناتـشگنا  زا  یتـشگنا  ره  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 48162 - 922
باسح ».

تسد ناتشگنا  رد  هک  تسا  ياهید  نآ  هباشم  اپ ، تشگنا  جنپ  رد  هید  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  باتک  رد  ( 3 - ) 48163 - 923
.« تسا تسد  ياهدنب  تسش و  تشگنا  رد  هک  تسا  ياهید  نآ  هباشم  اپ ، ياهدنب  تسش و  تشگنا  رد  دوب و 

 ... نینج و ناوختسا ، هدیوج ،] تشوگ   ] هغضم هتسب ،] نوخ   ] هقلع هفطن ، ۀید  باب 38 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
هقلع تروص  هب  ار  هفطن  سپـس  میداد . رارق  محر ]  ] نئمطم هاگرارق  رد  ياهفطن  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ . لگ  زا  ياهراصع  زا  ار  ناسنا  ام  و 

رب میدروآرد و  ییاهناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم  و  هدـش ] هدـیوج  تشوـگ  هیبـش  يزیچ   ] هغـضم تروـص  هب  ار  هقلع  و  هتـسب ] نوـخ  ]
«1 . » تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛ ياهزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپس  میدناشوپ . تشوگ  اهناوختسا 

______________________________

.12 - 14 نونموم 23 / (. 1)
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هکنآ ات  ار  درم  ینم  ۀید  رانید و  دص  ار  نینج  ۀـید  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48164 - 924
: داد رارق  هلحرم  جنپ  دوش ، نینج 

ياهراصع زا  ار  ناسنا  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  رانید و  دص  دـیآرد ، نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  دوب ، نینج  رگا  سپ 
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نیا ناوختـسا ، سپـس  هلحرم ؛ هس  مه  نیا  هغـضم  سپـس  هلحرم ؛ ود  نیا  سپ  هقلع  سپـس  هلحرم ؛ کی  نیا  دـیرفآ . تسا  هفطن  نامه  هک 
تسا و رانید  دـص  شاهید  دوشیم و  لماک  نینج  يارب  هلحرم  جـنپ  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . هدیـشوپ  نآ  رب  تشوگ  سپـس  هلحرم ؛ راهچ 

[. دباییم صاصتخا  ياهلحرم  يارب  یشخب  ره  و   ] دوشیم شخب  جنپ  زین  رانید  دص 
ات دص  مجنپ  هس  هغضم ، يارب  رانید و  لهچ  ینعی  ات  دص  مجنپ  ود  هقلع ، يارب  رانید و  تسیب  ینعی  ات  دص  مجنپ  کی  هفطن ، يارب  ترضح 

يارب لماک  رانید  دص  دوش ، هدیـشوپ  نآ  رب  تشوگ  نوچ  رانید و  داتـشه  ینعی  ات  دـص  مجنپراهچ  ناوختـسا ، يارب  رانید و  تصـش  ینعی 
رانید رازه  نآ  رد  هک  تسا  ناسنا  کی  ماگنه  نیا  رد  وا  سپ  تسا ، حور  نامه  هک  دـش  داـجیا  نآ  رد  يدـیدج  شنیرفآ  نوچ  تسوا و 

. تسا رانید  دصناپ  شاهید  سپ  دشاب ، رتخد  رگا  دشاب و  رسپ  رگا  تسا  لماک 
دوشن نشور  رتخد و  ای  هدوب  رسپ  هک  دوشن  نشور  دوشن و  طقس  شدنزرف  دوش و  هتشک  تسا  هدش  لماک  وا  نینج  هک  نتسبآ ، ینز  رگا  و 

نیا تسا و  لماک  روط  هب  نز  ۀید  رتخد و  ۀـید  زا  یمین  رـسپ و  ۀـید  زا  یمین  تسا ؛ مین  ود  وا  ۀـید  ردام ، زا  لبق  ای  هدرم  ردام ، زا  سپ  هک 
. تسا نینج  ۀلحرم  شش  مامت 

دروم نیا  هکنیا  اب  دریگیم - رود  وا  زا  ار  ینم  بآ  دزیریم و  ادج  شرسمه  زا  هک  درم  ینم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  و 
يدوبان هب  سپـس   ] دزیرب شرـسمه  رد  ار  ینم  بآ  رگا  داد و  رانید  هد  ینعی  دـص  زا  مجنپ  کی  فصن  هب  يوتف  تسا - هدوبن  نز  تساوخ 
تحارج زا  هچ  نآ  ۀیاپ  رب  ات  دص  باسح  زا  تبـسن  هب  نینج  تحارج  ۀید  ةرابرد  ترـضح  تسا و  رانید  تسیب  شاهید ،] دـنک  مادـقا  نآ 

. درک تواضق  لماک  روط  هب  تسا ، نز  درم و  رتخد ، رسپ و 
داد ». رارق  تسا ، رانید  دص  هک  وا  ۀید  ةزادنا  تبسن  هب  شاهید  زین  تحارج و  صاصق  دروم  رد  نینج  يارب  و 
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نودب دنکشب و  رگا  دراد ، زغم  هک  یناوختسا  ره  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 48165 - 925

. داد يوتف  صخشم  ةدش  نییعت  ۀید  هب  دوش ، تسرد  بیع  یجک و 
شـش ییزج ، ره  يارب  ماهبا  تشگنا  اضعا و  یجلف ، اهکلپ ، نینج ، اـهتحارج ، رد  داد و  رارق  ءزج  شـش  ار  هدـش  نییعت  ۀـید  ترـضح 

. داد رارق  نّیعم  يهید 
نآ رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  دش ، نینچ  نوچ  سپ  داد . رارق  ءزج  جنپ  دوش ، نینج  هک  نآ  ات  ار  ینم  ۀید  داد و  رارق  رانید  دص  ار  نینج  ۀید 

ار شاهفطن  سپ  دزیرن ، شرسمه  رد  ار  شبآ  و  دسرتب ]  ] هک تسا  درم  نامه  نیا  داد و  رارق  رانید  تسیب  هفطن ، يارب  رانید و  دص  دیآرد ،
. داد رارق  رانید  دص  مجنپ  کی  ینعی  رانید  تسیب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزیرن - درم  هک  هتساوخیمن  نز  هک  یلاحرد  دزادنیب -

یناهگان و یسک  هنابـش  هک  دتفایم  قافتا  تسا و  نز  يارب  زین  هید  نیا  تسا و  رانید  لهچ  ینعی  رادقم  نیا  مجنپ  ود  هتـسب ، نوخ  يارب  و 
. دزادنایم ار  هتسب  نوخ  سپ  دننزیم  ار  وا  ای  دیآیم  وا  شیپ  ربخیب 

، دزادنیب ار  نآ  نز  رگا  ناوختسا  يارب  سپس  داد . رارق  رانید  تصـش  دزادنیب ، يدروم  نینچ  هباشم  رد  ار  نآ  نز  رگا  هغـضم ، يارب  سپس 
نینچ رد  نانز  ًاعون  و  دـنز - نوخیبش  نانآ  رب  هنابـش  نمـشد  رگا  داد . رارق  راـنید  دـص  زین  نینج  يارب  نآ  زا  سپ  داد . رارق  راـنید  داتـشه 

دنک هیرگ  ینعی  دشاب ؛ هدرک  لالهتـسا  دیآ و  ایند  هب  دنزرف  نوچ  تسا و  تباث  نیمه  هید  رظن  زا  نانز  رب  دننکیم - نینج  طقـس  ياهثداح 
اّما تسا و  رانید  دصناپ  ۀیاپ  رب  باسح  نیمه  هب  رتخد  و  رسپ ، يارب  رانید  رازه  اههّچب ، دروم  رد  دشکب ، ار  اههّچب  دزیرب و  هنابش  نمـشد  و 
رسپ هک  دوشن  مولعم  دنکن و  طقس  ار  شدنزرف  یلو  دوش  هتـشک  تسا ، هدرک  مامت  ار  يرادراب  نارود  تسا و  هلماح  هک  یلاح  رد  رگا  نز 
رسپ ۀید  زا  یمین  تسا ؛ همین  ود  شاهید  ردام ، لتق  زا  دعب  ای  تسا  هدرم  ردام ، ندیـسر  لتق  هب  زا  سپ  هک  دشابن  مولعم  زاب  رتخد و  ای  هدوب 

. تسا هید  نیا  زا  ادج  لماک ، روط  هب  نز  ۀید  رتخد و  ۀید  زا  یمین  و 
نینچ نز  هکنیا  اب  دریگیم - رود  وا  زا  ار  ینم  بآ  دنکیم و  ادـج  شرـسمه  زا  هک  درم  ینم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و 
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ار ینم  بآ  درم  رگا  رانید و  هد  ینعی  داد ؛ تسا  نینج  ۀـید  هک  ات  دـص  مهد ] کی   ] مجنپ کی  فصن  هب  يوتف  تسا - هتـساوخن  ار  يراک 
نینج و تحارج  صاصق  دروم  رد  ترـضح  تسا و  رانید  تسیب  شاهید ،] دـنک ، ءاحما  ار  محر  لخاد  ۀـفطن  نآ ، زا  سپ  و   ] دزیرب نز  رد 
رد هک  هچنآ  قبط  رب  دصرد  باسح  هب  نینج  تحارج  ۀـید  دروم  رد  داد و  مکح  تسا ، رانید  دـص  نامه  هک  هید  ةزادـنا  ۀـیاپ  رب  نآ  ۀـید 

داد ». مکح  تسا ، لماک  روط  هب  نز  درم و  تحارج 
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. مدیسرپ دزادنایم ، ار  هفطن  نز  دنزیم و  ار  نز  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ملـسم  نب  دّمحم  ( 3 - ) 48166 - 926
. دزادنایم ار  هقلع  نز  دنزیم و  ار  نز  درم ، مدیسرپ : تسا . رانید  تسیب  درم  رب  دومرف : ترضح 

رانید تصـش  درم  رب  دومرف : ترـضح  دزادنایم . ار  هغـضم  سپ  دـنزیم  ار  نز  درم ، مدیـسرپ : تسا . رانید  لهچ  درم  رب  دومرف : ترـضح 
. تسا لماک  ۀید  وا  رب  دومرف : ترضح  دزادنایم . هدرک - ادیپ  ناوختسا  هک  یلاح  رد  ار - نآ  نز  دنزیم و  ار  نز  درم ، متفگ : تسا .

. تسا هداد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  مکح  نیمه  و 
سپ زور  لهچ  تسا و  دیفس  ظیلغ  ینیب  بآ  نوچ  هفطن ، دومرف : ترضح  تسیچ ؟ دوشیم ، هتخانـش  نآ  هب  هفطن  هک  هفطن  فصو  متفگ :

فـصو نآ  اـب  هک  هقلع  شنیرفآ  فـصو  مدیـسرپ : دوـشیم . لیدـبت  هقلع  هب  سپـس  دـنامیم . محر  رد  دریگیم ، رارق  محر  رد  هکنآ  زا 
لهچ نآ ، هب  هفطن  ندش  لوحتم  زا  سپ  هک  تماجح  ۀتـسب  نوخ  دـننام  تسا ؛ هتـسب  نوخ  نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دوشیم ، هتخانش 

نآ دومرف : ترضح  تسیچ ؟ دوشیم ، هتخانش  نادب  هک  شتقلخ  هغضم و  فصو  مدیسرپ : دوشیم . هغضم  سپس  دنامیم و  محر  رد  زور 
فـصو مدیـسرپ : دوشیم . ناوختـسا  سپـس  دراد ، دوجو  هتخیمآ  مهرَد و  زبس  ياهگر  نآ  رد  هک  تسا  یخرـس  تشوگ  ةدـش  هدـیوج 

دوشیم و هدوشگ  وا  يارب  مشچ  شوگ و  تسا  ناوختسا  هک  ینامز  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تسا ، ناوختـسا  هک  یماگنه  نینج  تقلخ 
تسا ». لماک  ۀید  نآ  رد  دوش ، نینچ  هک  یتقو  دوشیم و  بترم  شحراوج  ءاضعا و 

هدز ياهلماح  نز  هب  شیاپ  اب  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نیـسحنبیلع  ماما  زا  : » دیوگ ّبیـسم  نب  دیعـس  ( 4 - ) 48167 - 927
. تسا هتخادنا  هدرم  تروص  هب  ار  شمکش  رد  نینج  نز  نآ  تسا و 

رارقتـسا محر  رد  هک  ناـمه  دومرف : ترـضح  تسا ؟ مادـک  هفطن  مدیـسرپ : تسا . راـنید  تسیب  درم  رب  دـشاب ، هفطن  رگا  دوـمرف : ترـضح 
هقلع مدیسرپ : تسا . رانید  لهچ  وا  رب  دزادنیب ، تسا  هتسب  نوخ  هک  یلاح  رد  ار  نینج  رگا  دومرف : ترـضح  دنامیم . زور  لهچ  دباییم و 
نینج رگا  و  دومرف : ترضح  تسا . هدنام  نآ ، رد  زور  داتشه  دریگیم و  رارق  محر  رد  هک  تسا  هفطن  نامه  نآ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟

. تسا رانید  تصش  درم  رب  دزادنیب ، تسا  هغضم  هک  یلاح  رد  ار 
. تسا هدـنام  محر  رد  زور  تسیب  دـص و  دریگیم و  رارق  محر  رد  هک  تسا  ناـمه  نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ شفیرعت  هغـضم  متفگ :

شحراوج ءاضعا و  دراد و  تشوگ  ناوختـسا و  هدـش و  هدـیرفآ  ناـج و  اـب  تسا  یناـسنا  هک  یلاـح  رد  ار  نینج  رگا  و  دومرف : ترـضح 
. تسا لماک  ۀید  درم ، رب  تروص  نیا  رد  دزادنیب ، هدش  هدیمد  نآ  رد  لقع  حور  تسا و  هدش  صخشم 
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اب دومرف : ترضح  حور ؟ ریغ  هب  ای  تسا  حور  اب  یلاح  هب  یلاح  زا  ردام  مکش  رد  نینج  ندش  لوحتم  ایآ  تسیچ ؟ امش  رظن  متفگ : ماما  هب 
هب یتلاح  زا  محر  رد  دوبن ، ییاذـغ  ةدـنز  حور  نینج  رد  رگا  ددرگیم و  نانز  ياهمحر  ناردـپ و  ياـهتشپ  رد  هک  ییاذـغ  ةدـنز  حور 

تشادن ». ییاذغ  ةدنز  حور  وا  هک  یتروص  رد  دوبن - تباث  هید  تشکیم ، ار  وا  هک  یسک  رب  دمآ و  یمنرد  رگید  تلاح 
نآ هدز و  ياهلماح  نز  هب  شیاپ  اب  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  : » دیوگ ّبیـسم  نب  دیعـس  ( 5 - ) 48168 - 928
رد هک  تسا  نامه  هفطن  تسا و  رانید  تسیب  درم  رب  تسا ، هدوب  هفطن  رگا  دومرف : ترضح  تسا . هتخادنا  هدرم  ار  شمکش  رد  نینج  نز ،

هقلع تسا و  راـنید  لـهچ  درم  رب  دزادـنیب ، تسا  هقلع  هک  یلاـح  رد  ار  نینج  رگا  دراد و  رارقتـسا  محر  رد  زور  لـهچ  دریگ و  رارق  محر 
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درم رب  دزادنیب ، ار  نینج  هغضم  لاح  رد  رگا  دباییم و  رارقتـسا  محر  رد  زور  داتـشه  دریگیم ، رارق  محر  رد  هک  یماگنه  هک  تسا  نامه 
. دنامیم زور  تسیب  دص و  دریگیم ، رارق  محر  رد  هک  یماگنه  هک  تسا  نامه  هغضم  تسا و  رانید  تصش 

حور تسا و  هدش  ّبترم  شحراوج  ناوختـسا و  تشوگ و  هدـش و  هدـیرفآ  ناج و  اب  تسا  یناسنا  هک  یلاح  رد  دزادـنیب ، ار  نینج  رگا  و 
تسا ». لماک  ۀید  وا  رب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدش  هدیمد  نآ  رد  اقب  تایح و 

دراد هک  یتیانع  تمحر و  يور  زا  لج  زع و  دنوادخ  دنک ! تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک  نادـب  : » مالـسلا هیلع  اضرلاهقف  ( 6 - ) 48169 - 929
ار هفطن  نز  دـنزب و  ار  نز  درم ، رگا  هفطن  دروم  رد  نیارباـنب  تسا . هداـهن  یگدـنز  صاـصق ، رد  دـننکن ، زواـجت  ادـخ  دودـح  زا  مدرم  اـت 

. تسا هداد  رارق  رانید  ود  هرطق  کی  نآ  رب  دزادنیب ، نوخ  هرطق  کی  هفطن  اب  هارمه  رگا  تسا و  هداد  رارق  رانید  تسیب  دزادنیب ،
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

663 ص : ج31 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
هدـش و عمج  نوخ  هکت  نامه  هک  دزادـنیب  ار  هقلع  رگا  تسا و  هقلع  نامه  هک  دـسرب  رانید  لهچ  هب  اـت  راـنید  ود  ياهرطق  ره  يارب  سپس 

تشوگ اب  هک  یناوختسا  رد  نآ  زا  سپ  تسا و  رانید  تصش  هغـضم ، رد  نآ  زا  سپ  تسا . رانید  لهچ  وا  رب  تروص  نیا  رد  تسا ، مهرَد 
دنزرف لالهتـسا  و  درک - لالهتـسا  دمآ و  ایند  هب  دنزرف  نوچ  رانید و  دـص  نینج ، تروص  يارب  نآ  زا  سپ  رانید . داتـشه  هدـش ، هدیـشوپ 

رازه دـصناپ  رتـخد  تسا و  مهرد  رازه  هد  اـی  راـنید  رازه  شاهید  دوش ، هتـشک  دـمع  يور  زا  رگا  تروـص  نیا  رد  تسوا - ۀـیرگ  ناـمه 
یگلماح لاح  رد  ار  نز  درم ، رگا  و  دراد ] یلاس  ّنس و  هک  ي   ] درم ۀید  هدش و  دلوتم  هزات  هک  يدـنزرف  ۀـید  نیب  تسین  یقرف  اریز  مهرد ؛

؛ تسا همین  ود  وا  ۀید  تروص  نیا  رد  دناسر ، لتق  هب  رتخد  ای  هدوب  رسپ  هک  دشابن  مولعم  هدرکن و  طقـس  ار  هّچب  هدش و  مامت  شهام  هن  هک 
رتخد ». ۀید  زا  یمین  رسپ و  ۀید  زا  یمین 

 665 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
: هک درک  مکح  تخادنا ، ار  ياهقلع  نز  نآ  دز و  ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 48170 - 930

. میدیرفآ لگ  زا  ياهراصع  زا  ار  ناسنا  ام  و  هک : درک  توالت  ار  لج  زع و  دنوادخ  ةدومرف  ترضح  تسا و  درم  رب  رانید  لهچ  هقلع  ۀید  »
هغـضم تروـص  هب  ار  هقلع  و  هتـسب ] نوـخ   ] هقلع تروـص  هب  ار  هفطن  سپـس  میداد . رارق  محر ]  ] نئمطم هاـگرارق  رد  ياهـفطن  ار  وا  سپس 
شنیرفآ ار  نآ  سپـس  میدـناشوپ . تشوگ  اهناوختـسا  رب  میدروآرد و  ییاهناوختـسا  تروـص  هب  ار  هغـضم  و  هدـش ] هدـیوج  تشوـگ  ]

. تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛ ياهزات 
شـشنیرفآ هکنآ  زا  شیپ  ناوختـسا - رد  رانید و  تصـش  هغـضم ، رد  رانید و  لهچ  هقلع ، رد  رانید و  تسیب  هفطن ، رد  دومرف : نآ  زا  سپ 

نوچ تسا و  رانید  دص  دیآرد - نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  درک ، ادیپ  یناسنا  لیامش  لکـش و  هک  یتقو  رد  رانید و  داتـشه  دوش - لماک 
تسا ». رانید  رازه  نآ  رد  دمآ ، رد  نآ  رد  حور 

رانید لهچ  هقلع ، رد  رانید و  تسیب  هفطن ، رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حلاص  نبنامیلـس  ( 8 - ) 48171 - 931
هک نآ  ات  تسوا  ۀید  نیا  تسا و  رانید  دص  دش ، هدیشوپ  نآ  رب  تشوگ  نوچ  رانید و  داتشه  ناوختـسا ، رد  رانید و  تصـش  هغـضم ، رد  و 

تسا ». لماک  وا  ۀید  درک ، ّدلوت ] زا  سپ  هیرگ  نیلّوا   ] لالهتسا نوچ  دومرف : ترضح  دنک . لالهتسا 
: دومرف ترضح  دزادنایم . ار  هفطن  نز  دنزیم و  ار  نز  درم ، متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ يدرم  ( 9 - ) 48172 - 932

رگا راـنید و  تصـش  درم  رب  دـشاب ، هغـضم  رگا  راـنید و  لـهچ  درم  رب  دـشاب ، هقلع  دزادـنایم  هک  ار  نآ  رگا  تسا و  راـنید  تسیب  درم  رب 
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تسا ». هید  مامت  درم  رب  دشاب ، ناوختسا 
رانید و تصـش  هغـضم ، رد  رانید و  لهچ  هقلع ، رد  رانید و  تسیب  هفطن ، رد  هک  نادب  : » تسا هدـمآ  ِعنقُم  باتک  رد  ( 10 - ) 48173 - 933
زا سپ   ] لالهتسا نینج  هک  نآ  ات  تسا ؛ رانید  دص  نآ  رد  دوش ، تشوگ  زا  هدیشوپ  ناوختـسا  هک  نامز  نآ  رانید و  داتـشه  ناوختـسا ، رد 
ۀید مهد  کی  دـیآ ، نوریب  نوخ  هرطق  کی  هفطن  اب  هارمه  رگا  تسا و  لماک  ۀـید  نآ  رد  درک ، لالهتـسا  نوچ  دـنک و  هیرگ ] ندـش  هداز 

؛ دوشیم هدوزفا  نآ  هب  هفطن 
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رگا راـنید و  شـش  تسیب و  دزیرب ، هرطق  هس  رگا  راـنید و  راـهچ  تسیب و  دزیرب ، هرطق  ود  رگا  تسا و  راـنید  ود  تسیب و  نآ  رد  هجیتن  رد 
دوشیم باسح  تبـسن  نامه  هب  فصن  رب  دیاز  تسا و  رانید  یـس  نآ  رد  دزیرب ، هرطق  جنپ  رگا  رانید و  تشه  تسیب و  دزیرب ، هرطق  راهچ 

. تسا رانید  لهچ  سپ  دش ، هقلع  نوچ  دوش ، هقلع  ات 
ریزعت رگم  تسین  درم  رب  يزیچ  دـشاب ، هایـس  نوخ  رگا  تسا و  راـنید  لـهچ  نآ  رد  دـشاب ، فاـص  نوخ  دـیآرد و  دولآنوخ  هفطن  رگا  و 

نآ رد  دشاب ، تشوگ  گر  هیبش  هقلع  رگا  تسا و  نز ] دوخ   ] نورد زا  هایـس  نوخ  تسا و  دنزرف  يارب  یفاص  نوخ  ره  هک  ارچ  بیدأت ؛] ]
رانید راهچ  نآ  رد  تسا و  زاغآ  رد  هک  تسا  یناوختسا  نآ  دشاب ، هرگ  هیبش  یکشخ  ناوختـسا  هغـضم ، رد  رگا  تسا و  رانید  ود  لهچ و 

. دوش لماک  داتشه  ات  دوشیم  هفاضا  ات  راهچ  دشاب ، رتشیب  هچ  ره  تسا و 
تسه و تایح  وا  رد  درذگب ، هام  جنپ  رگا  هدرم  ای  تسا  هدنز  تسین  مولعم  هدش و  طقس  هّچب  دش و  هدیشوپ  تشوگ  زا  ناوختـسا  نوچ  و 

دراد ». هید  قاقحتسا 
ردقچ شاهید   ] دیآرد نوخ  هرطق  کی  هفطن  اب  هارمه  رگا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ ینابیش  سنوی  ( 11 - ) 48174 - 934
سنوی تسا . راـنید  ود  تسیب و  هرطق ، کـی  اـب  هارمه  ۀـفطن  رد  نیارباـنب  تسا ؛ هفطن  ۀـید  مهد  کـی  هرطق ، رد  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟]

. رانید راهچ  تسیب و  دومرف : ترضح  دزیرب ؟ هرطق  ود  رگا  مدیسرپ : دیوگ :
. رانید شش  تسیب و  دومرف : ترضح  دزیرب ؟ هرطق  هس  رگا  مدیسرپ : دیوگ : سنوی 

ات دوشیم  باسح  تبسن  نامه  هب  فصن  رب  دئاز  رانید و  یس  هرطق  جنپ  رد  رانید و  تشه  تسیب و  دومرف : ترضح  هرطق ؟ راهچ  مدیسرپ :
. تسا رانید  لهچ  نآ  رد  دش ، هقلع  نوچ  دوش ؛ هقلع  هکنآ 

نوخ هب  هتشغآ  هفطن  متفگ : نم  تفگیم . نخس  اههید  يهرابرد  وا  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدوب  سنوی  دزن  نم  دیوگ : لبـشوبا 
. تسا هدمآ  نوریب 

هایـس نوخ  رگا  تسا و  رانید  لـهچ  نآ  رد  تسا ، فاـص  نوخ  رگا  تسا . هدـش  هقلع  هفطن ، نیا  دومرف : نم  هب  ترـضح  دـیوگ : لبـشوبا 
. تسا نز ] دوخ   ] نورد زا  هایس  نوخ  تسا و  دنزرف  رطاخ  هب  فاص  نوخ  هک  ارچ  ریزعت ؛ رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  تسا ،

. مهد کی  ینعی  تسا ، رانید  ود  لهچ و  نآ  رد  دومرف : ترـضح  تسا . هدیدرگ  تشوگ  ياهگر  دننام  يزیچ  هقلع ، رد  دیوگ : لبـشوبا 
رانید ود  هک   ] یگغضم ماگنه  رد  هغضم  مهد  کی  اهنت  هن ، دومرف : ترـضح  اتود .] لهچ و  هن   ] دوشیم اتراهچ  ات ، لهچ  مهد  کی  متفگ :
رتشیب دـشر  هچ  ره  و  تسا ] هتفاـی  دـشر  یگغـضم  رد  مهد  کـی  يهزادـنا  هب   ] تسا هتـشذگ  نآ  مهد  کـی  نوچ  تسا ؛ روظنم  دوشیم ]

. دسرب ات  تصش  هب  ات  دوشیم  رتشیب  شاهید  دوشیم ،
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دهاوخیم هک  يزاغآ  رد  تسا . ناوختسا  نآ ، دومرف : ترضح  مدید ؟ هرگ  نوچ  یکشخ  ناوختسا  هغضم  رد  رگا  متفگ : دیوگ : لبـشوبا 
ات نک  دایز  رانید  راهچ  وت  دش ، رتشیب  رگا  تسا و  رانید  راهچ  نآ  رد  دوشیم ، عورش  یگهام  جنپ  زا  نینچ  نیا  دوش و  ناوختسا  هب  لیدبت 

. دوش لماک  رانید  داتشه 
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. تسا نینچ  دومرف : ترضح  دوش ؟ هدیشوپ  ناوختسا  رب  تشوگ  رگا  تسا  هنوگنیمه  و  مدیسرپ :
يا تاهیه ! دومرف : ترـضح  هن ؟ ای  هدوب  هدنز  هک  دشابن  صخـشم  دوش و  طقـس  هّچب  دـنزب و  یتشم  نز  هب  رگا  مدیـسرپ : دـیوگ : لبـشوبا 

دراد ». هید  قاقحتسا  دریگیم و  رارق  تایح  نآ  رد  درذگیم ، هام  جنپ  هک  ینامز  لبشوبا ،
رد لئاسم  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  میدوب . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  لبشوبا  نم و  : » دیوگ ینابیـش  سنوی  ( 12 - ) 48175 - 935

دسرپب ». لماک  روط  هب  ات  متشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  نم  تشاد . لاوس  رتشیب  وا  دیسرپ و  لبشوبا  سپس  مدیسرپ . تاید  عوضوم 
تسا نآ  رد  هید  هزادنا  هچ  هک : مدیسرپ  هفطن  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  مظاک  ماما   ] حلاصدبع زا  : » دیوگ یمق  ریرجوبا  ( 13 - ) 48176 - 936

؟ دباییم رارقتسا  اهمحر  رد  هچنآ  رد  هزادنا  هچ  هدش و  هدیرفآ  ۀغضم  رد  هزادنا  هچ  هقلع و  رد  هزادنا  هچ  و 
سپـس تسا ، هقلع  زور  لهچ  سپـس  تسا ، هفطن  زور  لـهچ  دراد . شنیرفآ  زا  سپ  یـشنیرفآ  شرداـم  مکـش  رد  نینج  دومرف : ترـضح 

. تسا رانید  داتشه  هغضم ، رد  رانید و  تصش  هقلع ، رد  رانید و  لهچ  هفطن ، رد  تسا . هغضم  زور  لهچ 
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: دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  تسا . رانید  دص  نآ  رد  دوشیم ، هدیشوپ  تشوگ  زا  اهناوختسا  هک  نامز  نآ  و 
رگا رسپ و  ۀید  نآ  رد  دشاب ، رسپ  رگا  سپ  تسا . ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ، ياهزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپس 

تسا ». رتخد  ۀید  نآ  رد  دشاب ، رتخد 
تسا و رانید  تسیب  ینعی  هفطن ، يارب  نآ  ِمجنپ  کی  دراد : هلحرم  جنپ  نینج  ۀـید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 14 - ) 48177 - 937
رانید و داتـشه  ینعی  مجنپ  راهچ  ناوختـسا ، يارب  رانید و  تصـش  ینعی  مجنپ  هس  هغـضم ، يارب  راـنید و  لـهچ  ینعی  مجنپ  ود  هقلع ، يارب 

رـسپ رگا  تسا ، مهرد  رازههد  اـی  راـنید  رازه  شاهید  دوش ، داـجیا  نآ  رد  حور  نوچ  تسوا و  يارب  راـنید  دـص  دوش ، لـماک  نینج  نوچ 
، رتخد ای  تسا  رسپ  وا  مکش  رد  دنزرف  هک  دوشن  مولعم  دوش و  هتشک  نتسبآ  نز  رگا  تسا و  رانید  دصناپ  شاهید  دشاب ، رتخد  رگا  دشاب و 

تسا ». لماک  شاهید  رتخد و  ۀید  زا  یمین  رسپ و  ۀید  زا  یمین  دوشیم : همین  ود  دنزرف  ۀید 
، نینج زا  هلحرم  ره  رد  دراد . هلحرم  جـنپ  نینج  : » دـندومرف مالـسلا  مهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  نینمؤملاریما و  ( 15 - ) 48178 - 938

دریگ تروـص  نآ  رد  یلّوـحت  هک  نآ  زا  شیپ  ار  هفطن  دـننزب و  ینز  هب  رگا  تسا . هید  راـنید  تسیب  هفطن ، يارب  تـسا . هـید  زا  ياهـلحرم 
ناوختـسا نوچ  رانید و  داتـشه  ناوختـسا ، رد  رانید و  تصـش  هغـضم ، رد  راـنید و  لـهچ  هقلع ، رد  تسا و  راـنید  تسیب  نآ  رد  دزادـنیب ،

. تسا ندش ] ناسنا   ] لوا نیا ، تسا و  رانید  دص  نآ  رد  دوش ، لماک  وا  شنیرفآ  دوش و  تشوگ  زا  هدیشوپ 
زا ار  ناسنا  ام  و  هک : تسا  لاعتم  دـنوادخ  ةدومرف  ۀـیاپ  رب  نیا  تسا و  راـنید  رازه  لـماک  ۀـید  نآ  رد  دـمآ ، دـیدپ  نآ  رد  حور  رگا  سپ 

ياهزات شنیرفآ  ار  نآ  سپس  هک : ادخ  ةدومرف  ات  میداد . رارق  محر ]  ] نئمطم هاگرارق  رد  ياهفطن  ار  وا  سپـس  میدیرفآ . لگ  زا  ياهراصع 
.« تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛

تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  تسا  هتخادنا  ار  وا  هک  یسک  رب  هّچب  ۀید  تخادرپ  موزل  رب  هک  یتیاور  نامض ، تابجوم  باوبا  زا  یس  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  هس ، لهچ و  باب  لهچ و  باب  يدعب و  باب  رد 
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دزادنیب ار  نینج  ای  هغضم  ای  هقلع  نز ، دنزب و  ار  ياهلماح  نز  هک  یسک  مکح  باب 39 

هراشا

تیاکـش دوب ، هتخادنا  ار  نینج  هدـناسرت و  ار  وا  هک  یبارعا  کی  هیلع  دـمآ و  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48179 - 939
. درادن هید  ینینج  نینچ  هدرکن و  يدایرف  داد و  هدرکن و  هیرگ ] دلوت  زا  سپ   ] لالهتسا نینج  تفگ : ینابایب ] برع  درم   ] یبارعا تشاد .
زینک ای  مالغ  کی  وت  رب  شاب ! تکاس  ینزیم ،] فرح  هیفاـق  عجـس و  اـب  هک  یـسک   ] هعاّجـس يا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

یهدب ».] نز  نیا  هب  هک   ] تسا بجاو 
رد دمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخنبنامیلـس  ( 2 - ) 48180 - 940

تیاکش درم  نآ  هیلع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نز  رهوش  دوب . هدرک  طقـس  ياهدرم  نز ، نآ  هدز و  ار  ینتـسبآ  نز  هک  یلاح 
یلص ربمایپ  تسا . هدزن  يدنخبل  هدرکن و  ادص  هدرکن ، لالهتسا  هدیشونن ، هدروخن ، وا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دوب ، هدز  هک  درم  نآ  درک .

داد ». مکح  هدرب  کی  هب  نآ  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  سپ  ییوگیم . نخس  رایسب  عجس  اب  هک  یتسه  يدرم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
وا دوب و  هلماح  ههامکی  هک  ینز  نینج  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 3 - ) 48181 - 941

تسا ». زینک  ای  مالغ  وا  رب  هک  داد  مکح  تخادنا ، ار  شمکش  رد  نینج  نز ، دندز و  گنس  اب  ار 
، دزادنیب هدرم  ار  شمکش  رد  نینج  نز  نآ  دنزب و  ینتسبآ  نز  مکـش  هب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48182 - 942

دهدب ». نز  نآ  هب  ار  نآ  هک  يزینک  ای  مالغ  تسا  درم  نآ  رب 
ةریت زا  قلطـصملاینب  هلیبق  يوس  هب  ار  دـیلونبدلاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 5 - ) 48183 - 943

نانآ  رب  دلاخ  نوچ  دوب . تیلهاج  رد  ياهنیک  ترودک و  موزخمینب  دلاخ و  نایم  داتسرف و  همیذجینب 
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، دمآ دلاخ  نوچ  یلو  دـندوب . هتفرگ  ادـخ  لوسر  زا  مه  ياهتـشون  دـندوب و  هدرپس  تعاط  ِرـس  ادـخ  لوسر  هب  نیا  زا  شیپ  نانآ  دـمآرد ،
روتسد يدانم  هب  زاب  دش ، حبص  زامن  تقو  نوچ  دندناوخ . زامن  تعامج  نآ  دلاخ و  داد . زامن  يادن  يدانم  دهد . ادن  يدانم  ات  داد  روتسد 

تشک و درک ، هلمح  نانآ  هب  وس  ره  زا  رکـشل  داد . روتـسد  رکـشل  هب  نآ  زا  سپ  دـندناوخ . زامن  تعامج  نآ  وا و  داد . ادـن  يداـنم  داد و 
هب ار  دـلاخ  راک  شرازگ  دـندروآ و  ربمایپ  دزن  دـنتفای و  ار  نآ  دـندرک . وجتـسج  دـندوب ، هتفرگ  ربمایپ  زا  هک  ار  یبوتکم  نانآ  دز . بیـسآ 

يرازیب هدرک ، دـیلونبدلاخ  هک  يراـک  زا  نم  ایادـخ ، دوـمرف : سپـس  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  ترـضح  دـنداد . هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  یلیاسو  ـالط و  شمـش  نآ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مربیم ! هاـنپ  وت  هب  میوجیم و 
هک يراک  اب  طابترا  رد  ار  ناـنآ  ورب و  قلطـصملاینب  ۀـلیبق  زا  همیزجینب  دزن  یلع ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ترـضح 

لها مکح  یلع ، يا  دـندومرف : دنتـشادرب و  ار  ناش  كرابم ]  ] ياهاپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  زاـس . یـضار  تسا ، هدرک  دـلاخ 
مکح قبط  نانآ  ةرابرد  دیـسر ، نانآ  هب  نوچ  دـمآ و  نانآ  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ ، زا  سپ  راذـگب . تیاپ  ود  ریز  ار  تیلهاـج 

. داد مکح  ادخ 
. هدب نم  هب  ياهدرک ، هک  ار  يراک  شرازگ  یلع ، يا  دومرف : ترضح  تشگزاب ، ربمایپ  دزن  نوچ 

یلام یلام ، ره  ربارب  رد  مداد و  هدرب  کی  ینینج  ره  يارب  مداد و  ار  ینوخ  ره  ۀید  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
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؛ دوب مدزن  رد  هفاضا  زاب  مداد و  ناـشناناپوچ  ناـشگس و  يروخبآ  فرظ  ربارب  رد  ار  نآ  دوب ؛ نم  دزن  ياهفاـضا  زاـب  یلو  متخادرپ . ار 
تخادرپ دنتـسنادیمن ، دنتـسنادیم و  هچ  ره  يارب  ار  نآ  دوب ، مدزن  ياهفاضا  زاب  مداد و  ناشنادنزرف  سرت  ناشنانز و  سرت  يارب  ار  نآ 

، یلع يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دنوش . یضار  وت  زا  ادخ ، لوسر  يا  ات  مداد  نانآ  هب  ار  نآ  دوب ؛ مشیپ  ياهفاضا  زاب  مدرک و 
؛ یتسه یسوم  هب  تبسن  نوراه  ۀلزنم  هب  نم  اب  طابترا  رد  وت  دشاب . یـضار  وت  زا  ادخ  یلع ، يا  دنوش ؟ یـضار  نم  زا  ات  يداد  نانآ  هب  ایآ 

تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  اهنت 
. داد مکح  دنکیم ، طقس  ار  ياهقلع  نز  دنزیم و  ار  نز  هک  درم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48184 - 944

هب نآ  رد  ترضح  دشاب ، صخشم  لماک و  طقس  رگا  هدرب و  ۀید  فصن  دشاب ، هغضم  رگا  درک و  مکح  هدرب  ۀید  مراهچ  کی  هب  ترـضح 
. داد مکح  زینک  ای  مالغ  کی  تخادرپ 

ار وا  دز و  یگنـس  اب  ار  يرگید  اهنآ  زا  یکی  دـندرک . دروخ  دز و  مه  اـب  لیذـه  ۀـفیاط  زا  نز  ود  : » دـیوگ هریرهوبا  ( 7 - ) 48185 - 945
داد و مکح  زینک  ای  مالغ  کی  تخادرپ  هب  نز  نینج  ۀید  دروم  رد  ترضح  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  نانآ  تشک .
، ادـخ لوسر  يا  تفگ : یلذـه  هغبان  نب  کلام  نب  لمح  هاگنآ  درک . مکح  راددـنزرف  زینک  ای  مالغ  تخادرپ  هب  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 

؟ تسا هدرکن  هیرگ ]  ] لالهتسا هتفگن و  نخس  هدروخن و  هدیشونن و  هک  ار  یسک  ۀید  موش  نماض  هنوگچ 
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. تسا نانهاک  ناردارب  زا  دراد  هک  یعجس  رطاخ  هب  صخش  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درادن . هید  یسک  نینچ 
تسا ». رعاش  نخس  نیا  تفگ . عجس  تیلهاج  ناس  هب  صخش  نیا  دومرف : ترضح  هک  تسا  یتیاور  رد  و 

: دومرف ترـضح  تسا . رانید  هد  تسا و  رانید  تشه  هدرب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هرارزنبدـیبع  ( 8 - ) 48186 - 946
دشاب ». رانید  هاجنپ  هک  تسا  ياهدرب 

تسا ». رانید  لهچ  هدرب ، ياهب  یلو  دراد  دایز  مک و  شیاهب  هدرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 9 - ) 48187 - 947
تسا ». مهرد  دصناپ  هدرب ، ياهب  یلو  دوشیم  دایز  مک و  شیاهب  هدرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 10 - ) 48188 - 948

.« تسا مهرد  دصناپ  نآ ، رد  یلو  دوشیم  مک  دایز و  هدرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 48189 - 949

تاعاجرا

: تشذگ

تسا و دـنزرف  رـس  رب  نز  دـشکب و  اطخ  يور  زا  ار  ینز  هک  يدرم  ةرابرد  : » هک هتفگ  نیا  تاید ، باوبا  زا  جـنپ  باـب  زا  کـی  تیاور  رد 
ای مالغ  کی  تسا ، نز  مکش  رد  هک  ینینج  رطاخ  هب  وا  رب  مهرد و  رازه  جنپ  تسا ؛ هید  وا  رب  دومرف : ترضح  دش . لاوس  دنکیم ، نامیاز 

تسا ». رانید  لهچ  ای  هدرب 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  نامض ، تابجوم  باوبا  زا  یس  باب  رد  و 

دیایب ماگنه  بش  ینمشد  رگا  نینج ، سپس  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
ار هام  ُهن  هک  یگلماح  لاح  رد  رگا  نز  اما  هک : مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تسا و  رانید  دص  دننک ، طقس  ياهثداح  نینچ  رد  نانز  و 

ندرم زا  سپ  هک  دوشن  نشور  رتخد و  ای  هدوب  رـسپ  دنزرف  هک  دوشن  مولعم  دـنکن و  طقـس  ار  شدـنزرف  یلو  دوش  هتـشک  تسا  هدرک  مامت 
تسا ». لماک  مه  نز  ۀید  رتخد و  ۀید  زا  یمین  رسپ و  ۀید  زا  یمین  تسا : همین  ود  دنزرف  نیا  ۀید  ردام ، زا  شیپ  ای  هدرم  ردام ،

. دنکیم تلالد  دافم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  نآ  رد  هک  نیشیپ  باب  رگنب  و 
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یسوجم یحیسم و  يدوهی ، نز  زینک و  نینج  ۀید  باب 40 

هراشا

مکش رد  ار  نآ  دوب و  یموق  ِنآ  زا  هک  ار  يزینک  نینج  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هّللادبع  ( 1 - ) 48190 - 950
متسیب کی  درم  رب  تسا ، هدرم  هدز  ار  زینک  هک  نآ  زا  سپ  زینک  مکش  رد  نینج  رگا  دومرف : ترـضح  : » هک هدرک  تیاور  دوب ، هتـشک  زینک 
ياهب مهد  کی  درم  رب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرم  نینج  ًادعب  هتخادنا و  هدنز  ار  نینج  ردام  هدز و  ار  ردام  رگا  تسا و  نینج  ردام  ياهب 

تسا ». نینج  ردام 
تسا ». زینک  ياهب  مهد  کی  زینک ، نینج  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  ( 2 - ) 48191 - 951

ياهب مهد  کی  تخادرپ  هب  زینک  نینج  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدـمآ  مالـسالا  مئاعد  باـتک  رد  ( 3 - ) 48192 - 952
.« درک مکح  شردام 

تاعاجرا

: تشذگ

کی یـسوجم  یحیـسم و  يدوهی ، نز  نینج  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  تاید ، باوبا  زا  مهدزای  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« تسا شردام  ۀید  مهد 

 ... دنک و طقس  وا  دنزب و  ار  شرتخد  هک  یسک  مکح  باب 41 

کی رتخد  هدز و  ار  شنتـسبآ  رتخد  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] ناشیا زا  : » دـیوگ هعامـس  ( 1 - ) 48193 - 953
نآ رد  نم  دراد و  هید  طقس  نیا  رگا  تسا  هتفگ  شرهوش  هب  نز  هدرک و  تیاکش  ردپ  هیلع  نز  رهوش  تسا و  هدرک  طقـس  ار  هدرم  نینج 
تسا ». زیاج  لالح و  وا  ردپ  يارب  هدیشخب ، ردپ  هب  رتخد  هچنآ  دومرف : ترضح  مدیشخب . مردپ  هب  ار  مدوخ  ثرا  مهس  مراد ، ثرا  مهس 
ردپ : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  هفاضا  نایاپ  رد  تسا و  هدش  هدروآ  دلاخ  نب  نامیلس  زا  بیذهت  باتک  رد  تیاور  نیا  هباشم 

دزادرپیم ». ار  هدش  طقس  نینج  ۀید  موس  ود  رتخد  رهوش  هب  رتخد 
. تسا ناوارف  رایسب  دراد ، تلالد  نوگانوگ  باوبا  رد  صاصق  زا  وفع  زاوج  رب  هک  یتایاور  و 
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هدرب رب  تیانج  مکح  باب 42 

ار هدرب  ياهب  ۀمه  هک  يزیچ  ای  وا  تلآ  ای  هدرب  ینیب  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 48194 - 954
.« دریگیم ار  هدرب  دهدیم و  ار  هدرب  ياهب  هدرب ، بابرا  هب  راکتیانج  صخش  هک  داد  مکح  دریگ ، ارف 
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 ... تّیم و رس  عطق  ۀید  باب 43 

هراشا

هک ینامز  روصنم  رفعجوبا  دزن  عیبر  : » دـیوگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یـضعب  زا  حابـص  نب  دّـمحم  ( 1 - ) 48195 - 955
وت نایلاوم  زا  سک  نالف  دُرم و  بشید  وت  ناـیلاوم  زا  ینـالف  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : روصنم  هب  عیبر  دـمآ . فاوط  رد  دوب ، روصنم  هفیلخ 

همربـشنبا و هب  روـصنم  نآ ، زا  سپ  دـیوگ : يوار  درک . مشخ  دـش و  هتخورفارب  روـصنم  دـیوگ : يوار  دـیرب . ار  شرـس  وا  گرم  زا  سپ 
دروم نیا  رد  يزیچ  دنتفگ : همه  دییوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  اهامـش  تفگ : دـندوب ، وا  اب  هکیناهیقف  نایـضاق و  زا  يدادـعت  یلیلیبانبا و 

. تسین ام  دزن 
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يوار مینادیمن . يزیچ  دروـم  نیا  رد  دـنتفگ : ناـنآ  هن ؟ اـی  مشکب  ار  وا  تفگیم : درکیم و  رارکت  ار  هیـضق  نـیا  روـصنم  دـیوگ : يوار 
تسه و خساپ  هلئـسم  نیا  ةرابرد  وا  دزن  دشاب ، یـسک  دزن  يزیچ  رگا  هک  دمآ  يدرم  نالا  دنتفگ : روصنم  هب  هورگ  نیا  زا  یـضعب  دـیوگ :

قداص ماما  دزن  تفگ : عیبر  هب  روصنم  تسا . هورم  افـص و  یعـس  لحم  رد  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نبرفعج  قداص  ماـما  سک  نآ 
رد نونکا  مه  یلو  ییایب . ام  دزن  میتساوخیم  وت  زا  مینادیم ، یتسه  نآ  رد  وت  هک  يراک  هک  دوب  نیا  هن  رگا  وگب  وا  هب  ورب و  مالـسلا  هیلع 

. دناسر ماما  هب  ار  روصنم  مایپ  دمآ و  ترضح  دزن  دوب - هورم  هوک  يور  رب  ترضح  هک  یلاح  رد  عیبر - هدب . ار  ام  خساپ  عوضوم  نیا 
. سرپب نانآ  زا  دنتـسه ؛ یناملاع  ناهیقف و  امـش  دزن  متـسه و  يراک  هچ  لوغـشم  نم  هک  ینیبیم  وت  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دیوگ يوار  تسا . هدوبن  یخساپ  دروم  نیا  رد  نانآ  دزن  یلو  تسا  هدیسرپ  نانآ  زا  روصنم  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  عیبر  دیوگ : يوار 
رد يزیچ  هورگ  نآ  یهدـب ؛ دروم  نیا  رد  ار  ام  باوج  ًاـمتح  هک  مهاوخیم  وت  زا  تفگ : تساوخ و  ترـضح  زا  عیبر  ًادّدـجم  نآ  زا  سپ 

. دننادیمن عوضوم  نیا 
مارحلادجـسم رانک  رد  تشگ ، غراف  ماما  نوچ  دـیوگ : يوار  موش . غراف  مراک  زا  نم  اـت  نک  ربص  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

هب نانآ  دناسر . روصنم  هب  ار  ماما  نخـس  عیبر  دیوگ : يوار  تسا . رانید  دص  صخـش  نیا  رب  وگب  روصنم  هب  ورب  تفگ : عیبر  هب  تسـشن و 
؟ تسا صخش  نآ  رب  رانید  دص  هنوگچ  هک  سرپب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنتفگ : عیبر 

رانید تسیب  تشوگ ، رد  تسیب و  ناوختسا ، رد  تسیب و  هغضم ، رد  تسیب و  هقلع ، رد  تسیب و  هفطن ، رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش هدیمد  نآ  رد  شردام  مکـش  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، نینج  ۀلزنم  هب  ّتیم  نیا  میهدیم و  رگید  یـشنیرفآ  ار  وا  سپـس  تسا .

! دندش هدزتفگش  ماما  باوج  زا  همه  تخاس و  ربخاب  ماما  باوج  زا  ار  وا  تشگزاب و  روصنم  دزن  عیبر  دیوگ : يوار 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هن ؟ ای  تسوا  ناثراو  يارب  ایآ  تسیک ؟ يارب  اهرانید  هک  سرپب  وا  زا  ورب و  ماما  دزن  دـنتفگ : ناـنآ  دـیوگ : يوار 

نیا اب  تسا . هدیـسر  وا  هب  هدمآ و  شیپ  شندب  رد  گرم  زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  اهنت  نیا  دنرادن . یّقح  اهرانید  نیا  رد  وا  ناثراو  دومرف :
: دیوگ حابص  نب  دمحم  دریگیم . رارق  ریخ  ياههار  زا  یکی  رد  ای  دوشیم  هداد  هقدص  وا  يوس  زا  دریگیم و  ماجنا  جح  وا  فرط  زا  لوپ 
زج درم  نآ  یلو  داد  خساپ  لاوس  شش  یس و  هب  دروم  نیا  رد  ترـضح  دنداتـسرف و  ماما  دزن  رّرکم  ار  هداتـسرف  نانآ  هک  تفگیم  يوار 

تشادن ». رطاخ  رد  ار  باوج  زا  هزادنا  نیمه 
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. داد خساپ  نانآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندرک  ییاهشسرپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  روباشین  لها  ( 2 - ) 48196 - 956
هچ تـسا ، هـتفرگ  ار  وا  نـفک  هدـیرب و  ار  هدرم  رـس  هدرک و  شبن  ار  يربـق  هـک  يدرم  ةراـبرد  ملاـع  : » تـسا نـیا  اهشــسرپ  نآ  زا  یکی 
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؟ دیوگیم
رـس عطق  يارب  رانید  دـص  وا  زا  دوشیم و  عطق  زرح ، نورد  زا  نفک  ندـیدزد  لیلد  هب  وا  تسد  مالـسلا : هیلع  ماما  كرابم ]  ] طخ اب  خـساپ 

رانید و تسیب  هفطن ، رد  نیاربانب  میریگیم . نآ  رد  حور  خفن  زا  شیپ  ردام  مکش  رد  نینج  ۀلزنم  هب  ار  ّتیم  ام  نوچ  دوشیم ؛ هتفرگ  ّتیم 
حور رگا  رانید و  تسیب  لماک ، شنیرفآ  رد  میاهداد و  رارق  رانید  تسیب  تشوگ ، رد  راـنید و  تسیب  هغـضم ، رد  راـنید و  تسیب  هقلع ، رد 
ّتیم يوـس  زا  ار  نآ  دـنریگنرب و  ار  يزیچ  نآ  زا  ّتیم  ناـثراو  هک  هیاـپ  نیا  رب  مـینکیم ؛ راـنید  رازه  هـب  مزلم  ار  وا  دوـش ، هدـیمد  نآ  رد 

تـسا هدیـسر  ّتیم  هب  گرم  زا  سپ  ّتیم  نت  اب  طابترا  رد  لوپ  نیا  هک  ارچ  دنگنجب ؛ ادخ ] هار  رد   ] نآ اب  دنریگب و  جح  ای  دنهدب  هقدـص 
...« 

هیلع رفعجنبیـسوم  ترـضح  يارب  نایعیـش  زا  یعمج  : ) هک دناهدرک  لقن  ینالوط  يربخ  رد  نارگید  دشاریلعوبا و  ( 3 - ) 48197 - 957
: دیوگ هک  اجنآ  ات  دندیزگرب . همان ] ندناسر  يارب   ] ار يروباشیننبدّمحم  دنتشون و  همان  مالسلا 

هدوبر ار  نفک  هدـیرب و  ار  ّتیم  رـس  هدرک و  شبن  ار  ياهدرم  ربق  هک  يدرم  ةرابرد  ملاع  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رد  متـسکش ، ار  موس  رهم  »
)؟ دیوگیم هچ  تسا ،

هب مزلم  صخـش ، دوشیم و  عطق  زرح  نورد  زا  نفک  ندوبر  يارب  قراـس  تسد  دوـب : نینچ  نیا  ترـضح  كراـبم ]  ] طـخ هب  هماـن  خـساپ 
هدیمد نآ  رد  حور  هک  نآ  زا  شیپ  ردام ، مکـش  رد  نینج  ۀلزنم  هب  ار  ّتیم  ام  نوچ  دوشیم . ّتیم  رـس  ندیرب  لیلد  هب  رانید  دص  تخادرپ 

دش ».] رکذ  نیشیپ  تیاور  رد  هک  ياهنوگ  هب   ] هلأسم نایاپ  ات  رانید ...  تسیب  هفطن ، رد  اذل  مینادیم ؛ دوش ،
نامه هدرک  مارح  تامم ، لاح  رد  ناملسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 4 - ) 48198 - 958

وا رب  دشاب ، هدنز  تکاله  بجوم  راک  نآ  هک  دنک  يراک  ّتیم  اب  هک  سکره  سپ  تسا . هتـسناد  مارح  تایح  لاح  رد  ناملـسم  زا  هک  ار 
رد حور  هکنآ  زا  شیپ  نینج  رد  هید  نوچ  هدرم  رد  هید  دوشیم و  باسح  تبـسن  نامه  هب  دـشاب  نآ  زا  رتمک  هک  يراـک  ره  تسا و  هید 

ّتیم اب  راک  نیا  هک  ارچ  دسریمن ؛ ثرا  هب  هید  نیا  تسا و  باسح  نامه  هب  دنیبب ، بیـسآ  ّتیم  زا  هک  يوضع  ره  تسا و  دوش ، داجیا  وا 
زا وا و  ناثراو  هن  تسا  ّتیم  دوخ  يارب  دوشیم ، بجاو  ندش  هلثم  نیا  رد  هچنآ  دش ، هلثم  ّتیم  رگا  نیاربانب  تسا . هدش  شگرم  زا  سپ 

دازآ هدنب  دریگیم و  ماجنا  جـح  وا  يوس  زا  تسا ، هدوب  وا  رب  بجاو  جـح  رگا  دوشیم و  ادا  وا  ضرق  تسا ، هتـشاد  یـضرق  رگا  لوپ  نیا 
دوشیم ». هنیزه  وا  فرط  زا  ریخ  ياهراک  رد  لوپ  نیا  دوشیم و  هداد  هقدص  هدش و 

لاوس  تسا ، هدیرب  ار  ياهدرم  درم  رس  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخ  نبنیسح  ( 5 - ) 48199 - 959
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هدرک مارح  تایح  لاح  رد  درم  نیا  زا  هک  ار  نامه  هتـسناد ، مارح  تاـمم  لاـح  رد  درم  نیا  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  دـش .
. تسا هید  وا  رب  تسا ، هدنز  ناج  تکاله  نآ  هباشم  رد  هک  دنک  يراک  ّتیم  اب  هک  سکره  سپ  تسا .

. تسا هدومرف  تسرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف : ترضح  مدیسرپ . مالسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  هرابنیارد  نآ  زا  سپ 
يراک وا  اب  ای  دفاکشب  ار  شمکش  ای  دربب  ار  ياهدرم  رس  هک  یسک  سپ  مدیسرپ : تسا . هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچ  نیا 

رد نینج  ۀید  وا  ۀید  هکلب  هن ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ تباث  لماک  روط  هب  ناسنا  ۀید  وا  رب  دشاب ، هدنز  ناج  تکاله  راک ، نآ  رد  هک  دنک 
، نیا یلو  تسا  نینج  ناثراو  يارب  نینج ) رانید  دص  ینعی   ) هید نآ  تسا و  رانید  دـص  نآ  تسا و  نآ  رد  حور  داجیا  زا  شیپ  ردام  مکش 

. ناثراو يارب  هن  تسا ، ّتیم  دوخ  يارب 
؟ تسا یقرف  هچ  ود  نیا  نیب  مدیسرپ :

ّتیم نیا  یلو  دوریم . دیما  نآ  هب  یناسردوس  و  دیایب ) ایند  هب  هک  دوریم  دیما  ینعی   ) دراد هدنیآ  هک  تسا  يزیچ  نینج  دومرف : ترـضح 
زا هید  نآ  اب  يرگید و  هن  تسوا  دوخ  يارب  هلثم  رطاخ  هب  وا  ۀید  دوش ، هلثم  شگرم  زا  سپ  نوچ  تسا و  هتفر  شدوس  هدرم و  هتشذگرد ،
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. دوشیم ماجنا  نآ  اب  نآ  ریغ  هقدص و  نوچ  کین  ریخ و  ياهراک  دریگیم و  ماجنا  جح  وا  فرط 
دوش و اهر  دـنکیم  هک  اجنآ  زا  درم  دـهد و  لـسغ  هلاـچ  نآ  رد  ار  ّتیم  اـت  دـنکب  ياهلاـچ  ّتیم  نیا  يارب  دـهاوخب  يدرم  رگا  مدیـسرپ :

نینچ رگا  دومرف : ترضح  تسوا ؟ رب  يزیچ  هچ  دردب ، ار  نآ  دروخب و  هدرم  مکـش  هب  دور و  جک  شتـسد  رد  وا  لیب  هجیتن  رد  دخرچب و 
تسا ياهنامیپ   ] دم کی  تسا ؛ نیکسم  تصش  هب  هقدص  ای  هزور  هتـسویپ  هام  ود  ای  هدنب  کی  يزاسدازآ  نآ  ةراّفک  تساطخ و  نیا  دوش ،

هلآ ». هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دم  اب  هتبلا  نیکسم  ره  يارب  ریس ] هد  نزو  هب 
یثیدـح مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناميارب  متفگ : مدیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  : » دـیوگ دلاخنبنیـسح  ( 6 - ) 48200 - 960

هک يدرم  ةرابرد  ترضح  هک  هدیسر  نم  هب  متفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : ترضح  مونـشب . امـش  زا  ار  نآ  مراد  تسود  نم  هک  هدش  تیاور 
زا هک  ار  ناـمه  هتـسناد  مارح  هدرم  ناملـسم  زا  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : تسا  هدـیرب  ار  ياهدرم  درم  رس 

ترـضح تسا . هید  وا  رب  دـشاب ، هدـنز  ناج  تکاله  نآ  رد  هک  دـنک  يراـک  ّتیم  اـب  هک  سکره  سپ  تسا . هدرک  مارح  هدـنز  ناملـسم 
. تسا هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف ، تسرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف :

وا رب  دشاب ، هدنز  ناج  تکاله  راک ، نآ  رد  هک  دنک  يراک  وا  اب  ای  دفاکشب  ار  شمکش  ای  دنک  عطق  ار  ياهدرم  رـس  هک  سکره  مدیـسرپ :
هید نیا ، ایآ  دومرف : نم  هب  درک و  هراشا  نم  هب  دوخ  کچوک  تشگنا  اب  ترضح  سپس  هن . دومرف : ترضح  ناسنا ؟ لماک  ۀید  تسا ، هید 

يارب  ایآ  دومرف : ترضح  يرآ . متفگ : درادن ؟
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هدرم هک  ار  یـسک  رـس  رگا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  زا  سپ  یتفگ . تسرد  دومرف : ترـضح  هن . متفگ : ینیبیم ؟ ناسنا  ۀـید  نآ 
. تسا ردام  مکش  رد  نینج  ۀید  شاهید  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ شاهید  دربب ، تسا 

ارم دروم  نیا  رد  ترضح  خساپ  مدش و  تکاس  نم  دیوگ : دلاخ  نبنیسح  تسا . رانید  دص  نآ  دوش و  داجیا  نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ 
. درک داش 

رگم تسین . دـیداد ، باوـج  شاهراـبرد  نم  هب  هچنآ  زا  شیب  نآ  رد  نم  دزن  مـتفگ : ینکیمن ؟ لـماک  ار  تشـسرپ  ارچ  دوـمرف : ترـضح 
- دـتفیب شردام  مکـش  زا  وا  دروخب و  هبرـض  شردام  هک  ینامز  نینج  ۀـید  دومرف : ترـضح  منادیمن . ار  نآ  نم  هک  دـشاب  يزیچ  هکنیا 

شمکـش ای  دوش  هدـیرب  شرـس  رگا  ّتیم  نیا  ۀـید  تسوا و  ناثراو  يارب  نآ  تسا و  رانید  دـص  دوش - داجیا  نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ 
. ناثراو هن  تسا  ّتیم  دوخ  يارب  هید  اهنت  تسین . وا  ناثراو  يارب  دوش ، هتفاکش 

شدوس هتشذگرد و  هتفر ، ّتیم  یلودوریم  وا  یهددوس  دیما  دراد و  هدنیآ  نینج  دومرف : ترضح  تسا ؟ یقرف  هچ  ود  نیا  نیب  مدیـسرپ :
نیا اـب  نارگید . هن  تسا  ّتیم  دوـخ  يارب  تسا ، هلثم  نآ  ربارب  رد  هک  ياهید  دوـشیم ، هلثم  شگرم  زا  سپ  نوـچ  تسا و  هتفر  نیب  زا  مه 

. دوشیم ماجنا  نآ  ریغ  ای  هقدص  کین و  ریخ و  ياهراک  دریگیم ، ماجنا  جح  ّتیم  فرط  زا  لوپ 
دخرچب و دوش و  اهر  دنکیم  هک  ییاجنآ  زا  درم  دهد ، لسغ  ار  وا  هلاچ  نآ  رد  ات  دنکب  ياهلاچ  ّتیم  يارب  دهاوخب  يدرم  رگا  مدیـسرپ :

نیا دـشاب ، نینچ  رگا  دومرف : ترـضح  تسوا ؟ رب  يزیچ  هچ  دفاکـشب ، ار  نآ  دروـخب و  ّتیم  مکـش  هب  ددرگ و  فرحنم  شتـسد  رد  لـیب 
ربمایپ دم  اب  دم  کی  ینیکسم  ره  يارب  تسا ؛ نیکسم  تصش  هب  هقدص  ای  هزور  هتسویپ  هام  ود  ای  هدرب  يزاسدازآ  اطخ ، ةراّفک  تساطخ و 

هلآ ». هیلع و  هللا  یلص 
رگا نینج  ۀـید  دومرف : ترـضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نبیـسوم  متفه  ماما  زا  دلاخنبنیـسح  ( 7 - ) 48201 - 961
نینج ناثراو  يارب  نآ  تسا و  رانید  دص  دوش - داجیا  نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  دوش - طقاس  وا  مکش  زا  نینج  دروخب و  هبرض  شردام 

. ناثراو هن  تسا  ّتیم  دوخ  يارب  هید  نیا  اهنت  تسین  ّتیم  ناثراو  يارب  دوش ، هتفاکش  شمکش  دوش و  عطق  شرس  رگا  ّتیم  ۀید  تسا و 
، هتفر ّتیم  نیا  یلو  دوریم  وا  یهددوس  هب  دیما  دراد و  هدنیآ  هک  تسا  يزیچ  نینج  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ود  نیا  نایم  قرف  مدیسرپ :
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فرط زا  نآ  اب  نارگید . يارب  هن  ددرگیم  وا  دوخ  يارب  هلثم  ۀـید  دوش ، هلثم  شتافو  زا  سپ  نوچ  تسا و  هتفر  نیب  زا  شتعفنم  هتـشذگ و 
. دوشیم ماجنا  نآ  ریغ  هقدص و  لیبق  زا  ریخ  ياهراک  دریگیم و  ماجنا  جح  ّتیم 

اهر دنکیم ، ّتیم  يولج  هک  ياهلاچ  نآ  رد  درم  دهد . لسغ  نآ  رد  ار  وا  دـنکب و  ياهلاچ  وا  يارب  ات  هدـش  دراو  ّتیم  رب  يدرم  مدیـسرپ :
؟ تسا صخش  نیا  رب  يزیچ  هچ  دفاکشب . ار  نآ  دروخب و  ّتیم  مکش  هب  دوش و  فرحنم  شتسد  رد  لیب  دوش و 

؛ نیکسم تصش  رب  هقدص  ای  هزور  هتـسویپ  هام  ود  ای  هدرب  يزاسدازآ  تسا ؛ هراّفک  وا  رب  اهنت  اطخ و  نآ  دشاب ، نینچ  رگا  دومرف : ترـضح 
هلآ ». هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دم  اب  دم  کی  نیکسم  ره  يارب 

 691 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
. تسا هدش  عطق  شرس  ياهدرم  مدیـسرپ : : » دیوگ وا  تسا . هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمعنبقاحـسا  ( 8 - ) 48202 - 962

. ماما دومرف : ترضح  دریگیم ؟ ار  وا  ۀید  یسک  هچ  مدیسرپ : تسا . هید  وا  رب  دومرف : ترضح 
دهدب ». ماما  هب  ار  شرا  هک  تسوا  رب  دوش ، عطق  شیاضعا  زا  يزیچ  ای  شتسد  رگا  تسا و  ماما  يارب  نیا 

. مدیسرپ دنک ، عطق  ار  ياهدرم  رس  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ رامعنبقاحسا  ( 9 - ) 48203 - 963
. ماما دومرف : ترضح  دریگیم ؟ ار  شاهید  یسک  هچ  تفگ : قاحسا  تسا . هید  وا  رب  دومرف : ترضح 

دهدب ». ماما  هب  ار  شرا  هک  تسوا  رب  دوش ، عطق  شیاضعا  زا  يزیچ  ای  ّتیم  تسد  رگا  تسا و  لج  زع و  دنوادخ  يارب  نیا 
هک تسا  هدرک  تیاور  هدرک ، عطق  ار  ياهدرم  رـس  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسمنبهّللادبع  ( 10 - ) 48204 - 964

تسا ». تایح  لاح  رد  يو  تمرح  نانوچ  تامم ، لاح  رد  درم  نآ  تمرح  هک  ارچ  تسا ؛ هید  وا  رب  : » دومرف ترضح 
دننامه ّتیم ، مارتحا  دومرف : ترضح  دیرب . ار  ياهدرم  رـس  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ يوار  ( 11 - ) 48205 - 965

تسا ». هدنز  مارتحا 
تلاح رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  : » دـیوگ ملـسمنبدّمحم  ( 12 - ) 48206 - 966

ات . ) شاب هتـشاد  رطاخب  ار  نآ  منکیم ؛ هیـصوت  یتّیـصو  هب  ار  وت  نم  مردارب ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تفرگ  رارق  راـضتحا 
تسا ». هدرک  مارح  دناهدنز  هک  یلاح  رد  نانآ ، زا  هک  ار  نامه  هدرک  مارح  دناهدرم ، هک  یلاح  رد  نانموم  زا  دنوادخ  دیوگ :) هکنآ 

 693 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تسا ». هدنز  رس  ندیرب  زا  رتتخس  هدرم ، رس  ندیرب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 48207 - 967

. مدیسرپ تسا ، هتـسکش  ار  ياهدرم  ناوختـسا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ نیدرکعمـسم  ( 14 - ) 48208 - 968
تسا ». هدنز  لاح  رد  نآ  تمرح  زا  رتگرزب  هدرم ، لاح  رد  نآ  تمرح  دومرف : ترضح  دیوگ : عمسم 

نتــسکش دورب و  ریخ  ناـمگ  اـهنت  نموـم  هـب  هـکنیا  زج  دـهاوخیمن  ادــخ  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 15 - ) 48209 - 969
تسا ». ناسکی  تامم ، تایح و  لاح  رد  نموم  ياهناوختسا 

نموم ناوختسا  نتـسکش  دورب و  نموم  هب  ریخ  نامگ  زج  هک  دهاوخیمن  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 16 - ) 48210 - 970
.« تسا هدنز  هک  یلاح  رد  تسا  نموم  ناوختسا  نتسکش  دننام  تسا ، هدرم  هک  یلاح  رد 

تاعاجرا

: تشذگ

مارتحا دننامه  هدرم ، ناملسم  درم  مارتحا  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ةدومرف  نفد ، باوبا  زا  مهنو  لهچ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
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.« تسا ملاس  هدنز و  هک  یلاح  رد  تسا  يو 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مارح  لالح و  باتک  شارخ و  شرا  باب 44 

هراشا

هعماج نآ  هب  هک  تسا  ياهفیحـص  ام  دزن  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخنبنامیلـس  ( 1 - ) 48211 - 971
شارخ ». شرا  یّتح  تسا ؛ هعماج  رد  نآ  هکنیا  رگم  تسین  یمارح  لالح و  چیه  دنیوگ .

 695 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
زاین دروم  هچنآ  ره  نآ  رد  تسا . عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  ياهفیحص  نم  دزن  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 48212 - 972

تسا ». شارخشرا  نآ  رد  هکنیا  یتح  تسه ؛ تسا ،
. دوب ام  نایم  ترضح  میدوب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رفن  تصش  دودح  : » دیوگ کلملادبعنبدّمحم  ( 3 - ) 48213 - 973

. تسا رتم ]  35  ] عارذ داتفه  شلوط  هک  تسا  ياهفیحص  ام  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  و  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  )
رب ار  شیوخ  نخان  ترضح  تسا و  شارخ  شرا  نآ  رد  هکنآ  یتح  تسا ؛ هفیحص  نآ  رد  هکنیا  رگم  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ 

نآرق فحـصم ، نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا . یباتک ]  ] یفحـصم ام  دزن  دیـشک و  شعارذ  رب  نآ  اب  تشاذـگ و  شعارذ 
تسین ».

زا دیوگ : وا  میدوب . مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رـضحم  رد  رفن  تصـش  دودح  رد  ام  : » دیوگ کلملادبع  نب  دّمحم  ( 4 - ) 48214 - 974
. تسا عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  ياهفیحص  ام  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  ماما 

تسه ». شارخشرا  هفیحص ، نآ  رد  هک  اجنآ  ات  تسا . هدمآ  هفیحص  نآ  رد  هکنیا  رگم  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ 
: دومرفیم هک  مدینش  ماما  زا  : » دیوگ وا  تسا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّللادبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  ( 5 - ) 48215 - 975

شرا یّتح  تسا ؛ هفیحص  رد  نآ  هکنیا  رگم  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ  تسا . عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  ياهفیحـص  هناخ  رد 
شارخ ».

. تسا عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  ياهفیحص  ام  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 6 - ) 48216 - 976
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  نآ  يـالما  تسه . شارخشرا  یتـح  دـنراد ، زاـین  نآ  هـب  مدرم  هـچنآ  ۀـمه  هفیحـص  نآ  رد 

تسا ». هدومرف  موقرم  ار  نآ  شیوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ار شربمایپ  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  دـندش و  كاله  سایقاب  امـش  ناینیـشیپ  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  ( 7 - ) 48217 - 977

نادـب ربمایپ  تایح  رد  هچنآ  امـش  يارب  دـنوادخ  نیاربانب  تخاس . لماک  شمارح  لالح و  رد  ار  شنید  ۀـمه  هکنآ  اـت  درکن  حور  ضبق 
یتح هک  ربمایپ  تیب  لها  دزن  تسا  ياهفیحـص  نآ  دـیدربیم و  هانپ  ربمایپ  گرم  زا  سپ  وا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  دروآ و  دـیتشاد ، جاـیتحا 

. تسا نآ  رد  مه  شارخ  شرا 
میوگیم ». نینچ  نم  وا  لباقم  رد  تفگ و  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگیم ، هک  تسا  یناسک  زا  هفینحوبا  دومرف : ترضح  سپس 

 697 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
تـسد فک  تشپ  رب  ار  شیوخ  تشگنا  ترـضح  مدـش . دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  : » دـیوگ داـیزنبنامثع  ( 8 - ) 48218 - 978

.« تسه زین  نیا  زا  رتمک  نیا و  شرا ، ام  دزن  رد  دومرف : سپس  دیشک و  نآ  رب  ار  نآ  داهن و  شیوخ 
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تاعاجرا

: تشذگ

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  تامّدقم ، باوبا  زا  مراهچ  باب  تایاور  زا  يرایسب  رد 
: هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  دودح ، یمومع  ماکحا  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مود  تسیب و  تیاور  رد  و 

ییامنهار باـتک  يارب  داتـسرف و  دوب  زاـین  دروم  هچ  ره  باـتک  نآ  رد  درک و  لزاـن  یباـتک  وا  رب  داتـسرف و  يربماـیپ  لـج  زع و  دـنوادخ  »
داهن ». يّدح  دنک ، زواجت  ّدح  زا  هک  سکره  يارب  يّدح و  زیچ ، ره  يارب  دنک و  تیاده  باتک  هب  ار  ام  هک  تشاذگ 

دودح نوچ  يدودح  نآ  يارب  هکنیا  رگم  هدیرفاین  یمارح  لالح و  دنوادخ  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مایـس ، تیاور  رد  و 
شارخ ». شرا  یتح  تسا ؛ هناخ  زا  تسا ، هناخ  دودح  زا  هچ  ره  سپ  تسا . هناخ 

لالح و دـنوادخ  تسا و  عارذ  داتفه  شلوط  هک  تسا  ياهفیحـص  اـم  دزن  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مکی ، یـس و  تیاور  و 
هنایزات ». فصن  هنایزات و  کی  نآ و  ریغ  شارخ و  شرا  یتح  دیوگ :) هکنآ  ات  . ) تسا دوجوم  نآ  رد  هکنیا  رگم  هدیرفاین  یمارح 

. ار باب  تایاور  ریاس  دینک  هظحالم  و 

: دیآیم

یمخز یمک  تسوپ ، هک  یتـحارج  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  جاجـش ، تاـید  باوـبا  زا  مکی  باـب  زا  متفه  تیاور  رد 
. دینک هظحالم  ار  باب  تایاور  ریاس  و  تسا ». رتش  کی  شاهید ] ، ] شارخ دننام  دوشیم ،

699 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

عفانم ۀید  مراهچ : لصف 

هاگجیگ ندرک و  جلف  ادص ، ییاونش ، ۀید  باب 1 

هراشا

ۀمه نتفر  نیب  زا  رد  : » هک دوب  باـتک  نآ  رد  درک و  هضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رب  ار  تاـید  باـتک  سنوـی  ( 1 - ) 48219 - 979
فرح سَفَن  اب  دوش و  هتفرگ  شیادـص  رهوج  اـی  دـنزیم و  فرح  ینیب  زا  هک  ياهنوگ  هب  توص  ۀـمه  نتفر  نیب  زا  راـنید و  رازه  ییاونش 

رازه دوش ، هدنک  خیب  زا  رگا  بل  ود  رانید و  رازه  اپ  ود  جلف  رانید و  رازه  ندب  ۀمه  ندـش  جـلف  مه و  اب  تسد  ود  جـلف  رانید و  رازه  دـنز 
رگا درم ، هاگجیگ  رد  رانید و  رازه  هضیب  ود  رانید و  رازه  دوش ، هدنک  خیب  زا  رگا  درم  تلآ  رانید و  رازه  دوش ، هدیمخ  رگا  تشپ  رانید و 

نآ زا  رتمک  هک  هچ  ره  تسا و  رانید  دـصناپ  هید ، فصن  ددرگرب ، ندـب  يهمه  اب  هکنیا  رگم  دـشاب ، هتـشادن  هجوت  ناوت  دـنیبب و  بیـسآ 
دوشیم ». باسح  تبسن  نامه  هب  تسا 

 701 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
رهوج  ] تنوشخ ینیب و  اب  ندز  فرح  لیبق  زا  یعون  ره  هب  ادص ، نتفر  نیب  زا  رد  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48220 - 980
رانید رازه  ییانیب ، نتفر  نیب  زا  رد  رانید و  رازه  ییاونـش ، نتفر  نیب  زا  رد  راـنید و  رازه  تسد ، ود  ره  جـلف  رد  تسا و  راـنید  رازه  ادـص ]
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...« 
، دشاب هتـشادن  هجوت  ناوت  صخـش  هجیتن  رد  دنیبب و  بیـسآ  هاگجیگ  رگا  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلاهقف  رد  ( 3 - ) 48221 - 981

.« دوشیم باسح  تبسن  نامه  هب  سپ  تسا  نآ  زا  رتمک  هک  هچ  ره  تسا و  هید  فصن  سپ  ددرگرب ، ندب  ۀمه  اب  هکنیا  رگم 

تاعاجرا

: تشذگ

ینیب و رد  يادـص  زا  شعاونا  يهمه  توص ، نتفر  نیب  زا  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  مهدزای ، باب  زا  مهدزاـی  تیاور  رد 
.« تسا رانید  رازه  ادص ، رهوج 

: دیآیم

. دینک هظحالم  هدرک و  هعجارم  تسا  باب  نیا  اب  بسانم  هچنآ  هب  نآ  زا  سپ  باب  يدعب و  باب  رد 

يراتفگ لالتخا  ۀید  باب 2 

دز و يدرم  رـس  رب  هک  يدرم  ةرابرد  ترـضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخنبنامیلـس  ( 1 - ) 48222 - 982
تخادرپ وا  هب  هید  دنک ، ادا  دناوتیمن  ار  فورح  نیا  زا  هک  ياهزادنا  هب  دوشیم و  هضرع  وا  رب  ابفلا  فورح  دومرف : دش ، نیگنـس  وا  نابز 

دوشیم ».
اب انـشآ  نادـب  مدرم  ات  تسا  هدـیرفآ  لج  زع و  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیلّوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضرلانسحلاوبا  ماـما  ( 2 - ) 48223 - 983
نآ مکح  دنک ، ادا  دناوتیمن  ار  اهنخس  زا  یـضعب  هک  دیوگب  وا  دوش و  هدز  اصع  اب  يدرم  رـس  رب  رگا  تسابفلا و  فورح  دنوش ، نتـشون 

تخادرپ وا  هب  هید  دـنک ، ادا  دـناوتیمن  ار  فورح  نیا  زا  هک  ياهزادـنا  هب  نآ  زا  سپ  دـننک و  هضرع  وا  رب  ار  اـبفلا  فورح  هک  تسا  نـیا 
دوش »... 

 703 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هـضرع وا  رب  اـبفلا  فورح  دوش ، نیگنـس  شناـبز  دوش و  هدز  يدرم  رـس  رب  رگا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 3 - ) 48224 - 984
فورح ۀمه  ۀـیاپ  رب  هید  لصا  دوشیم . تخادرپ  وا  هب  ابفلا  فورح  نآ  ةزادـنا  هب  دـنک ، ادا  دـناوتن  ار  فورح  زا  هزادـنا  ره  سپ  دوشیم .

.« تسا فرح  هن  تسیب و  ابفلا  فورح  دوشیم و  تخادرپ  وا  هب  دنک  ادا  ار  ابفلا  فورح  زا  دناوتیمن  هک  هزادنا  نآ  باسح  هب  تسابفلا و 
، دوشیم نیگنس  وا  نابز  دنزیم و  يدرم  رس  رب  اصع  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نبهللادبع  ( 4 - ) 48225 - 985

یفرح ره  تسین و  نآ  رد  يزیچ  دنک ، ادا  تسرد  هک  ار  یفرح  ره  دوشیم . هضرع  وا  رب  ابفلا  فورح  دومرف : ترضح  : » هک هدرک  تیاور 
تسا ». فرح  هن  تسیب و  ابفلا  فورح  تسه و  وا  رب  هید  دنکن ، ادا  هک  ار 

وا ۀید  ترضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هدش  هدز  هک  ار  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 48226 - 986
تبـسن ناـمه  هب  دوـب  صقاـن  وا  فورح  زا  هچ  ره  سپ  نک ؛ ملکت  اـبفلا  فورح  هـب  دوـمرف : نآ  زا  سپ  داد . رارق  اـبفلا  فورح  ۀـیاپ  رب  ار 

هک هزادـنا  ره  داد و  رارق  ءزج  تشه  تـسیب و  ار  هـید  ترـضح  نیارباـنب  تـسا ؛ فرح  تـشه  تـسیب و  اـبفلا  فورح  درکیم و  باـسح 
دوشیم ». باسح  تبسن  نامه  هب  دوب  صقان  وا  فورح 
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، دنک ادا  دناوتن  ار  فورح  زا  یضعب  دوش و  هدیرب  وا  نابز  ای  هدز  هک  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48227 - 987
فورح دوشیم و  تخادرپ  هید  وا  هب  ابفلا  فورح  زا  نآ  باسح  هب  هجوت و  دـنک ، ادا  دـناوتیم  هک  فورح  زا  هچ  نآ  هب  تروص  نیا  رد 

تسا ». رانید  مجنپراهچ  رانید و  جنپ  یس و  اهنآ  زا  یفرح  ره  رد  هک  تسا  فرح  تشه  تسیب و  ابفلا 
ات دوشیم  هضرع  وا  رب  ابفلا  فورح  دوش ، نیگنـس  شنابز  هدز و  درم  رـس  رب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 - ) 48228 - 988

تبـسن نامه  هب  وا  يارب  هید  دنک ، ادا  دـناوتن  ار  فورح  زا  هک  هزادـنا  ره  دوشیم و  میـسقت  ابفلا  فورح  ۀـیاپ  رب  هید  سپـس  دـنک . تئارق 
تسا ». تباث 

 705 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
شنابز زا  ياهراپ  هک  ياهنوگ  هب  دز  یلیـس  يرـسپ  هب  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک ] ماـما   ] ملاـع زا  ( 8 - ) 48229 - 989

زا هک  هزادـنا  ره  دـناوخیم . ار  ابفلا  فورح  : » دومرف ترـضح  هن . ار  یـضعب  یلودـنکیم  ادا  ار  فورح  زا  یـضعب  رـسپ  اذـل  دـش . هدـیرب 
ترـضح تسا ؟ هنوگچ  نیا  مدیـسرپ : تسا . هید  هب  مزلم  دـنکیمن ، ادا  بوخ  هک  ار  هزادـنا  ره  درادـن و  هید  دـنک ، ادا  بوـخ  ار  فورح 

رد تسا . فرح  تشه  تسیب و  فورح  نیا  دادعت  رازه و  ات  کی  فرح  زا  تسا ؛ دـجبا ]  ] داجیبا فورح  نآ  لمج و  باسح  هب  دومرف :
تسا یقاب  هب  مزلم  دوشیم و  فذح  دنکیم ، نایب  بوخ  هچنآ  غلبم  نیا  زا  دوشیم و  میسقت  لماک  ۀید  زا  یـشخب  یفرح  ره  يارب  هجیتن 

تسا ». لماک  ۀید  نابز ، ۀید  و 
زا یخرب  تسا و  هتفر  نیب  زا  وا  ناـبز  زا  یـضعب  هدز و  يرـسپ  رـس  رب  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ( 9 - ) 48230 - 990
ره سپ  درک . میـسقت  نآ  رب  ار  هید  دناوخب و  ار  ابفلا  فورح  : » دومرف وا  هب  ترـضح  داد . مکح  هن ، ار  یـضعب  یلو  دـنکیم  ادا  ار  فورح 

درک ». هید  هب  مزلم  درکن ، ادا  ارنآ  هک  هزادنا  ره  درک و  فذح  هید  زا  درک ، ادا  بوخ  هک  هزادنا 
ار شنابز  زا  یضعب  هدز و  تبرـض  کی  شیوخ  رـسپ  هب  يدرم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هعامـس  ( 10 - ) 48231 - 991
ره دناوخیم . ار  ابفلا  فورح  دومرف : ترـضح  دنکیمن . ادا  ار  یـضعب  یلو  دنکیم  ادا  ار  فورح  زا  یـضعب  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  عطق 

. دوشیم هید  هب  مزلم  دنکیمن ، ادا  ار  نآ  بوخ  هک  هزادنا  ره  دوشیم و  فذح  هید  زا  دنکیم ، ادا  ار  فورح  زا  هک  هزادنا 
«، میج  » ود و شاهید  اب ،»  » یکی و شاهید  فلا ،» . » تسا لمج  باسح  ۀیاپ  رب  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  نآ  مدیـسرپ : دیوگ : هعامس 

یـس و مال ،»  » تسیب و فاک ،»  » هد و ای ،»  » هن و اط ،»  » تشه و اح ،»  » تفه و از ،»  » شـش و واو ،»  » جنپ و اه ،»  » راهچ و لاد ،»  » هس و شاهید 
«، نیـش  » تسیود و ار ،»  » دـص و فاق ،»  » دون و داص ،»  » داتـشه و اف ،»  » داتفه و نیع ،»  » تصـش و نیـس ،»  » هاـجنپ و نون ،»  » لـهچ و میج ،» »

تسا ». مهرد  دص  نآ  يارب  دوش ، هدوزفا  ابفلا  فورح  زا  نیا ، زا  دعب  هک  یفرح  ره  تسا و  دصراهچ  ات ،»  » دصیس و
هک تسا  نآ  هیبش  دراد ، رب  رد  ار  فورح  ۀیاپ  رب  هید  نتشاذگ  قرف  زا  ربخ  نیا  هچنآ  : » دیوگ هرـس ] سدق  یـسوط  خیـش   ] نسحنبدمحم
رد هک  تسا  يزیچ  ۀیاپ  رب  نآ  هک  تسا  هتشادنپ  دوشیم ، میـسقت  لمج  فورح  رب  هید  هک  هدینـش  نوچ  وا  دشاب . نایوار  یخرب  نخـس  زا 

میسقت يواسم  يازجا  لکش  هب  فورح  ۀمه  ۀیاپ  رب  هید  هک  تسا  نآ  روظنم  اهنت  تسین و  روظنم  نیا  هکنیا  اب  تسا . توافتم  باسح  نیا 
ناـشدوخ تیاور  رد  ناـیوار  رگید  ینوکـس و  هک  هنوگناـمه  دوشیم ؛ هداد  رارق  هید  عومجم  زا  شخب  کـی  فرح ، ره  يارب  دوشیم و 

، دراد رب  رد  تیاور  نیا  هک  دوب  هنوگنآ  بلطم  رگا  دناهداد و  لیصفت 
 707 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگا دسریمن و  هید  ۀمه  هب  مینک - باسح  اهمهرد  ۀیاپ  رب  ار  فورح  ام  رگا  نآ - هک  ارچ  دنتفرگیمن ؛ رب  رد  لماک  ار  هید  فورح  ۀـمه 
. تسین تسرد  مادک  ره  دسریم و  هید  ربارب  دنچ  هب  مینک  باسح  رانید  هب 

مینک ». لمع  نیشیپ  تایاور  رب  ام  هک  تسا  هتسیاش  نیاربانب 
زا کی  چیه  هک  دنک  اعّدا  دشاب و  ملاس  وا  نابز  رگا  : » تسا هتفگ  ماکحالا  ۀیاهن  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  ( 11 - ) 48232 - 992
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هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  میتـفگ و  شیپ  رد  هـک  هنوـگنآ  تـسا  هماـسق  وا  رب  دـنک ، ادا  دـناوتیمن  ار  فورح 
وا دـمآ ، خرـس  نوخ  رگا  یلو  تسا  قداـص  شاهتفگ  رد  وا  دـمآ ، هایـس  نوخ  نآ  زا  رگا  دـننزیم . وا  ناـبز  هب  ینزوس  دوـمرف : ترـضح 

.« تسوگغورد

ییاونش لالتخا  ۀید  باب 3 

هراشا

دوخ ییاونش  هک  دراد  اعّدا  درم  نآ  هدز و  يدرم  شوگ  هب  ناوختسا  اب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ( 1 - ) 48233 - 993
وا هیلع  رفن  ود  اـی  دینـش  رگا  دـننامیم ، رظتنم  دوـشیم و  لـفاغت  وا  زا  لاـسکی  دـننامیم و  وا  نیمک  رد  : » دوـمرف تسا ، هداد  تسد  زا  ار 

. دنزادرپیم وا  هب  ار  هید  دنهدیم و  دنگوس  ار  وا  هنرگو  تسا ] نشور  هک  ، ] دونشیم وا  هک  دنداد  تداهش 
وا رب  دنادرگ ، زاب  وا  هب  ار  شاییاونـش  دنوادخ  رگا  دومرف : ترـضح  دونـشیم ؟ وا  هک  دش  هجوتم  ًادعب  رگا  نینمؤملاریما ، يا  دـش : لاوس 

تسین ». يزیچ 
تسا هدز  ناوختسا  اب  ار  يدرم  شوگ  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخنبنامیلـس  ( 2 - ) 48234 - 994

هداد  تلهم  لاسکی  دومرف : ترضح  تسا . هتفر  نیب  زا  شاییاونش  ۀمه  هک  دراد  اعّدا  وا  و 
 709 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

رگید هداد ، باوج  ییاونش  ۀیاپ  رب  هدینش و  وا  هک  دنداد  تداهش  دهاش  ود  رگا  سپ  دنوشیم . وا  بقارم  هک  لداع  دهاش  ود  اب  دوشیم و 
. دوشیم تخادرپ  وا  هب  هید  دنهدیم و  دنگوس  ار  وا  دشاب ، هدینش  وا  هک  دندرکن  دروخرب  رگا  یلو  درادن . یّقح 

هک تسا  يزیچ  نیا  دوـمرف : ترـضح  دونـشیم . تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هید  هک  نآ  زا  سپ  صخـش  نیا  متفگ : ماـما  هـب  دـیوگ : ناـمیلس 
. تسا هداد  وا  هب  لاعتم  دنوادخ 

. مدیسرپ دنیبیمن ، نآ  اب  هک  دراد  اعّدا  شبحاص  هک  مشچ  ةرابرد  ترضح  زا  دیوگ : نامیلس 
وا هب  ار  هید  نآ  زا  سپ  دـنیبیمن . هک  دـنهدیم  دـنگوس  ار  وا  لاـسکی  زا  دـعب  سپـس  دوشیم . هداد  تلهم  لاـس  کـی  دومرف : ترـضح 

تسا ». هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  دومرف : ترضح  دنیبیم . نآ  زا  سپ  صخش  نیا  مدیسرپ : دنهدیم .
ششوگ ود  زا  یکی  هک  دنکیم  اعّدا  هدش و  هدز  وا  شوگ  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 3 - ) 48235 - 995

دوشیم و هتسب  مکحم  هدش ، هدز  وا  هب  هبرض  هک  شوگ  نآ  : » دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  تسا ، هدش  هتساک  نآ  ییاونش  زا  يرادقم 
وا رب  ادص  هک  نامز  ره  نک و  شوگ  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  دننزیم و  شیارب  وا  يور  شیپ  زا  گنز  اب  دنراذگیم و  زاب  ار  ملاس  شوگ 
زا سپ  دوش . یفخم  وا  رب  ادص  ات  دننزیم  شیارب  وا  تشپ  زا  دنربیم و  وا  تشپ  ار  گنز  سپـس  دننزیم . تمالع  ار  شیاج  دوش ، ناهنپ 

. دوشیم يریگهزادنا  لکش  ود  نیا  نیب  دنراذگیم و  تمالع  ار  شیاج  نآ 
ادص ات  دنروآیم  رد  ادص  هب  دنریگیم و  وا  تسار  تمس  ار  گنز  سپـس  دیوگیم . تسار  وا  هک  دوشیم  نشور  دوب ، ناسکی  رگا  سپ 

وا هک  دننادیم  دوب ، ناسکی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  ود  نآ  نیب  سپـس  دنراذگیم و  تمالع  ار  شیاج  نآ  زا  سپ  دنامب . یفخم  وا  زا 
. دوش ناهنپ  وا  زا  ادـص  هک  نآ  اـت  دـنروآیم  رد  ادـص  هب  ار  نآ  دـنریگیم و  وا  پچ  تمـس  رد  ار  گـنز  نآ ، زا  سپ  دـیوگیم . تسار 

. تسا هتفگ  تسار  هک  دوشیم  هتسناد  دوب ، ناسکی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  ود  نآ  نایم  نآ  زا  سپ  دوشیم و  هدز  تمالع  سپس 
هک ییاج  نآ ، زا  سپ  دننزب . شربارب  رد  گنز  اب  ات  دوشیم  هتـسب  بوخ  شوگ ، رگید  زاب و  بویعم  شوگ  نآ ، زا  سپ  دومرف : ترـضح 
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نایم دوشیم و  ماجنا  دش ، ماجنا  ملاس  شوگ  اب  رابلوا  هک  هنوگ  نامه  وا  اب  سپـس  دوشیم . هتـشاذگ  تمالع  ددرگیم  ناهنپ  وا  زا  ادص 
دوشیم ». تخادرپ  شرا  تبسن  نامه  هب  يریگهزادنا و  ملاسان  ملاس و 

مک شاییاونش  ششوگ  ود  زا  یکی  هک  درک  اعّدا  دش و  هدز  ششوگ  رد  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 4 - ) 48236 - 996
هدز گنز  هب  درف  تروص  ربارب  رد  دـنامیم و  زاب  ملاـس  شوگ  دوشیم و  هتـسب  مکحم  هدـید ، هبرـض  هک  شوگ  نآ  : » دومرف تسا ، هدـش 

زا ار  گنز  نآ  زا  سپ  دنراذگیم . تمالع  ار  نآ  ياج  دینـشن ،] و   ] دـش یفخم  ادـص  نوچ  هدـب و  شوگ  هک  دـنیوگیم  وا  هب  دوشیم و 
وا  هب  دننزیم و  صخش  رس  تشپ 
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سپ دوشیم . يراذگتمالع  نآ  ياج  دینشن ] صخش  و   ] دش یفخم  ادص  نوچ  دوش و  یفخم  وا  رب  ادص  ات  هدب  شوگ  هک  دوشیم  هتفگ 
. تسا هتفگ  تسار  صخش  هک  دوشیم  نشور  دوب ، ناسکی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  ود  نیا  ۀلصاف  نآ ، زا 

. دننزیم تمالع  ار  اجنآ  و  دونـشن ]  ] دوش یفخم  وا  رب  ادص  ات  دنروآیمرد  ادص  هب  دنریگیم و  وا  تسار  تمـس  رد  ار  گنز  نآ  زا  سپ 
دوشیم و يراذگتمالع  شیاج  نآ ، زا  سپ  دوش . یفخم  صخـش  رب  ادص  ات  دننزیم  دنریگیم و  صخـش  پچ  تمـس  ار  گنز  سپس 

. تسا هتفگ  تسار  هک  دوشیم  مولعم  دوب ، ناسکی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  ود  نیا  نایم  ۀلصاف  سپس 
تمالع دماین ، ادص  هک  اج  ره  دننزیم و  وا  يولج  رد  ار  گنز  دوشیم و  هتسب  بوخ  يرگید  شوگ  دوشیم و  زاب  بویعم  شوگ  سپس 

ملاس و شوگ  يرترب  سپـس  دـننکیم . رارکت  ملاس  شوگ  اب  مه  هلحرم  نیا  رد  دـنداد ، ماجنا  لوا  ۀـلحرم  رد  هک  هنوگنآ  دـنراذگیم و 
دوشیم ». يراذگتمیق  تبسن  نامه  هب  يریگهزادنا و  بویعم 

. داد مکح  دوب ، هتفر  نیب  زا  شاییاونش  زا  يرادقم  دش و  هدز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48237 - 997
و  ] دننزیم يرگید  مهرد  هب  مهرد  اب  وا  يارب  سپس  دوشیم . هتشاذگ  اهر  ملاس  شوگ  هتفرگ و  شاهدید  بیسآ  شوگ  : » دومرف ترضح 

دوشیم هدنادرگرب  سپس  تسا . عارذ  دنچ  هک  دننکیم  باسح  يریگهزادنا و  ار  نآ  دش ، رخآ  ادص  هک  نامز  نآ  ات  دنوشیم ] رود  وا  زا 
. تسا عارذ  دنچ  هک  دننکیم  باسح  يریگهزادنا و  ار  نآ  دیـسر ، رخآ  هب  ادـص  هک  نامز  نآ  ات  دوشیم  هدز  مهرد  هب  رگید و  تمـس  هب 

شوگ دـمآرد ، ناسکی  رگا  دوشیم . مهتم  تسین ، ناسکی  رگا  و  تسا ؟ هتفگ  تسار  هک  تسا  ناسکی  ایآ  هک  دـننکیم  هاگن  نآ  زا  سپ 
يهجرد نیرخآ  هـب  ناـمز  نآ  اـت  دـنبوکیم  وا  يارب  مـهرد  رب  نآ  زا  سپ  دـنزاسیم و  اـهر  ار  هدیدبیـسآ  شوـگ  دـندنبیم و  ار  ملاـس 

دنهدیم و رارق  اهعارذ  تبسن  هب  ار  هید  دوشیم و  قیدصت  دمآ ، ناسکی  رگا  دننکیم . باسح  يریگهزادنا و  ار  نآ  دیسر ، شاییاونش ] ]
دننکیم ». تخادرپ  تسا ، مک  شاییاونش  زا  هک  ياهزادنا  وا  هب 

رگا تسا و  لماک  ۀید  نآ  رد  دورب ، نیب  زا  شاییاونش  ۀمه  دننزب و  ار  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48238 - 998
وا دنادن و  دنیبن و  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، هدیبوک  شایکیدزن  رد  دراد  ادص  هک  يزیچ  دریگ ، رارق  دـیدرت  کش و  دروم  شاییوگتـسار 

دوش ». نشور  نانآ  يارب  شاییاونش  نداد  تسد  زا  ات  نخس ، ادص و  اب  زین  دننکیم و  ریگلفاغ  نآ  اب  ار 
دنروآیم رد  ادص  هب  شیارب  تسا ، رادادص  هک  ار  يزیچ  تسا . مشچ  يریگهزادنا  دننام  دنیبب ، یبیسآ  ییاونـش  رگا  ( 7 - ) 48239 - 999

. میداد حرش  ییانیب  ةرابرد  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  هدش  مک  ییاونش  زا  هچنآ  رب  هماسق  دوشیم و  يریگهزادنا  شاییاونش  و 
وا شوگ  هب  ناوختـسا  اب  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعجنبیـسوم  ترـضح  زا  : » دیوگ رفعجنبیلع  ( 8 - ) 48240 - 1000

تسا ». هتفریذپ  شاهتفگ  تسا ، ناملسم  درف  رگا  دومرف : ترضح  دونشیمن . هک  دراد  اعّدا  دناهدز و 
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تاعاجرا
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: تشذگ

. باب نیا  اب  بسانم  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مهدزاود  باب  تایاور  رد 

: دیآیم

. نآ اب  بسانم  مشش  باب  تایاور  رد 

لماک ۀید  دنچ  عمج  دراوم  باب 4 

هراشا

چیه هک  دراد  اعّدا  بورضم  هدز و  يدرم  رس  رب  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  : » دیوگ هتابننبغبصا  ( 1 - ) 48241 - 1001
هب تسوا . يارب  هید  هس  دیوگب ، تسار  رگا  دومرف : ترضح  دش . لاوس  تسا ، هداتفا  راک  زا  شنابز  دنکیمن و  مامـشتسا  ار  وب  دنیبیمن و 

مامشتسا ار  وب  دیوگیم  هک  اعّدا  نیا  اما  دومرف : ترضح  دیوگیم ؟ تسار  هک  دوشیم  مولعم  هنوگچ  دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
وا رد  يرییغت  هنوگچـیه   ] تفگیم وا  هک  دوب  هنوگناـمه  رگا  دـننکیم . کـیدزن  وا  هب  ار  هدـنزوس  دـنت  ةّداـم  تروص  نیا  رد  دـنکیمن ،

ار شمشچ  دراد ، شمشچ  ةرابرد  هک  ییاعدا  اّما  دوشیم و  يراج  شکـشا  دزاسیم و  رود  ار  شرـس  هنرگو ، چیه ] هک  دوشیمن  لصاح 
ود ره  دـیوگب ، تسار  رگا  دروخیم و  مه  هب  دراد و  هگن  زاب  ار  شمـشچ  دـناوتیمن  دـیوگب ، غورد  رگا  دـنریگیم . دیـشروخ  لباقم  رد 

نوریب گنرخرـس  نوخ  رگا  دوشیم . هدز  شنابز  رب  ینزوس  تروص  نیا  رد  دراد . شنابز  ةرابرد  هک  ییاعدا  اّما  دنامیم و  زاب  شمـشچ 
دیوگیم ». تسار  دیآ ، نوریب  هایس  نوخ  رگا  دیوگیم و  غورد  دیآ ،

چیه شمـشچ  ود  اب  هک  درک  اعّدا  بورـضم  دز . يدرم  رـس  رب  يدرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمز  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
. دیوگیمن نخس  هدش و  گنگ  دنکیمن ، مامشتسا  ییوب  دنیبیمن ،

هنوگچ نینمؤملاریما ، يا  دش . لاوس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تسا . تباث  وا  يارب  هید  هس  دیوگب ، تسار  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نیا هب  نآ  دـنیبیمن ، يزیچ  مشچ  ود  اب  هک  دراد  شمـشچ  ود  ةرابرد  هک  ییاعّدا  اـما  دومرف : ترـضح  دـیوگیم ؟ تسار  هک  دوش  مولعم 
زاب ار  شیاهمشچ  دـناوتیمن  دـشاب ، ملاس  رگا  ریگب . الاب  دیـشروخ  يوس  هب  ار  تمـشچ  ود  دـنیوگیم  وا  هب  هک  دوشیم  صخـشم  لکش 

. دنامیم زاب  شیاهمشچ  دنیبیمن و  يزیچ  مشچ  ود  اب  دشاب ، وگتسار  رگا  ددنبیم و  ار  شیاهمشچ  دراد و  هاگن 
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، دـننکیم کیدزن  شاینیب  هب  هک  هدـنزوس  دـنت  ةّدام  اب  نیا  دـنکیمن ، مامـشتسا  ار  ییوب  هکنیا  دراد و  شاینیب  ةرابرد  هک  ییاعّدا  اـّما  و 
ار شرـس  دوشیم و  ریزارـس  شیاهمشچ  زا  کشا  دسریم و  شزغم  هب  یئایوب ] بصع  اب   ] دنت ةدام  يوب  دشاب ، ملاس  رگا  دوشیم . مولعم 
، دـننزیم شنابز  هب  هک  ینزوس  اب  تروص  نیا  رد  دـنزیمن ، فرح  هدـش و  لال  هک  دراد  شنابز  ةرابرد  هک  ییاـعّدا  اـما  دزاـسیم و  رود 

دیآیم ». نوریب  هایس  نوخ  دیوگب ، نخس  دناوتیمن  رگا  دیآیم و  نوریب  خرس  نوخ  دیوگب ، نخس  دناوتیم  رگا  دوشیم . نشور 
. مدیـسرپ دنیبیمن ، هک  دنک  اعّدا  شبحاص  هک  مشچ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ دـلاخ  نبنامیلـس  ( 2 - ) 48242 - 1002
هب هید  سپس  دنیبیمن . چیه  هک  دروخب  مسق  هک  دنهدیم  دنگوس  ار  وا  لاس  کی  زا  سپ  دوشیم . هداد  تلهم  لاس  کی  دومرف : ترـضح 

يزیچ نآ  دومرف : ترضح  هچ ؟ تشگرب  شاییانیب  هید ، تخادرپ  زا  سپ  صخش  نیا  رگا  مدیسرپ : دیوگ : نامیلـس  دوشیم . تخادرپ  وا 
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تسا ». هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا 
تسا و هدز  اصع  اب  ار  يدرم  هک  يدرم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 3 - ) 48243 - 1003

هید شـش  هب  تسا ، هدـنز  هک  یلاح  رد  هتفر  نیب  زا  وا  شزیمآ  ناوت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـسانت  تلآ  لقع ، ناـبز ، ییاـنیب ، ییاونش ،
داد ». مکح 

.« دوشیمن شیامزآ  یمشچ  چیه ] ، ] يربا زور  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48244 - 1004

تاعاجرا

: تشذگ

ود زا  رون  نتفر  رانید ، رازه  ناـج ، رد  هید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  ءاـضعا ، تاـید  باوبا  زا  موس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
نابز رانید و  رازه  ییانیب ، ۀـمه  نتفر  نیب  زا  رانید ، رازه  ییاونـش ، نتفر  نیب  زا  رانید ، رازه  ادـص ، رهوج  نتفر  نیب  زا  راـنید ، رازه  مشچ ،

تسا ». رانید  رازه  دوش  هدنک  نب  زا  رگا 
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شملاس مشچ  يولج  رد  هک   ] یغرممخت اب  مشچ  نآ  دنیبب ، بیسآ  شمشچ  ود  زا  یکی  درم  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  و 
شملاس مشچ  ییانیب  هک  دوشیم  لمأت  هتـسب و  شاهدیدبیـسآ  مشچ  رب  ياهچراپ  هک  وحن  نیا  هب  دوشیم ؛ يریگهزادـنا  دـنرادیم ] هاگن 

هب دوشیم و  یسررب  هدید  بیسآ  مشچ  ییانیب  تیاهن  هتـسب و  ملاس  مشچ  سپـس  دنیبیم .] ار  غرم  مخت  یتفاسم  هچ  ات  و   ] تسا هزادنا  هچ 
دوشیم ». تخادرپ  وا  هب  هید  باسح ، نیا 

. دیآیم تسد  هب  دوصقم  زا  یخرب  زا  هک  یتیاور  نیشیپ ، باب  مود و  باب  عفانم و  تاید  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد  و 
ترـضح مدیـسرپ : دنیبیمن ، نآ  اب  هک  دـنکیم  اعّدا  شبحاص  هک  یمـشچ  ةرابرد  وا  زا  : » هک هتفگ  نیا  نیـشیپ ، باب  زا  مود  تیاور  رد  و 

. دوشیم تخادرپ  وا  هب  هید  هاگنآ  دـنیبیمن . هک  دـنهدیم  دـنگوس  ار  وا  لاس  کی  زا  دـعب  سپـس  دوشیم . هداد  تلهم  لاس  کی  دومرف :
.« تسا هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  دومرف : ترضح  هچ ؟ دنیبب  ادعب  رگا  مدیسرپ :

دریمب صخش  سپس  دوش و  رتشیب  ای  تیانج  ود  بجوم  هک  ياهبرض  مکح  دنک و  لیاز  ار  لقع  هک  ياهبرض  مکح  باب 5 

راب کی  يدرم  رـس  رب  همیخ  نوتـس  اب  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ ءاّذـح  هدـیبعوبا  ( 1 - ) 48245 - 1005
. تسا هتفر  نیب  زا  شلقع  هدیسر و  وا  زغم  هب  هبرض  هک  نآ  ات  هدیبوک 

نیا رد  دـنیوگیم ، شاهراـبرد  هچ  نآ  هن  دـیوگیم و  هچنآ  هن  دـمهفیم و  زاـمن  تقو  هن  هبرـض  رثا  رد  بورـضم  رگا  دوـمرف : ترـضح 
هلـصاف نیا  رد  رگا  یلو  دوشیم  صاصق  بورـضم  ربارب  رد  براض  دُرم ، لاسکی  ۀلـصاف  نیا  رد  رگا  دننامیم . رظتنم  لاس  کی  تروص 

. تسا هید  نماض  وا ، لقع  نتفر  نیب  زا  لیلد  هب  شلام  رد  براض  تشگن ، زاب  وا  هب  مه  شلقع  درُمن و 
هدز و تبرـض  کی  اهنت  وا  هک  ارچ  هن ؛ دومرف : ترـضح  دیرادن ؟ رظن  يزیچ  رب  تحارج  نیا  رد  امـش  سپ  متفگ : ماما  هب  دیوگ : هدیبعوبا 

هدز وا  هب  تبرض  ود  رگا  یلو  تسا  هید  هک  مزاسیم  مزلم  تیانج  نیرتتخس  هب  ار  وا  نم  تسا و  هدرک  دراو  تیانج  ود  هبرض ، کی  نیا 
. دشاب تیانج  ود  نآ  هچره  متسنادیم - دوب  هدرک  هبرض  ود  هک  یتیانج  هب  مزلم  ار  وا  نم  دوب ، هتخاس  دراو  تیانج  ود  تبرـض ، ود  دوب و 

. دوشیم هتفرگ  هدیدان  رگید  تیانج  صاصق و  نادب  براض  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  گرم  ود ، نیا  رد  هکنیا  رگم 
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ۀمه هب  مزلم  ار  وا  دشاب ، هدرک  دراو  تیانج  هس  هبرـض  هس  نیا  يرگید و  زا  سپ  یکی  تسا ، هدز  وا  هب  هبرـض  هس  رگا  و  دومرف : ترـضح 

گرم ربارب  رد  دشاب ، گرم  رگا  هک  دشابن  گرم  نآ  رد  هک  یمادام  دـشاب - هچره  منکیم - هتخاس  دراو  هبرـض  هس  نیا  هک  ییاهتیانج 
. دوشیم صاصق  براض 

دراو هبرض  هد  هک  منکیم  یتیانج  نامه  هب  مزلم  ار  وا  نم  دزاس ، دراو  تیانج  کی  هبرـض  هد  دنزب و  وا  هب  هبرـض  هد  رگا  دوزفا : ترـضح 
دشابن ». اهتیانج  نایم  رد  گرم  هک  یمادام  هتبلا  دشاب . هک  هچره  تسا - هدرک 

رـس رب  همیخ  نوتـس  اب  هک  يدرم  ةرابرد  امـش  موش ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ یلامث  هزمحوبا  ( 2 - ) 48246 - 1006
؟ دییوگیم هچ  تسا ، هدرک  هناوید  ار  وا  هدیبوک و  يدرم 

. تسا هید  وا  رب  دومرف : ترضح 
هید و هن . دومرف : ترـضح  دریگب ؟ سپ  هداد  هک  ياهید  دناوتیم  ایآ  ددرگ ، زاب  وا  هب  شلقع  دنامب و  هدـنز  رتشیب  ای  زور  هد  رگا  مدیـسرپ :

. تسا ذفان  نآ  مکح  هتفای و  قّقحت  نآ  موزلم 
. میشکب ار  براض  میهاوخیم  ام  دناهتفگ  شدارفا  هدرم و  هام  هس  ای  هام  ود  زا  سپ  صخش  نآ  متفگ :

دنرادروخرب یّقح  نینچ  زا  لاس  کی  ۀلـصاف  ات  دنهد و  سپ  دندوب  هتفرگ  هک  ار  هید  دیاب  دنـشکب ، ار  وا  دنهاوخیم  رگا  دومرف : ترـضح 
دوشیم ». یعطق  �یضمُم و  نآ  تاموزلم  هید و  دنشکب و  ار  وا  دنرادن  قح  رگید  تسا ، هتشذگ  لاس  کی  رگا  یلو 

ییاونش و هدش و  هدیبوک  شرس  رب  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يرتخب  نب  صفح  ( 3 - ) 48247 - 1007
. تسا هدرم  نآ  زا  سپ  هدمآ و  دنب  شنابز  هتفر و  نیب  زا  وا  ییانیب 

یلو دوشیم . هتشک  سپس  دوشیم و  هتفرگ  صاصق  وا  زا  لّوا  هدز ، هبرـض ] دنچ   ] یتبرـض زا  سپ  یتبرـض  براض ، رگا  دومرف : ترـضح 
تسین ». راک  رد  رگید  صاصق  هبرض ، لباقم  رد  دوشیم و  هتشک  تسا ، هدیسر  وا  هب  تبرض  کی  زا  لتق  رگا 
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مشچ ندش  وسمک  ۀید  باب 6 

هراشا

زا يرادـقم  دـنیبیم و  بیـسآ  شمـشچ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » دـیوگ راـمع  نب  ۀـیواعم  ( 1 - ) 48248 - 1008
رد  ] یغرممخت هتسب و  شمـشچ  ود  زا  یکی  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هداد  وا  هب  يزیچ  هچ  هک  مدیـسرپ  دهدیم ، تسد  زا  ار  شاییانیب 
هب هک  اجنآ  ات  دـنربیم ] بقع   ] دـنیبیم ار  نآ  دـنکیم  اعّدا  هک  ینامز  ات  نک و  هاگن  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  هتـشاذگ و  وا ] دـید  لـباقم 

اجنآ سپـس  دنیبب . ات  دننکیم  کیدزن  وا  هب  ار  غرممخت  تروص  نیا  رد  منیبیمن . هک  دیوگیم  درذگب ، اج  نآ  زا  رگا  هک  دسریم  ییاج 
هب هک   ] دمآ ناسکی  رگا  دوشیم . يریگهزادنا  پچ  تمس  تسار و  تمس  رستشپ و  زا  لکش  نیمه  هب  سپس  دوشیم . هتـشاذگ  تمالع 

. دیوگب ار  شتسار  هک  نآ  ات  دننکیم ] راداو  ار  وا  و   ] ییوگیم غورد  وت  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  هنرگو  دنربیم ] یپ  وا  تقادص 
زین رگید  مشچ  اب  تسین و  مه  یتمارک  وا  يارب  و  هن ، دومرف : ترـضح  دوشیمن ؟ بوسحم  نیما  وا  ایآ  مدیـسرپ : دـیوگ : رامع  نب  ۀـیواعم 

دریگیم ».] قلعت  هید  مشچ ، دید  نداد  تسد  زا  تبسن  هب  و  . ] دوشیم هدیجنس  مشچ  ۀید  اب  نآ ، سپس  دننکیم . ار  راک  نیمه 
شیاـج رد  ناـنچمه  مشچ  هک  یلاـح  رد  يدرم  مشچ  : » دـیوگیم هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  ریثکنبنسح  ( 2 - ) 48249 - 1009
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شتسد رد  غرممخت  کی  هک  ار  يدرم  دوش و  هتسب  صخش  ملاس  مشچ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دید . بیـسآ  تسا ، راوتـسا 
تفگیم صخـش  نآ  هک  تقو  ره  دـیوگ : يوار  ینیبیم ؟ ار  غرممخت  نیا  اـیآ  دـیوگب  دتـسیاب و  درم  نیا  ربارب  رد  هک  درک  رومأـم  دوـب ،

ار ناـکم  نآ  هک  دـشیمن  هدـید  درف  نآ  يارب  رگید  غرممخت  هک  اـجنآ  اـت  تفریم  رتبقع  یمک  تسد ، هـب  غرممـخت  درم  نآ  مـنیبیم ،
. دنتشاذگ تمالع 

مشچ اب  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دشیم ، رود  تسد  هب  غرممخت  درم  نآ  دش و  هتسب  یلامتسد  صخش ، ةدید  بیسآ  مشچ  هب  و  دیوگ : يوار 
. دشیم یفخم  وا  مشچ  زا  غرممخت  هک  نآ  ات  درکیم ، هاگن  شملاس 

دیدرگیم ». تخادرپ  شرا  تبسن  نیمه  رب  دشیم و  هظحالم  ود  نیا  توافت  نآ  زا  سپ 
، دوب هدیدبیـسآ  شمـشچ  ود  زا  یکی  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 3 - ) 48250 - 1010
دنیبن و ار  غرمرتش  مخت  نیا  هک  دنربب  ییاج  ات  دوش و  هتسب  صخش  نیا  ملاس  مشچ  دنربب و  ار  نآ  دنریگب و  ار  غرمرتش  مخت  هک  داد  مکح 

تبـسن نامه  هب  دوش و  باسح  ملاس  مشچ  ییانیب  تیاهن  هدید و  بیـسآ  مشچ  ییانیب  تیاهن  نیب  ۀلـصاف  سپـس  دـسرب . اهتنا  هب  شاییانیب 
ددرگ ». تخادرپ  هید 
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داد و مکح  دوریم ، نیب  زا  شا  ییانیب  زا  يرادقم  ات  دننزیم  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48251 - 1011
ار هدـید  بیــسآ  مـشچ  دـننکیم و  نازیوآ  ییوـم  اـب  ار  غرممـخت  نآ ، زا  سپ  دوـشیم . یلاـخ  نآ  نورد  هـتفرگ و  یغرممـخت  : » دوـمرف

تمس هب  ار  دنبمشچ  نآ  زا  سپ  تسا . ماگ  دنچ  عارذ و  دنچ  هک  دننکیم  هبـساحم  ار  نآ  دنرادیم . هاگن  اهر  ار  ملاس  مشچ  دنریگیم و 
عارذ و دنچ  هک  دننکیم  باسح  يریگهزادنا و  ار  نآ  دسرب . مشچ  دید  ياهتنم  هب  ات  دنهدیم  ناشن  وا  هب  ار  غرم  مخت  دنربیم و  يرگید 

شنخـس رگا  هجیتن  رد  دـننادیم . وگغورد  ار  وا  دوبن ، ناـسکی  رگا  دوشیم و  قیدـصت  صخـش  دوب ، ناـسکی  رگا  سپ  تسا . ماـگ  دـنچ 
دوشیم يریگهزادنا  هدش ، مک  شاییانیب  زا  هک  رادقم  نآ  دوشیم و  هظحالم  هدید  بیـسآ  مشچ  اب  ملاس  مشچ  نیب  توافت  دش ، هتفریذپ 

دنهدیم ». وا  هب  باسح  نیمه  رب  ار  هید  اهعارذ  اهماگ و  دادعت  ةزادنا  هب  و 
، دـهدیم تسد  زا  ار  شاییاـنیب  زا  یـشخب  دوشیم و  بورـضم  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48252 - 1012

نازیوآ درف  کی  تسد  رد  ییوم  اب  دوشیم و  یلاخ  شنورد  دوشیم و  هتفرگ  یغرممخت  دوشیم . تخادرپ  تبـسن  نامه  هب  هید  : » دومرف
. دوشیم هتسب  صخش  ةدید  بیسآ  مشچ  ددرگیم و 

، منیبیم دـیوگیم  هک  یناـمز  اـت  سپ  دـنکیم . هراـشا  وا  هب  غرممخت  اـب  دوشیم ، رود  وا  زا  دـنکیم و  تکرح  هک  یلاـح  رد  درم  سپس 
صخش شیپ  ددرگیمرب  نآ  زا  سپ  دوشیم . هتشاذگ  تمالع  اجنآ  منیبیمن ، تفگ  ات  منیبیمن و  يزیچ  دیوگب  هکنآ  ات  دوشیم  رترود 

تهج راهچ  رد  وا  اب  راک  نیا  دـنراذگیم و  تمالع  ار  اجنامه  هاـگنآ  منیبیمن . دـیوگب  اـت  دوریم  رگید  ییوس  زا  وا  يولج  ًاددـجم  و 
یضعب هب  تبسن  تاهج  زا  یـضعب  رگا  یلو  دوشیم  هتفریذپ  دوب ، ناسکی  رگا  دننکیم . يریگهزادنا  مه  اب  ار  تاهج  نیا  سپـس  دوشیم .
ناسکی تهج  راهچ  زا  يریگهزادـنا  هک  نآ  اـت  دوشیم  رارکت  شیاـمزآ  راـک  ادـتبا  زا  ًاددـجم  یتفگ و  غورد  دـنیوگیم  وا  هب  دوب  رتشیب 

. دیآرد
دـنیبن و ار  وا  ياـهاپ  ییاـجهباج  اـتدوش  هدیـشوپ  دـنکیم ، تکرح  غرممخت  اـب  هک  يدرف  هدـید و  بیـسآ  درف  نـیب  هـک  تـسا  هتـسیاش  و 

مـشچ سپـس  تسا . هزادـنا  هچ  شملاس  مشچ  ییانیب  تیاهن  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، ناسکی  رگا  هجیتن  رد  دـنکن . هبـساحم  ار  شیاهماگ 
هدـید بیـسآ  مشچ  اب  هلحرم  نیا  رد  دـش ، ماجنا  لوا  ۀـلحرم  رد  هک  هنوگنامه  ددرگیم و  زاب  هدیدبیـسآ  مشچ  دوشیم و  هتـسب  ملاس 

شیارب هید  زا  تسا ، هدش  مک  شدید  هک  ياهزادنا  هب  دوشیم و  هظحالم  یلوا  نیا و  نیب  دـش ، لماک  شجنـس  نیا  نوچ  دوشیم و  ماجنا 
. دننکیم باسح 
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دوشیم ». هدروآرد  ادص  وا  يارب  مهرد  رب  دوشیم و  ماجنا  ییاونش  اب  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روطنیمه  و 
دزن دوـب ، هدـش  مک  شاییاـنیب  زا  هک  اـجنآ  اـت  دوـب  هدز  ار  يدرم  هک  ار  يدرم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 6 - ) 48253 - 1013

ناشن نانآ  هب  ار  یصخاش ]  ] يزیچ سپس  دیبلط ، ار  صخش  نآ  ياهلاس  نسمه و  زا  ینادرم  ترضح  دندروآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
داد ». وا  هب  دوب ، هدش  مک  شاییانیب  زا  هک  ار  رادقم  نآ  ۀید  نآ ، زا  سپ  تسا . هدش  مک  وا  ییانیب  زا  هزادنا  هچ  هک  دید  داد و 
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تاعاجرا

: تشذگ

، دنیبب بیسآ  شمشچ  ود  زا  یکی  يدرم  رگا  : » هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
سپس دوشیم . صخـشم  وا  زا  حیحـص  مشچ  ییانیب  تیاهن  دوشیم و  هتـسب  هدیدبیـسآ  مشچ  دوشیم . هدیجنـس  یغرممخت  اب  مشچ  نآ 

. دوشیمهداد نیا  تبسن  هب  وا  ۀید  هاگنآ  دوشیم . یسررب  شملاس  مشچ  ییانیب  تیاهن  هدیشوپ و  شملاس  مشچ 
. تسا هدید  بیسآ  شمشچ  هک  ياهزادنا  هب  تسا ؛ رفن  شش  رب  تسا و  ءزج  شش  زا  نآ  اب  هماسق  و 

دوشیم »...  تخادرپ  وا  هب  هید  دروخیم و  دنگوس  ییاهنت  هب  درم  هدید ، بیسآ  شا  ییانیب  مشش  کی  رگا 
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  مشش ، باب  تایاور  رد  و 

. نآ بسانم  عفانم ، تاید  باوبا  زا  مراهچ  باب  رد  و 

عوفدم و  راردا ] رّرکت   ] لوبْلا ۀلسلس  ۀید  باب 7 

هدش و هتسکش  وا  هاگنمیشن  ناوختسا  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ دلاخنبنامیلس  ( 1 - ) 48254 - 1014
؟ تسا نآ  رد  ياهید  هچ  تسا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  عوفدم  لرتنک 

. لماک ۀید  دومرف : ترضح 
نینچ رتخد  هدرک و  هناثم ] محر و  يارجم  ندش  یکی   ] اضفا ار  وا  شزیمآ و  يرتخد  اب  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  ماما  زا  و  دیوگ : نامیلس 

. دیازیمن رگید  دوش ، هنوگنیا  نامز  ره  هک  تسا 
لماک ». ۀید  دومرف : ترضح 

هک يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راّمعنبقاحسا  ( 2 - ) 48255 - 1015
تسا ». لماک  ۀید  نآ  رد  هک  داد  مکح  درادن ، ار  دوخ  راردا  عوفدم و  لرتنک  رگید  دناهدز و  وا  هاگنمیشن  هب 
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يدرم زین  دراد و  هاگن  ار  شراردا  دناوتیمن  هدش و  هدز  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48256 - 1016

. داد لماک  ۀید  هب  مکح  دراد ، هاگن  ار  دوخ  عوفدم  دناوتیمن  هدش و  هدز  هک 
یصخش ةرابرد  ناشیا  زا  يدرف  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  نم  هک  یلاح  رد  : » دیوگ رامعنبقاحسا  ( 4 - ) 48257 - 1017

وا هک  ارچ  تسا ؛ لماک  ۀید  وا  رب  دیآیمن ، بش  ات  راردا  رگا  دومرف : ترـضح  دش . لاوس  دنکیم  عطق  ار  شراردا  دنزیم و  ار  يدرم  هک 
رگا هید و  موس  ود  وا  رب  تسا ، زور  ۀمین  ات  رگا  تسا و  لماک  ۀید  وا  رب  تسا ، زور  نایاپ  ات  رگا  تسا و  هتـشاد  زاب  یگدنز ] ای   ] راک زا  ار 
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تسا ». هید  موس  کی  وا  رب  تسا ، زور  ندمآالاب  ات 
ۀید هب  مکح  هدرک ، ادـیپ  راردا  لسلـست  هکنیا  اـت  دـناهدز  ار  وا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 5 - ) 48258 - 1018

. داد لماک 
يدرم رـس  رب  : » هک دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخبلاوبا  ( 6 - ) 48259 - 1019

مکح شلام  رد  لماک  ۀید  هب  درم  نآ  رب  ترضح  دندرب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  نایرج  نیا  دش . راچد  راردا  لسلـست  هب  دندز و 
داد ».

لماک و ۀـید  : » دومرف دـش ، راردا  ندـمآ  دـنب  راتفرگ  ات  دـننزیم  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 48260 - 1020
تسا ». لماک  ۀید  دوشیم ، راچد  راردا  لسلست  هب  سپ  دننزیم  ار  وا  هک  يدرم  ةرابرد 

ۀید دشاب ، هتشادن  ار  شدوخ  لرتنک  صخش  دنکشب و  هاگنمیشن  ناوختسا  هک  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 48261 - 1021
. دومرف لماک 
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نز ضیح  نتفر  نیب  زا  ۀید  باب 8 

رد تسا و  هدز  یناوج  رتخد  مکش  هب  هک  يدرم  ةرابرد  امـش  رظن  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 48262 - 1022
البق هتفر و  نیب  زا  ندز  لیلد  نیمه  هب  وا  ندید  نوخ  هک  دیوگیم  شدوخ  هتفر و  نیب  زا  رتخد  ندید  نوخ  هدـش و  ازان  رتخد  محر  هجیتن 
لبق تلاح  هب  وا  ندید  نوخ  دش و  بوخ  رگا  دـنوشیم . رظتنم  لاس  کی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تسا ، هدوب  تسرد  شاهناهام  تداع 
نماض ضیح ، نتفر  نیب  زا  نز و  محر  ندش  دساف  لیلد  هب  ار  هید  موس  کی  براض  دنهدیم و  دنگوس  ار  وا  هنرگو  چـیه ] هک   ] تشگزاب

تسا ».
رد دنیبیمن و  ضیح  رگید  هک  تفگیم  نز  دوب و  هدز  ینز  جْرف  هب  دگل  هک  يدرم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 48263 - 1023

يهّمذ رب  يزیچ  هک   ] تشگزاب وا  هب  هناهام  تداع  رگا  دننامیم . راظتنا  رد  لاس  کی  : » دومرف تسا ، هدوب  تسرد  وا  ۀناهام  تداع  هتشذگ 
.« تسا نماض  شمحر ، ندشازان  نز و  ضیح  نتفر  نیب  زا  لیلد  هب  ار  نز  ۀید  موس  کی  درم  هنرگو  تسین ] براض 

ندرگ يژک  هرهز و  ندرب  ۀید  باب 9 

هراشا

ۀید دورب ، هرهز  دزرلب و  رگا  لد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » هک تشاد  نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48264 - 1024
کی هب  دوش و  ات  صخش  ندرگ  هک  تسا  نآ  رَعَص  تسا و  لماک  ۀید  دومرف : رَعَص  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  لماک 

دتفیب ». فرط 
. درک هید  هب  مکح  دورب ، هرهز  دسرتب و  رگا  لد ، ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 2 - ) 48265 - 1025

تاعاجرا
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: تشذگ

. نآ اب  بسانم  مکی  باب  تایاور  رد 
731 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ندب ياضعا  عفانم و  رب  تیانج  تابثا  رد  هماسق  دادعت  باب 10 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  نآ  بسانم  لتق ، يوعد  باوبا  زا  مهن  باب  رد 
شـش ار  نآ  داد و  يوتف  نت  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  ءاـضعا ، تاـید  باوـبا  زا  موـس  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

. اپ ود  تسد و  ود  رد  جلف  و  ادص - ندوب  تفلک  ندوب و  یغامد  وت  ادص - صقن  لقع ، ییایوگ ، ییاونش ، ییانیب ، ناج ، داد : رارق  شخب 
، دمع يارب  ناج  رد  ار  هماسق  داد و  رارق  هماسق  هید ، ةزادـنا  هب  اهنیا  زا  کی  ره  اب  سپـس  داد . رارق  مکح  نآ  شجنـس  اب  ار  نیا  ترـضح 
داد و رارق  ار  رفن  شـش  ۀماسق  تحارج ، يارب  داد و  رارق  تسا ، رانید  رازه  هک  هید  غلبم  ۀـیاپ  رب  رفن  جـنپ  تسیب و  اطخ ، يارب  درم و  هاجنپ 

. تسا رفن  شش  ۀیاپ  رب  شباسح  تسا ، نآ  زا  رتمک  هچنآ 
. تساپ ود  تسد و  ود  صقن  یتفلک و  یغامدوت ، ادص ، لقع ، ییانیب ، ییاونش ، ناج ، رد  هماسق  و 

ناـسب  ] یغرممخت اـب  مشچ  نآ  دـید ، بیـسآ  شمـشچ  ود  زا  یکی  يدرم  رگا  دـیوگ :] هکنآ  اـت  . ] تسا درم  ۀناگشـش  يازجا  نیا  سپ 
مشچ نآ ، زا  سپ  تساجک . ات  ملاس  مشچ  ییانیب  هک  دوشیم  هاگن  هتسب و  هدیدبیسآ  مشچ  دوشیم . يریگهزادنا  یجنـسییانیب ] يولبات 

. دوشیم هداد  وا  هب  هید  باسح  نیمه  هب  نآ ، زا  سپ  تساجک . ات  شاهدیدبیسآ  مشچ  ییانیب  هک  دوشیم  هاگن  هتسب و  وا  ملاس 
شاییانیب مشش  کی  رگا  تسا . هدید  شمشچ  هک  یبیسآ  ةزادنا  هب  مه  نآ  تسا ؛ رفن  شـش  رب  هماسق  ءزج  شـش  زا  لاح ، نیا  اب  هماسق  و 

دنگوس شدوخ  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب  موس  کـی  رگا  دوـشیم و  هداد  وا  هب  هید  دروـخیم و  دـنگوس  درف  دوـخ  اـهنت  هدـید ، بیـسآ 
دنگوـس رگید  درم  ود  هارمه  هـب  وا  هدـید ، بیـسآ  شاییاـنیب  زا  یمین  رگا  دـنکیم و  داـی  دـنگوس  وا  هارمه  يرگید  درف  زین  دروـخیم و 

، هدید بیسآ  شاییانیب  مجنپ  راهچ  رگا  دروخیم و  دنگوس  رگید  درم  هس  هارمه  هب  وا  هدید ، بیـسآ  شاییانیب  موس  ود  رگا  دروخیم و 
ةرابرد يوتف  نیا  دروخیم . دنگوس  رفن  جـنپ  هارمه  هب  وا  هدـید ، بیـسآ  شا  ییانیب  ۀـمه  رگا  دروخیم و  دـنگوس  درم  راهچ  هارمه  هب  وا 

. تسا مشچ  ود  ۀماسق 
مه شدوخ  دروخب و  دنگوس  شهارمه  هب  ات  درادن  يدرم  هک  یسک  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

. دوشیم رارکت  صخش ، دوخ  دنگوس  هک  داد  يوتف  تسین ، قوثو  دروم  شاییانیب  یگدیدبیسآ  ةزادنا  اب  طابترا  رد 
 733 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

ییانیب زا  یمین  رگا  دنگوس و  راب  ود  هدوب ، موس  کی  رگا  دروخیم و  دـنگوس  راب  کی  هدوب ، شا  ییانیب  مشـش  کی  یگدیدبیـسآ  رگا 
رگا دـنکیم و  دای  دـنگوس  راب  جـنپ  تسا ، هدوب  مشـش  جـنپ  رگا  دروخیم و  دـنگوس  راـب  راـهچ  هدوب ، موس  ود  رگا  راـب و  هس  هدوب ، شا 

عاـنتما ندروخ  دـنگوس  زا  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  هید  نآ ، زا  سپ  دروخیم . دـنگوس  رابشـش  هدوب ، شاییاـنیب  ۀـمه  یگدیدبیـسآ 
قیقحت شـسرپ و  هار  زا  دروم ، نیا  رد  مکاح  دـنهدیمن و  هدوب ، داـمتعا  دروم  یتسار  هب  هدروخ و  دـنگوس  نآ  رب  هچنآ  زج  وا  هب  دزرو ،

. دریگیم کمک  دودح  صاصق و  صوصخ  رد 
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نآ زا  سپ  دوش . مولعم  شاییاونش  تیاهن  ات  دوشیم  داجیا  شیارب  ییادص  دوب . دهاوخ  لکش  نیمه  هب  هدید ، بیسآ  شاییاونـش  رگا  و 
تـسا لکـش  نامه  هب  تسا ، هدید  بیـسآ  شاییاونـش  ۀـمه  رگا  تسا و  شاییاونـش  ناصقن  نامه  ۀـیاپ  رب  مه  هماسق  دوشیم و  یـسررب 

جک لخاد  هب  شیاپ  ود  رگا  تسا و  رانید  دصراهچ  شاهید  دنک ، داب  ود  ره  شاهضیب  ود  دنیبب و  بیـسآ  درم  رگا  و  دـیوگ :] هک  اجنآات  ]
تسا و رانید  دصتـشه  ینعی  ناسنا  ۀید  مجنپ  راهچ  شاهید  درادن - ياهدـیاف  نادـنچ  شیارب  هک  ياهنوگ  هب  رگم  دور - هار  دـناوتن  دوش و 

رفن شـش  اهنیا  زا  يدروم  ره  رد  هماسق  دوشیم و  لـماک  راـنید  رازه  شاهید  تروص  نیا  رد  دوش ، هدـیمخ  شرمک  بیـسآ ، نآ  زا  رگا 
.« دسرب شاهید  هک  ياهزادنا  هب  تسا 

سفنت صقن  ۀید  باب 11 

، دوش مک  شسَفَن  يرادقمو  دنزب  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  امش  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ هعافر  ( 1 - ) 48266 - 1026
؟ اهنامز اب  هنوگچ  مدیسرپ : اهنامز . اب  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ صخشم  هنوگچ  دییوگیم و  هچ 

سَفَن توافت  سپ  دوریم . پچ  شخب  هب  درذـگیم  هک  یتعاس  تسا . ینیب  تسار  شخب  رد  رجف  عولط  ماگنه  هب  سَفَن  دومرف : ترـضح 
دنریگیم ». وا  زا  باسح  نیمه  هب  دننکیم و  باسح  دننیبیم و  ار  وا  سَفَن  وت و 

نآ هب  یتعاس  دوش و  باسح  لماک  ياهسَفَن  هک  تسا  نیا  شمکح  سَفَن  صقن  ۀید  تسا و  رانید  رازه  سَفَن  ۀید  ( 2 - ) 48267 - 1027
. دوش هداد  صقان  ياهسَفَن  هزادنا  هب  هید  زا  دوش و  باسح  صقان  ياهسَفَن  سپس  دنشاب . هتشادن  راک 
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ندب تروص و  رس و  ياهتحارج  اهیگتسکش و  هید  مجنپ : لصف 

ندب تروص و  رس و  ياهتحارج  اهیگتسکش و  عاونا  ۀید  باب 1 

هراشا

هک تساج  نیمه  زا  دفاکشیم و  ار  تسوپ  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  هصراح  تحارج  نیتسخن  : » دیوگ یعمـصا  ( 1 - ) 48268 - 1028
. تفاکش ار  سابل  سابل ، يهدنیوش  ینعی  َبوثلا » ُراّصقلا  َصَرَح  : » تسا هدش  هتفگ 

. دفاکشب تسوپ ، زا  سپ  ار  تشوگ  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  هعضاب  نآ ، زا  سپ 
. دسرن ناوختسا  هب  یلو  دور  ورف  تشوگ  رد  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  همحالتم  سپس 

(. تسا قاحمَس  یکزان ، ۀتسوپ  ره  و   ) تسا یکزان  ۀتسوپ  ناوختسا ، تشوگ و  نیب  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  قاحمَس  سپس 
. تسا هیپ  زا  یکزان  ياههتسوپ  دنفسوگ ، رب  تسا و  ربا  زا  یکزان  ياههتسوپ  نامسآ  رد  هک : تسا  هدش  هتفگ  اج  نیمه  زا  و 

. دزاسیم راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفس  هک  تسا  نامه  نآ  هحضوم و  سپس 
. دنکیم هعطق ] هعطق   ] هکتهکت ار  ناوختسا  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  همشاه  نآ ، زا  سپ 

يور رب  هک  تسا  ياهتـسوپ  نامه  اهناوختـسا ، شارف  دـیآیم و  نوریب  نآ  زا  اهناوختـسا  شارف  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  هلّقنم  سپس 
ۀتـسوپ ینعی   ] اـهوربا شارف  ناـنآ  زا  ار  نآ  دـنکیم  يوریپ  و  تسا : هدـمآ  رعاـش  ۀـغبان  لوـق  رد  هچناـنچ  تسا  تشوـگ  ریز  ناوختـسا و 

[«. اهوربا
. تسا زغم  يور  رب  هک  تسا  ياهتسوپ  سأرلاّما  دسریم و  سأرلاّما  هب  هک  تسا  نامه  نآ  هّما و  سپس 
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هب رس  رد  دسریم و  نآ  نورد  هب  ندب  رد  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  هفئاج  ندب  تروص و  رس و  ياهتحارج  اهیگتسکش و  زا  یکی  و 
دسریم ». زغم 

نآ دوشیم و  هدـیمان  هصراح  نآ  نیتسخن  ندـب : تروص و  رـس و  ياهیگتـسکش  اهتحارج و  حیـضوت  ریـسفت و  ( 2 - ) 48269 - 1029
نوخ  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نآ  هیماد و  سپس  دیآیمن . نوخ  یلو  دهدیم  شارخ  هک  تسا  نامه 

 737 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
هب هک  تسا  نامه  نآ  قاحمَس و  سپس  دزاسیم . ادج  دنکیم و  هکت  ار  تشوگ  هک  تسا  نامه  نآ  هعضاب و  نآ  زا  سپ  دوشیم . يراج 

. تسا ناوختسا  يور  یکزان  تسوپ  قاحمَس  دسریم و  ناوختسا 
سپس دنکشیم . ار  ناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  همـشاه و  سپـس  دزاسیم . راکـشآ  ار  ناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  هحـضوم و  سپس 

هب هک  تسا  نامه  نآ  همومأم و  هّما و  سپـس  دزاسیم . اجهباج  هدـیرفآ ، دـنوادخ  هک  ییاج  زا  ار  اهناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  هلّقنُم و 
. دسریم زغم  نورد  هب  هک  تسا  نامه  نآ  هفئاج و  دسریم و  زغم  لصا 

: دومرف ترضح  مدرک . هضرع  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلعنینمؤملاریما  باتک  : » دیوگ لاّضفنبا  ( 3 - ) 48270 - 1030
، ییانیب ییاونـش ، زا  ندب  ریاس  تروص و  رـس ، رد  حراوج  اضعا و  ۀمه  ياهتحارج  ۀید  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . حیحـص  نآ 

اجهباج ندروآ ، نوخ  ندرک ، نایامن  ار  ناوختـسا  نتـشادرب ، كََرت  نتفاکـش ، نتـسکش ، ندـیرب ، دروم  رد  اپ ، ود  تسد ، ود  لقع ، ادـص ،
بیع یجک و  نودب  دنکـشب و  هک  یناوختـسا  ره  داد . مکح  دشاب ، حراوج  اضعا و  زا  يدروم  رد  هک  یندرک  خاروس  اهناوختـسا ، ندرک 

اجهباج اهناوختسا  یلو  دزاس  نایامن  ار  ناوختـسا  رگا  تسا و  مولعم  شاهید  دوشن ، اجهباج  اهناوختـسا  دوش و  حالـصا  دروخب و  شوج 
تسا و موـلعم  شاهید  دوـش ، هتـسکش  هـک  یناوختـسا  ره  ۀـید  نوـچمه  ناوختـسا  ندرک  راکـشآ  ۀـید  نآ و  ندـش  هتـسکش  ۀـید  دوـشن ،
. تسا نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  ناوختسا ، يزاسراکشآ  ۀید  تسا و  نآ  ندش  هتـسکش  ۀید  زا  یمین  شیاهناوختـسا  ییاجهباج 

ناوختـسا نآ  ۀـید  موس  کی  دوشیمن ، بوخ  هک  یمخز  رد  تشگنا و  دـعاس و  دـنب  ود  زا  ریغ  دـناشوپیم  اهسابل  هچنآ ) ای   ) هچنآ زا 
. تسا نآ  رد  مخز  هک  تسا 

[ ینعی  ] درم ۀـید  مهد  کی  هب  مکح  دور - ورف  درم  ياضعا  زا  يوضع  رد  يرجنخ  ای  هزین  رگا  دور - ورف  هک  یتحارج  ةراـبرد  ترـضح  و 
داد ». رانید  دص 
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نم رد  هک  ار  نامه  هباشم  و  اضعا »...  ۀمه  تساضعا ، رد  هک  یتحارج  ۀید  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48271 - 1031
ۀید مهد  کـی  شاهید  دور ، ورف  درم  ياـضعا  زا  يزیچ  رد  رجنخ  اـی  هزین  رگا  : » تسا هدوزفا  هدرک و  رکذ  تسا ، هدـمآ  هـیقفلا  هرـضحیال 

رانید ». دص  ینعی ]  ] تسا درم  لماک 
هیرگ هب  ار  ناـسنا  مشچ  هک  تـسا  نآ  هـعماد  داد و  مـکح  رتـش  زا  یمین  هـب  هـعماد  رد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ( 5 - ) 48272 - 1032

. دیآیمن نوریب  نوخ  یلو  دروآیم 
هعـضاب رد  داد و  مکح  رتش  کـی  هب  دروآیم ] نوخ  هک  یتحارج   ] هیماد ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 6 - ) 48273 - 1033

هـس هب  دسریمن ] ناوختـسا  هب  یلو  دوریم  ورف  تشوگ  رد  هک  یتحارج   ] همحالتم رد  رتش و  ود  هب  دفاکـشیم ] ار  تشوگ  هک  یتحارج  ]
. درک مکح  رتش  راهچ  هب  دسریم ] ناوختسا  يور  ۀتسوپ  هب  هک   ] قاحمَس رد  رتش و 

يراج نوخ  نآ  زا  هک  تسا  یتحارج  هیماد ، داد و  مکح  رتش  کی  هب  هیماد  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 48274 - 1034
. دوشیم

زا کشا  نوچ  نوخ  دـشارخیم و  ار  تسوپ  هک  تسا  یتحارج  نآ  هعماد و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 8 - ) 48275 - 1035
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نوخ هک  تسا  یلبق  زا  رتگرزب  نآ  گرزب و  ۀعماد  ةرابرد  درک و  مکح  رانید  جنپ  هب  هک  تسا  کچوک  ۀعماد  نیا  دنکیم و  حـشرت  نآ 
تـشوگ زا  یلو  دفاکـشیم  ار  تسوپ  هک  تسا  ناـمه  نآ  هرقاـف و  رد  درک و  مکح  راـنید  فـصن  راـنید و  هد  هب  دوـشیم ، يراـج  نآ  زا 

زا یمک  دـنکیم و  عـطق  ار  تسوـپ  هک  تسا  ناـمه  نآ  هعـضاب و  رد  درک و  مـکح  راـنید  فـصن  راـنید و  هدزاود  هـب  دربیمن ، ار  يزیچ 
رانید و یـس  هب  دوریم ، ورف  نآ  رد  دوشیم و  هارمه  تشوگ  اب  هک  تسا  نامه  نآ  همحـالتم و  رد  راـنید و  تسیب  هب  دربیم ، ار  تشوگ 
رانید و لهچ  هب  دسریم ، تسا  ناوختسا  يور  رب  هک  رس ، تسوپ  هب  دربیم و  ار  تشوگ  ۀمه  تسوپ و  هک  تسا  نامه  نآ  قاحمَس و  رد 

شرا تسا ، هرهچ  رس و  رد  هک  ياهحـضوم  داد و  مکح  رانید  هاجنپ  هب  دزاسیم ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  هحـضوم و  رد 
نآ ندـش  هتـسکش  ۀـید  مراـهچ  کـی  شاهید  دـشاب ، ندـب  ياهناوختـسا  زا  یکی  يور  رب  ندـب  رد  هک  ياهحـضوم  ره  تـسا و  یکی  نآ 

. تسا ناوختسا 
رتش و کی  تسا ، شارخ  هیبش  هک  هصرَح  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  ( 9 - ) 48276 - 1036
، تسا قاحمَس  زا  رتمک  هک  دفاکشیم ] ار  تشوگ  هک  یتحارج   ] هعضاب رد  رتش و  ود  دروآیم ] نوخ  هک  یتحارج  یگتسکش و   ] هیماد رد 

تسوپ هک   ] هحضوم رد  رتش و  راهچ  تسا ، هحـضوم  زا  رتمک  نیا  هک  دسریم ] ناوختـسا  تسوپ  هب  هک  یتحارج   ] قاحمَـس رد  رتش و  هس 
تسا ». رتش  جنپ  دزاسیم ] راکشآ  ار  ناوختسا  يدیفس  دفاکشیم و  ار  ناوختسا 

 741 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
يور هک  ياهیـال  هب  هک  تسا  ناـمه  هقـصال  درک و  رتـش  ود  هب  مکح  هقـصال  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 10 - ) 48277 - 1037

. دسریم تسا ، تسوپ 
تسا ». رتش  هس  دربیم ] ار  تشوگ  هک  یتحارج   ] هعضاب رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 11 - ) 48278 - 1038

نایامن ار  شناوختسا  ینعی  تسا ، هتـسکش  هحـضوم  لکـش  هب  ار  ییاپ  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 12 - ) 48279 - 1039
ار وا  یگتـسکش  نیا  سپـس  دشخبیم ، وا  هب  ار  یگتـسکش  نیا  صخـش  نآ  دنکیم و  شـشخب  تساوخرد  وا  زا  نآ  زا  سپ  تسا  هتخاس 

صخـش نآ  هک  ارچ  هحـضوم ؛ تحارج  ياهب  نودب  هتبلا  تسا  هید  نماض  صخـش  نآ  : » دومرف دشُکیم ، و  دروآیمرد ] اپ  زا   ] دزادـنایم
زا رتمک  هک  تسا  نامه  نآ  دسرب و  ناوختسا  تسوپ  هب  هک  قاحمَس  رد  دوب و  هدیـشخبن  ار  ناج  یلو  هدیـشخب  وا  هب  ار  هحـضوم  تحارج 

همومأم رد  دروآیم و  دـیدپ  هک  يایتشز  ةزادـنا  هب  داد  هید  ربارب  ود  دـشاب ، تروص  رد  رگا  قاحمَـس  رد  رانید و  هاـجنپ  تسا ، هحـضوم 
نآ هید و  موس  کی  هفئاج  رد  تسا و  ود  نیا  ۀـنایم  رد  تحارج  سپ  دـسرن ، نورد  هب  یلو  دور  ورف  هک  تسا  نامه  نآ  هید و  موس  کـی 
دوش ». اجهباج  نآ  رطاخ  هب  اهناوختسا  هک  دوش  یمخز  هک  تسا  نامه  نآ  رتش و  هدزناپ  هلّقنُم  رد  دسرب و  زغم  نورد  هب  هک  تسا  نامه 

رد تسا و  رتش  جـنپ  دزاس ، راکـشآ  ار  ناوختـسا  هک  یگتـسکش  تحارج و  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13 - ) 48280 - 1040
اجهباج ار  اهناوختـسا  هک  یتحارج  رد  تسا و  رتش  راهچ  هدیـسرن ، ناوختـسا  هب  و  دـسریم ] ناوختـسا  ۀتـسوپ  هب  هک  یتحارج   ] قاـحمَس

زغم هب  هک   ] همومأم رد  تسا و  رتش  هس  یـس و  ینعی  هید  موس  کـی  تسا ، هتفر  ورف  قمع  هب  هک  یتحارج  رد  تسا و  رتش  هدزناـپ  دـنکیم ،
تسا ». هید  موس  کی  تسا ] هدیسر 

قاحمَـس داد و  مکح  هرقن  الط و  زا  نآ  تمیق  لداعم  ای  رتش  راهچ  هب  قاحمَـس  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 14 - ) 48281 - 1041
. تسا هدیسر  رس  ۀتسوپ  هب  هک  نآ  ات  هتفر  ورف  تشوگ  ۀمه  رد  هک  تسا  یتحارج 

رتش جـنپ  دـهد ] ناشن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک  یتحارج   ] هحـضوم رد  : » هک تسا  هدرک  لـقن  هزمحوبا  زا  فیرظ  ( 15 - ) 48282 - 1042
ییاجهباج بجوم  هک   ] هلّقنُم رد  تسا و  رتش  راهچ  تسا ، هدیسرن  ناوختسا  هب  هک  دسریم ] ناوختـسا  ۀتـسوپ  هب  هک   ] قاحمَـس رد  تسا و 

نآ رد  تسا ، هتفر  نورد  رد  هک  یگتـسکش  نآ  ینعی  هفئاـج  رد  متـسیب و  کـی  مهد و  کـی  ینعی  رتـش  هدزناـپ  تـسا ] هدـش  اهناوختـسا 
. تموکح زجهب  تسین  صاصق 
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همومأم تسین . تموکح  نآ  يارب  همومأم  تموکح و  زج  تسین  صاـصق  نآ  رد  دوشیم و  اـجهباج  اهناوختـسا  هک  تسا  ناـمه  هلّقنُم  و 

ای شنابز  اسب  هچ  دسریم و  بورضم  رس  زغم  هب  دنکیم و  عطق  ار  ناوختـسا  ار و  يزیچ  ره  دشاب ، ریـشمش  رگا  هک  رـس  رد  تسا  یتبرض 
ندرک عطق  زا  رتتخس  هب  نآ  دنزب ، مکحم  اصع  ای  زرگ  اب  رگا  دوشیم و  ضراع  وا  رب  یلقع  یگتخیر  مهب  اسب  هچ  نیگنس و  شاییاونش 

تسا ». رس  ناوختسا  نامه  هک  دوشیم  هتسکش  نآ  زا  همجمج ]  ] زغم ناوختسا  دسریم و 
رد تسا و  رتش  جـنپ  دزاسیم ] نایامن  ار  ناوختـسا  هک   ] هحـضوم تحارج  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 16 - ) 48283 - 1043
رد رتش و  هس  دنکیم ، عطق  یمک  ار  تشوگ  هک  هعِضاب  تحارج  رد  تسا و  رتش  لهچ  دسریم ] ناوختسا  ۀتسوپ  هب  هک   ] قاحمَس تحارج 
هک  ] هلّقنُم تحارج  رد  رتش و  هس  یس و  دسریم ، نورد  هب  هک  هفئاج  تحارج  رد  رتش و  هس  یـس و  دسریم ] زغم  هب  هک   ] همومأم تحارج 

تسا ». رتش  هدزناپ  دنکیم ] اجهباج  ار  اهناوختسا 
لداعم ای  رتش  جنپ  هب  دـنکیم ] راکـشآ  ار  ناوختـسا  هک   ] هحـضوم یگتـسکش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 17 - ) 48284 - 1044

. داد مکح  هرقن  الط و  زا  نآ  تمیق 
. داد مکح  رتش  هد  هب  دنکیم ] درُخ  ار  اهناوختسا  هک   ] همشاه یگتسکش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 18 - ) 48285 - 1045

هدیـسر ناوختـسا  ۀتـسوپ  هب  تحارج  طقف  و   ] تسا هحـضوم  زا  رتمک  هک  تسا  نامه  نآ  قاحمَـس و  تحارج  رد  ( 19 - ) 48286 - 1046
رد دـنکیم و  داـجیا  هک  تسا  يایتـشز  ةزادـنا  هب  هید  دـشاب ، تروـص  رد  تحارج  نیا  رگا  تسا و  مهرد  دـصناپ  ناوختـسا ،] هن  تـسا 
ود نیا  نیب  همومأم ، تسا و  هدیـسرن  نورد  هب  یلو  هدرک  ذوفن  ناوختـسا  هب  هک  تسا  نآ  همومأم  تسا و  هید  موس  کـی  همومأـم  تحارج 
رتش هدزناپ  هلّقنُم ، یگتسکش  رد  تسا و  هتفای  تسد  زغم  نورد  هب  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  هید  موس  کی  هفئاج ، یگتسکش  رد  تسا و 

. دوشیم اجهباج  شیاهناوختسا  هک  هدش  یمخز  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و 
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نامه نآ  تسا و  رانید  دص  همشاه ، تحارج  رد  : » دندومرف مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نینمؤملاریما و  ( 20 - ) 48287 - 1047
اجهباج نآ  زا  اهناوختـسا  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  رانید  هاـجنپ  دـص و  هلّقنُم ، تحارج  رد  دـنکیم و  درُخ  ار  رـس  ناوختـسا  هک  تسا 

، دایز ای  مک  ییاهناوختـسا - ناوختـسا و  کی  تحارج ، نیا  زا  دیآیم و  نوریب  هدش  داجیا  هک  یفاکـش  زا  ناوختـسا  ۀکت  ینعی  دوشیم .
دنکشیم ». گرزب - ای  کچوک 

[ دسریم رس  زغم  هب  هک   ] همومأم تحارج  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ام  : » دنیوگ ماّحـش  دیز  حابـصلاوبا و  ( 21 - ) 48288 - 1048
تحارج رد  هید و  موس  کـی  تسا ] هتفر  نورد  هب  هک   ] هفئاـج یگتـسکش  رد  تسا و  هید  موس  کـی  نآ  رد  دوـمرف : ترـضح  میدیـسرپ .

تسا ». رتش  جنپ  هتخاس ] راکشآ  ار  ناوختسا  هک   ] هحضوم
. مدیسرپ دسریم ] رس  زغم  هب  هک   ] همومأم یگتـسکش  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ بهو  نب  ۀیواعم  ( 22 - ) 48289 - 1049

ناوختسا هک   ] هحضوم تحارج  ةرابرد  ماما  زا  هید و  موس  کی  دسریم ] نورد  هب  هک   ] هفئاج یگتسکش  هید و  موس  کی  دومرف : ترضح 
رتش ». جنپ  دومرف : ترضح  مدیسرپ . دزاسیم ] نایامن  ار 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 23 - ) 48290 - 1050
رد رتـش و  ود  هب  هعـضاب  رد  رتـش و  کـی  هب  هیماد  رد  رتـش و  جـنپ  هب  هحـضوم  رد  رتـش و  هدزناـپ  هب  هلّقنُم  رد  هید و  موـس  کـی  هب  همومأـم 

داد ». مکح  رتش  راهچ  هب  قاحمَس  رد  رتش و  هس  هب  همحالتم 
يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  میرم ، اـبا  يا  دوـمرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ میرموـبا  ( 24 - ) 48291 - 1051

زا ار  باتک  متفر ، وا  دزن  نم  دیوگ : میرموبا  مرگنب . نآ  رد  نم  ات  روایب  میارب  ریگب و  وا  زا  ار  نآ  تسا . هتشون  تاقدص  رد  یباتک  مزحنبا 
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رد هک : دوب  باـتک  نآ  رد  دوب و  تاـید  باوبا  تاقدـص و  باوبا  زا  باـتک ، نآ  رد  مدرک . هضرع  ماـما  رب  مدروآ و  ماـما  دزن  متفرگ و  وا 
رتش و هدزناپ  دوشیم ] اجهباج  اهناوختـسا  هک   ] هلّقنُم رد  موس و  کی  تسا ] هتفای  هار  نورد  هب  هک   ] هفئاـج یگتـسکش  رد  هاـجنپ و  مشچ ،

تسا ». رتش  جنپ  هدرک ] راکشآ  ار  ناوختسا  هک   ] هحضوم رد 
 747 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هب هک   ] همومأم رد  هید و  موس  کی  هب  هتفای ] هار  نورد  هب  هک   ] هفئاج یگتسکش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 25 - ) 48292 - 1052
. داد مکح  رتش  هد  هب  دنکیم ] اجهباج  ار  ناوختسا  هک   ] هلّقنُم رد  هید و  موس  کی  هب  هدیسر ] رس  زغم 

[ دنکیم اجهباج  ار  اهناوختسا  هک  یگتسکش   ] هلقان رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 26 - ) 48293 - 1053
داد ». مکح  وضع  نآ  ۀید  موس  کی  هب 

ناوختسا دوش و  هتفاکش  ندب  زا  ییاج  رگا  ندب - رد  یناوختسا  ره  ییاجهباج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ( 27 - ) 48294 - 1054
. داد مکح  نآ  ندش  هتسکش  ۀید  فصن  لثم  دیآ - نوریب  دوش  ات  ود  دنکشب و  هک  نآ  نودب 

نتـسکش اب  هک  تسا  نامه  همومأم  داد و  مکح  ناسنا  ۀید  موس  کی  هب  همومأم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 28 - ) 48295 - 1055
. دسریم زغم  هب  دراد و  ار  زغم  دصق  ناوختسا ،

ره رد  تساتود ، نآ  زا  ناسنا  رد  هچ  ره  تسا و  لـماک  ۀـید  نآ  رد  تسا ، نآ  زا  یکی  ناـسنا  رد  هک  يوضع  ره  ( 29 - ) 48296 - 1056
ره ۀـید  نیارباـنب  تسا ؛ هدـش  هداد  رارق  نآ  بسح  رب  ءاـضعا  رد  تحارج  ۀـید  تسا و  فـصن  ود  نآ  زا  یکی  رد  لـماک و  ۀـید  کـی  ود 

کی ۀحضوم  ۀید  تسا و  وضع  نآ  ۀید  مجنپ  کی  نآ ، ندش  هتسکش  ۀید  سپ  دوشیم . هتسناد  وضع  نامه  ۀید  زا  دنکشب ، هک  یناوختسا 
. تسا نآ  ندش  هتسکش  ۀید  مراهچ  کی  وضع ،

( ةزادنا هب  [ ) دسرب ناوختسا  ۀتـسوپ  هب  هک  یتحارج   ] قاحمَـس زا  رتمک  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 30 - ) 48297 - 1057
.« تسا کشزپ  دزم 

تاعاجرا

: تشذگ

. باب نیا  بسانم  وضع ، صاصق  باوبا  زا  هدزون  باب  تایاور  رد 
ار ناوختسا  هک  یتحارج   ] هحضوم رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  متـشه  تیاور  رد  و 

نوخ هک  یتحارج   ] هیماد رد  تسا و  رتش  راهچ  دـسرب ،] ناوختـسا  تسوپ  هب  هک  یتحارج   ] قاحمَـس رد  تسا و  رتش  جـنپ  دزاـس ] راکـشآ 
هلقنُم رد  تسا و  هید  دـشاب ، ییاطخ  رگا  تسا و  صاصق  اـی  هید  دـشاب ، يدـمع  رگا  تسا . صاـصق  اـی  شزاـس  حلـص و  دزاـس ،] يراـج 
تسا هید  موس  کی  تسا ،] هتفای  تسد  نورد  هب  هک  یگتسکش   ] هفئاج رد  رتش و  هدزناپ  دنکیم ،] اجهباج  ار  اهناوختـسا  هک  یگتـسکش  ]

دـسرب و هید  موس  کـی  هب  هک  نآ  اـت  تسا  ناـسکی  درم  نز و  تحارج  تسا و  هید  موس  کـی  دـسرب ] زغم  هب  هک  یتحارج   ] همومأـم رد  و 
.« دوشیم نز  ربارب  ود  درم  درذگب ، نآ  زا  نوچ 

: دیآیم

تسا ». هید  زا  ادج  کشزپ  دزم  قاحمَس  زا  رتمک  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  هلقاع ، باوبا  زا  مکی  باب  زا  مهد  تیاور  رد 
749 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
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نز درم و  رب  اهتحارج  ۀید  ۀسیاقم  باب 2 

هراشا

نآ زا  نوچ  تسا و  ناسکی  دـسرب ، هید  موس  کی  هب  ات  نز  درم و  ياهتحارج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 48298 - 1058
دوشیم ». نز  تحارج  ربارب  ود  درم ، تحارج  درذگب ،

تسا ». زیچ  ره  رد  نادرم  ياهتحارج  فصن  ۀیاپ  رب  نانز  ياهتحارج  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 48299 - 1059
.« تسا نادرم  ياهتحارج  فصن  ۀیاپ  رب  نانز  ياهتحارج  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48300 - 1060

تاعاجرا

: تشذگ

. تسا ناسکی  نانز  نادرم و  ياهتحارج  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهدفه  باب  زا  موس  تیاور  رد 
هب تحارج  هک  نآ  اـت  تسا  درم  تشگنا  ربارب  رد  نز ، تشگنا  درم و  ۀحـضوم  ربارب  رد  نز ، ۀحـضوم  درم و  نادـند  ربارب  رد  نز ، نادـند 

دوشیم ». نز  ۀید  ربارب  ود  درم  ۀید  دسریم ، هید  موس  کی  هب  نوچ  دسرب و  هید  موس  کی 
: دیوگ يوار  میدیسرپ . نز  تحارج  ةرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ام  : » هک هتفگ  نیا  مشش ، تیاور  رد  و 

تسا ». لماک  ۀید  زا  رتمک  لماک و  يهید  زا  درم  تحارج  زا  یمین  ۀیاپ  رب  نز  تحارج  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هک تسا  یتایاور  باب ، نیا  زا  مود  تیاور  اصوصخ  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مود  باب  وضع و  صاصق  باوبا  زا  مود  باـب  تاـیاور  رد  و 

. دراد تلالد  دافم  نیا  رب 

یلیس شرا  باب 3 

، دوش هایـس  تروص  رد  شیاج  هک  یلیـس  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 - ) 48301 - 1061
خرس  رگا  تسا و  رانید  هس  نآ  شرا  دوش ، زبس  دنکن و  هایس  رگا  تسا و  رانید  شش  نآ  شرا  هک  داد  مکح 

 751 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
نآ رگم  تسا  صاصق  نآ  رد  دشاب ، دسج  ياهتحارج  زا  هچ  ره  اما  دوزفا : ترضح  تسا . مین  رانید و  کی  نآ  شرا  دوشن ، زبس  دوش و 

دوش ». هداد  وا  هب  هید  دریذپب و  ار  تحارج  ۀید  حورجم  هک 
یلیس ياج  دنزب و  یلیـس  يدرم  تروص  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ راّمع  نبقاحـسا  ( 2 - ) 48302 - 1062

نآ رد  دوش ، خرس  رگا  رانید و  هس  دوش ، زبس  رگا  رانید و  شش  نآ  رد  دوش ، هایس  یلیس  ياج  رگا  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوش ، هایس 
تسا ». نآ  زا  یمین  ندب  یقاب  رد  مین و  رانید و  کی 

ود هب  مکح  تسا ، هدش  خرـس  هبرـض  ياج  دناهدز و  شتروص  هب  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48303 - 1063
مشچ و رگا  راـنید و  هس  سپ  دوش ، خرـس  دـشاب و  مشچ  رب  هبرـض  رگا  تسا و  راـنید  هس  سپ  دوش ، هایـس  اـی  زبس  رگا  داد و  مین  راـنید و 

. تسا تبسن  نیمه  اب  دوش ، زبس  نآ  زا  هک  هزادنا  ره  رانید و  شش  سپ  دوش ، زبس  شفارطا 
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رس تروص و  رد  تحارج  یگتسکش و  ۀید  باب 4 

هراشا

ار ناوختسا  رس ، رد  هک  یتحارج   ] رس رد  ۀحضوم  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يروث  حلاص  نبنسح  ( 1 - ) 48304 - 1064
هید رد  رس  تروص و  رد  اهتحارج  اهیگتسکش و  هحضوم و  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . تسا ، تروص  رد  هک  هنوگ  نآ  دزاس ] راکـشآ 

تسین ». تسا ، رس  رد  هک  یتحارج  دننام  تسا ، ندب  رد  هک  ییاهتحارج  یلو  تسا  رس  وزج  تروص  هک  ارچ  تسا ؛ ناسکی 
ار ناوختسا  هک  یتحارج   ] هحـضوم دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » تشاد نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 48305 - 1065

تسا ». ناسکی  رس  تروص و  رد  دیامن ،] راکشآ 
 753 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هک یتـحارج   ] هحـضوم تحارج  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ( 3 - ) 48306 - 1066
.« تسا ناسکی  هک  داد  مکح  تروص  رس و  رد  دزاس ،] راکشآ  ار  ناوختسا 

تاعاجرا

: تشذگ

هک تسا  ناـمه  نآ  هحـضوم و  تحارج  رد  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  جاجـش ، باوـبا  زا  مـکی  باـب  زا  مشـش  تـیاور  رد 
.« تسا یکی  ششرا  تروص ، رس و  رد  هحضوم  تحارج  درک و  رانید  هاجنپ  هب  مکح  دزاسیم ، راکشآ  ار  ناوختسا 

ناتشگنا تحارج  رد  صاصق  هید و  باب 5 

هراشا

ار ناوختسا  هک  یماگنه  ناتشگنا  رد  اهتحارج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48307 - 1067
.« دشاب هتشادن  ار  ندرک  صاصق  دصق  حورجم ، رگا  هتبلا  داد  مکح  تشگنا  ۀید  مهد  کی  هب  دزاس ، راکشآ 

تاعاجرا

: تشذگ

. دیرگنب دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مکی  باب  تایاور  رد 
نآ رد  دـشاب ، ندـب  ياهتحارج  زا  هچ  ره  اما  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  جاجـش ، باوبا  زا  موس  باب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

.« دوش هداد  وا  هب  هید  دریذپب و  ار  تحارج  ۀید  حورجم  هک  نآ  ای  تسا  صاصق 
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سفن هید  هب  وضع  رب  تیانج  ششخب  تیارس  مکح  باب 6 

هراشا

ار ناوختـسا  هک  یتـحارج   ] درک دراو  يدرم  رب  ياهحـضوم  تحارج  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 48308 - 1068
دربیم نیب  زا  ار  وا  یگتسکش  نیمه  سپس  دشخبیم ، وا  هب  ار  تحارج  مه  درم  نآ  دشخبب ، هک  دهاوخیم  وا  زا  سپس  دزاسیم ] راکشآ 

یلو دوب  هدیشخب  وا  هب  ار  هحضوم  تحارج  درم  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ هحـضوم  تحارج  ياهب  يانثتـسا  هب  هید  نماض  وا  : » دومرف دشکیم ، و 
.« تسا هدیشخبن  ار  ناج 

تاعاجرا

: تشذگ

. نآ دننام  مکی  باب  رد 
755 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هدرب ندب  تروص و  رس و  ياهیگتسکش  اهتحارج و  ۀید  باب 7 

هراشا

کی تسوا  رب  : » دومرف دوب ، هتخاس  دراو  ياهدرب  رب  هحـضوم  تحارج  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1 - ) 48309 - 1069
.« دورب دیابن  رتالاب  دازآ ، ناسنا  ۀید  زا  هدرب  ياهب  دهدب و  دیاب  دبع  کلام  هب  هک  هدرب  ۀید  متسیب 

تاعاجرا

: تشذگ

رب شاهید  تمیق  زا  هتخاـس ، دراو  هدرب  هک  یتـحارج  صاـصق  : » هک هتفگ  نیا  وضع ، صاـصق  باوبا  زا  مهدزناـش  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
هدرب تمیق  باسح  زا  وا  تحارج  ياـهب  دزاـس ، حورجم  ار  ياهدرب  دازآ ، رگا  تسا و  تحارج  شرا  تبـسن  نیمه  هب  تسا و  مزـال  یلوم 

تسا ».
کی وا  رب  دومرف : دزاـس ، دراو  هحـضوم  تحارج  ياهدرب  رب  هک  يدرم  ةراـبرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مود ، تیاور  رد  و 

تسا ». هدرب  ياهب  متسیب 
تسوا ». ياهب  متسیب ، کی  دبع ، ۀحضوم  تحارج  رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  موس ، تیاور  رد  و 

ناـسنا رگا  دومرف : تسا ، هدرک  حورجم  ار  يدازآ  ناـسنا  هک  ياهدرب  ةراـبرد  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مجنپ ، تیاور  رد  و 
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حورجم هب  هیدف  تخادرپ  زا  هدرب  بابرا  رگا  دـیوگ :) هک  نآ  ات   ) دریگیم ار  وا  دـهاوخب ، رگا  دـنکیم و  صاصق  هدرب  زا  دـهاوخب ، دازآ 
هتخورف هدرب  تسا . بابرا  يارب  هدنامیقاب  درادرب و  شتحارج  ۀـید  ةزادـنا  هب  هدرب  زا  ار  شّقح  دـناوتیم  حورجم ، دازآ  ناسنا  درک ، عانتما 

دهدیم ». یلوم  هب  ار  یقاب  دریگیم و  ار  شّقح  حورجم  دوشیم و 
تمیق رد  اهدازآ  ياهتحارج  دـننام  اـههدرب  ياـهتحارج  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهدـجه ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 

تسا ».
فـصن هدرب  دوـخ  رد  تسا و  دازآ  تحارج  فـصن  ۀـیاپ  رب  هدرب  تـحارج  : » هـک مالـسلا  هـیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  مود ، تـیاور  رد  و 

شتمیق ».
. دراد تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مودو  لهچ  باب  رد  و 

تسا هدشن  دراو  نآ  رب  یتیاور  هک  یتحارج  رد  تموکح  باب 8 

تاعاجرا

: تشذگ

رفن ود  دشاب ، هک  ياهجنکش  ای  تحارج  ره  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  ءاضعا ، تاید  باوبا  زا  مهدزای  باب  زا  مهن  تیاور  رد 
: دیامرفیم دنوادخ  تسا . ماما  روظنم  دنکیم ، مکح  نادب  امش  زا  لداع 
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دنرفاک ». دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  و 

رفن ود  دـشاب ، نآ  دـننام  تشگنا و  زا  رتمک  رفیک و  زا  رتـمک  هک  یتـحارج  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مهد ، تیاور  رد  و 
دنرفاک ». دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  دننکیم و  مکح  نادب  امش  زا  لداع 

زا رتمک  هک  یتحارج  ره  تسا و  رتش  هاجنپ  تسد ، ۀـید  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدومرف  مکی ، تسیب و  باـب  زا  مکی  تیاور  رد  و 
.« دنرفاک دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  نانآ  دننکیم و  مکح  نادب  امش  زا  لداع  رفن  ود  دشاب ، ندرک  عطق 

نتفرگ زاگ  مکح  باب 9 

، دروایب نوخ  ار  هرهچ  ای  نخاـن  اـی  تسد  رگا  هک  درک  مکح  نتفرگ  زاـگ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48310 - 1070
. تسین يزیچ  صخش  نآ  رب  دورب ، نیب  زا  هدنریگ  زاگ  زا  يزیچ  رگا  تسا و  رتش  کی  نآ  شرا 

ار شتسد  هدش ، هتفرگ  زاگ  صخـش  تسا و  هتفرگ  زاگ  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48311 - 1071
. درک لطاب  ار  وا  ياهنادند  ندش  هدنک  درک و  مکح  تسا ، هدش  هدنک  هدنریگزاگ  يایانث  ياهنادند  تسا و  هدیشک  تدش  هب 

دنک توف  یگتسکش  ای  تحارج  رثا  رد  هیلعٌینجم  هک  يدروم  مکح  باب 10 

هراشا
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تخاس و دراو  يدرم  رب  هحـضوم  تحارج  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبراـحم  حـیرذ  ( 1 - ) 48312 - 1072
لام زا  ار  هید  زا  یمین  دیاب  ود  نآ  زا  کی  ره  دومرف : ترضح  مدیسرپ ، دُرم ، صخش  نآ  و  اج - کی  رد  مه  نآ  هیماد - تحارج  يرگید 

دنزادرپب ». دوخ 
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رتمک ای  رتشیب و  ای  هام  دنچ  ای  زور  دـنچ  تسا و  هدیـسر  وا  هب  یتحارج  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 2 - ) 48313 - 1073
نآ رثا  رد  حورجم  هک  دـنروایب  دـهاش  ود  حورجم  ياـیلوا  رگا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  داد . مـکح  دریمیم ، ادـعب  دـنامیم و 

.« دوشیم تباث  هید  تسا ، هدرم  تحارج 

تاعاجرا

: تشذگ

. دینک هعجارم  باب  نیا  اب  بسانم  مهدزای  باب  صاصق و  لتق و  باوبا  زا  مهد  باب  تایاور  رد 

تحارج رب  مکح  باب 11 

بوخ هک  نآ  ات  دوشیمن  مکح  اهتحارج  زا  کیچیه  ةرابرد  : » دومرفیم هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48314 - 1074
دوش ».
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هلقاع مشش : لصف 

هید هب  تبسن  هلقاع  یندم  تیلوؤسم  باب 1 

هراشا

. دـندروآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب ، هتـشک  اطخ  يور  زا  ار  يدرم  هک  یـصخش  : » دـیوگ لیهک  نب  ۀملـس  ( 1 - ) 48315 - 1075
وت دومرف : ترضح  مرادن . دنواشیوخ  هلیبق و  رهش  نیا  رد  نم  تفگ : وا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تنادنواشیوخ  هلیبق و  دومرف : وا  هب  ترـضح 

ترضح مراد . هداوناخ  دنواشیوخ و  اجنآ  رد  ماهدش و  دلوتم  اج  نآ  رد  متـسه ، لصوم  یلاها  زا  يدرم  نم  تفگ : یتسه ؟ يرهـش  هچ  زا 
، دعب اما  دومرف : موقرم  لصوم  رد  دوخ  لماع  هب  ترضح  هاگنآ  تفاین . هفوک  رد  وا  زا  ياهلیبق  دنواشیوخ و  درک و  قیقحت  صخش  ةرابرد 
زا يدرم  هک  دـیوگیم  وا  تسا . هتـشک  ار  ناناملـسم  زا  يدرم  اطخ  يور  زا  تسا ، نانچ  نینچ و  شتایـصوصخ  هک  ینالف  دـنزرف  ینـالف 

نانچ نینچ و  شتاصخـشم  هک  ینالف  ماهداتـسرف  اب  ار  صخـش  نیا  نم  دراد . هداوناخ  دـنواشیوخ و  لـصوم  رد  وا  تسا و  لـصوم  یلاـها 
ایوج شناملـسم  نادنواشیوخ  زا  نک و  قیقحت  وجتـسج و  وا  ةرابرد  يدـناوخ ، ار  ماهمان  دـمآ و  وت  دزن  وا  نوچ  متـسرفیم . وت  دزن  تسا ،

. وش
سپ نک . عمج  دوخ  دزن  ار  نانآ  يدرک ، ادیپ  وا  يارب  ناناملـسم  زا  ینادنواشیوخ  وت  هدـش و  دـلوتم  اج  نآ  رد  تسا ، لصوم  لها  وا  رگا 
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وا يربثرا  عناـم  نادـنواشیوخ  زا  یــسک  دربیم و  ثرا  مهــس  وا  زا  نآرق  رد  هـک  تـسه  یــسک  يو  نادــنواشیوخ  زا  رگا  رگنب  نآ  زا 
نآرق رد  هک  تسین  یـسک  شنادـنواشیوخ  زا  رگا  ریگب و  لاـس  هس  لوـط  رد  هناـهام و  وا  زا  ار  هید  نک و  هـید  هـب  مزلم  ار  وا  دـنوشیمن ،

هید سپ  دراد ، ردام  ردپ و  فرط  زا  یبسن  ینادنواشیوخ  دنتسه و  ناسکی  يدنواشیوخ  بسن  رد  شنادنواشیوخ  دربب و  وا  زا  ثرالامهس 
ود وا  يردپ  نادنواشیوخ  رب  سپس  نک . میسقت  دنشاب - ناملسم  غلاب و  درم  هک  اهنآ  وا - يردام  نادنواشیوخ  يردپ و  نادنواشیوخ  رب  ار 

. هدب رارق  ار  هید  موس  کی  وا  يردام  نادنواشیوخ  رب  هید و  موس 
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هاوخب هید  نانآ  زا  سپس  نک . میسقت  دنشاب - ناملـسم  غلاب و  درم ، هک  وا - يردام  نادنواشیوخ  رب  ار  هید  درادن ، يردپ  دنواشیوخ  رگا  و 
. دننک تخادرپ  ار  هید  لاس  هس  لوط  رد  هک  هاوخب  نانآ  زا  و 

نک و میـسقت  دـناهتفای - شرورپ  هدـش و  دـلوتم  لصوم  رد  هک  نانآ  لصوم - یلاها  رب  ار  هید  درادـن ، يردـپ  يردام و  دـنواشیوخ  رگا  و 
هب لاس  ره  رد  لاس  هس  لوط  رد  ار  هید  هک  هاوخب  نانآ  زا  نآ ، زا  سپ  زاسم . لـخاد  ناـنیا  ناـیم  رد  دنتـسه ، رهـش  نآ  رد  هک  ار  ینارگید 

. هّللا ءاشنا  ینک - تفایرد  ار  هید  لماک  روط  هب  ات  دنزادرپب  جیردت 
ینالف ماهداتـسرف  هارمه  هب  ار  وا  تسا ، هتفگ  غورد  تسین و  لصوم  لها  اًلـصا  تسین و  لصوم  لـها  زا  يدـنواشیوخ  ینـالف ، يارب  رگا  و 

منکیمن لـطاب  ار  ناملــسم  درم  نوـخ  مـنکیم و  تـخادرپ  ار  هـید  وا  يوـس  زا  متــسه و  وا  ّیلو  نـم  هـک  هللاءاـشنا - نادرگرب - نـم  دزن 
دور ».] رده  مراذگیمن  ]

دنتسین ». نماض  ار  حلص  رارقا و  دروم  يدمع و  تیانج  نادنواشیوخ ،]  ] هلقاع : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 48316 - 1076
تسین ». حلص  رارقا و  دمع ، لوؤسم  هلقاع ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 3 - ) 48317 - 1077
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تساطخ ». ۀید  هلقاع ، رب  اهنت  تسین . دمع  ۀید  هلقاع ، رب  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 4 - ) 48318 - 1078

اهنت اهتحارج  زا  هلقاع  تساطخ و  ۀید  نانآ  رب  اهنت  تسین ؛ دمع  ۀـید  هلقاع ، رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 5 - ) 48319 - 1079
وا ». يایلوا  هن  تسا  یناج  لام  رد  اهنت  دشاب ، نیا  زا  رتمک  هچنآ  یلو  دنکیم  تخادرپ  دشاب ، رتشیب  هید و  موس  کی  نآ  رد  هک  ار  نآ 

دهدیمن ». فارتعا  حلص و  هدرب ، دمع ، تروص  رد  ار  هید  هلقاع ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48320 - 1080
دهدیمن ». ار  دمع  ۀید  هلقاع ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 7 - ) 48321 - 1081

ار يرگید  ود ، نآ  زا  یکی  دندرک و  دروخ  دز و  مه  اب  لیذه  ۀلیبق  زا  نز  ود  : » هک دـنکیم  تیاور  ّبیـسمنبدیعس  ( 8 - ) 48322 - 1082
داد ». رارق  هلقاع  رب  ار  هید  تسنادن و  نماض  ار  دنزرف  رهوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتشاد . دنزرف  رهوش و  مادک  ره  تشک و 

، هفئاج تحارج  لثم  دنزیم - ادمع  ار  یتحارج  هک  يدرم  رد  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 9 - ) 48323 - 1083
تسین ». هلقاع  رب  نآ  زا  يزیچ  تسوا و  دوخ  لام  رد  همه  اهنیا  ناوختسا - نتسکش  هلّقنم و  همومأم و 

ناوختـسا هب  هک   ] هحـضوم تحارج  اهنت  هک  داد  مکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 10 - ) 48324 - 1084
هید » زا  ریغ  هب  تسا ، کشزپ  دزم  قاحمَس ، تحارج  زا  رتمک  دومرف : ترضح  دوشیم و  لیمحت  هلقاع  رب  نآ  زا  رتالاب  ای  هدیسر ]

هچ ره  دریگیمن و  هدهع  رب  ار  نآ  زا  رتالاب  هحضوم و  تحارج  زج  هلقاع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 11 - ) 48325 - 1085
تسا ». تحارج  ةدننک  دراو  دوخ  لام  رد  دشاب ، نآ  زا  رتمک 

رگم دریگیمن  هدهع  رب  ار  هید  هلقاع ، : » دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  یلع  نب  دـیز  ( 12 - ) 48326 - 1086
فارتعا یتیانج ] باکترا  هب   ] ترـضح شیپ  دـمآ و  ترـضح  دزن  يدرم  دوزفا : ترـضح  دـنهد . تداهـش  نآ  رب  دـهاش  ود  هک  ار  ياهید 

داهنن ». هلقاع  رب  ار  نآ  زا  يزیچ  داد و  رارق  صخش  ِدوخ  لام  رد  ار  شفارتعا  ترضح  درک .
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لام رد  هید  دـنک ، رارقا  فارتعا و  یتحارج  ای  ییاـطخ  لـتق  هب  يدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 13 - ) 48327 - 1087

ار وا  نادهاش  تروص  نیا  رد  هدوب ، ییاطخ  وا  لتق  هک  دنیوگب  نادهاش  رگا  یلو  دنک . تخادرپ  دـیاب  لاس  هس  رد  هک  تسا  تباث  وا  دوخ 
حلص ای  لتاق  فارتعا  ۀیاپ  رب  ار  هید  هلقاع ، نالداع و  تداهش  اب  رگم  تسین  هلقاع  رب  ییاطخ  لتق  تسوا و  ۀلقاع  رب  هید  دناهدرک و  قیدصت 

.« دهدیمن وا  شزاس  و 

تاعاجرا

: تشذگ

تسا ». هلقاع  رب  هید  اطخ ، رد  : » هک مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مکی  باب  زا  مود  تیاور  رد 
هلقاع رب  هید  هب  مکح  ییاطخ ، لتق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » هک هتفگ  نیا  تاید ، باوبا  زا  مراـهچ  باـب  زا  مود  تیاور  رد  و 

.« درک

دریمب هید  تخادرپ  زا  لبق  هک  ییاطخ  لتق  هب  لتاق  مکح  باب 2 

هراشا

لوتقم يایلوا  هب  ار  هید  هک  نآ  زا  شیپ  دـشکب و  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ( 1 - ) 48328 - 1088
.« دزادرپب لاملاتیب  زا  هک  تسا  یلاو  رب  درادن ، هلقاع  رگا  تسوا و  ناثراو  رب  هید  : » هک دندومرف  دریمب ، دهدب 

تاعاجرا

: تشذگ

یلاـها زا  مه  شدوخ  تسین و  لـصوم  یلاـها  زا  يدـنواشیوخ  نـالف  رـسپ  ینـالف  رب  رگا  و  : » هک هتفگ  نیا  مکی ، باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
وا يوس  زا  متـسه و  وا  ِیلو  نم  نادرگ . زاب  نم  يوس  هب  ماهداتـسرف  اب  هارمه  ار  وا  تساجنآ ، یلاها  زا  هک  هتفگ  لطاب  هب  تسین و  لـصوم 

.« مزادرپیم ار  هید 

دننک رارقا  وا  تیالو  هب  نانآ  هدرب و  هانپ  یموق  هب  هک  یناج  مکح  باب 3 

يارب وا  ثرا  دـناهتفریذپ ، ار  وا  تیالو  نانآ  هدـش و  هدـنهانپ  یهورگ  هب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48329 - 1089
نانآ ». رب  وا  ۀید  تسا و  نانآ 
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نیشنرهش نیشننابایب و  یناج  ییاطخ  لتق  ۀید  باب 4 
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تاعاجرا

: تشذگ

حراـج اـی  لـتاق  زا  اـطخ  رگا  مَکَح ، يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ةدوـمرف  وـضع ، صاـصق  باوـبا  زا  مکی  باـب  زا  مکی  تیاور  رد 
. تسوا نیشنارحص  يایلوا  رب  دنکیم  نیشنارحص  هک  یتیانج  ۀید  دشاب ، نیشنارحص 

.« تسوا يرهش  يایلوا  رب  هدرک  هک  ییاطخ  تیانج  ۀید  تسا ، يرهش  حراج  ای  لتاق  رگا  و  دوزفا : ترضح 

یّمذ رفاک  تیانج  مکح  باب 5 

هراشا

. تسین هلقاع  تحارج - ای  لتق  دننکیم - هک  یتیانج  رد  هّمذ  لها  نیب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 - ) 48330 - 1090
هب ار  هیزج  هّمذ  لها  نوچ  دوشیم ؛ ناناملسم  ماما  ةدهع  هب  تیانج  دنشاب ، هتشادن  یلام  رگا  یلو  دوشیم  هتفرگ  ناشلاوما  زا  تیانج  ۀید 
زا مادک  ره  دنتـسه و  ماما  ياههدرب  نانآ  دوزفا : ترـضح  دهدیم . شبابرا  هب  ار  تایلام  هدرب  هک  هنوگنامه  دنزادرپیم ، ناناملـسم  ماما 

دوشیم ». دازآ  وا  دوش ، ناملسم  نانآ 
ای نتـشک  لـیبق  زا  دـننکیم ، هک  ییاـهتیانج  ناـیم  یقرف  هّمذ  لـها  ناـیم  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 2 - ) 48331 - 1091

دوخ لام  رد  ییاطخ ] هاوخ  دـشاب و  يدـمع  هاوخ  نانآ  ي   ] اهتیانج يهید  نیارباـنب  تسین ؛ اـطخ  اـی  دـمع  يور  زا  ندرک  دراو  تحارج 
[.« وا يهلقاع  هن   ] تسا راکتیانج 

تاعاجرا

: تشذگ

ار يدرم  هک  یبتاکم  يهدرب  ةرابرد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  : » هک هتفگ  نیا  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مهن  یـس و  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
تسا ». هدرب  تمیق  ةدنامیقاب  هید ] زا   ] شبابرا مهس  هدش و  دازآ  هک  ياهزادنا  هب  تسا ؛ لوتقم  ۀید  وا  رب  دومرف : دشکیم ، اطخ  يور  زا 

. تسا شبابرا  هدرب ، ۀلقاع  هک  دوش  هدافتسا  نآ  زا  تسا  نکمم  نوچ  باب ؛ نیمه  تایاور  ریاس  هب  رگنب 
771 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دنک رارف  لتاق  هک  يدروم  مکح  باب 6 

زا سپ  تسا ، هتشک  ار  يدرم  دمع  يور  زا  هک  مدیسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصبوبا  ( 1 - ) 48332 - 1092
. تسا هتفاین  تسد  نادب  یسک  هدرک و  رارف  لتاق  نآ 

رد یکیدزن  بیترت  هب  ینعی  برقألاف  برقالا  يو ، نادـنواشیوخ  زا  هنرگو  دوشیم  هتفرگ  شلام  زا  هید  دراد ، یلاـم  رگا  دومرف : ترـضح 
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دوشیمن ». لطاب  ناملسم  درم  نوخ  هک  ارچ  دزادرپیم ؛ ار  وا  ۀید  ماما  درادن ، دنواشیوخ  رگا  دوشیم و  هتفرگ  يدنواشیوخ 
دیامن ». بدا  دنک و  ینادنز  ار  وا  دیاب  یلاونآ  زا  سپ  : » تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

هب یسک  تسد  هدرک و  رارف  نآ  زا  سپ  تسا  هتشک  دمع  يور  زا  ار  يدرم  هک  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 2 - ) 48333 - 1093
.« دنریگیم وا  رتکیدزن  نادنواشیوخ  زا  هنرگو  دنرادیمرب  شلام  زا  دراد ، یلام  رگا  : » دومرف تسا ، هدرم  هک  نآ  ات  هدیسرن  وا 

دوش ییاطخ  لتق  بکترم  هک  یناملسم  هزات  مکح  باب 7 

: دومرف تسا ، هتـشک  ار  يدرم  اطخ  يور  زا  نآ  زا  سپ  هدروآ  مالـسا  هک  يدرم  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1 - ) 48334 - 1094
دوشیم ». میسقت  دنرادن ، دنواشیوخ  دناهدروآ و  مالسا  هک  یمدرم  زا  وا  ياههباشم  رب  هید  »
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هدناسر لتق  هب  ار  يدرم  ًادمع  هک  ییانیبان  مکح  باب 8 

هراشا

مـشچ ود  هدـیبوک و  يدرم  رـس  رب  گنلک  اب  هک  مدیـسرپ  يدرم  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگ یبلح  ( 1 - ) 48335 - 1095
. تسا هتشک  ار  وا  هدیرپ و  براض  هب  دوب ] هدش  انیبان  هک   ] بورضم نآ ، زا  سپ  تسا . هداتفا  شیاههنوگ  رب  بورضم 

نوچ منیبیمن . صاصق  تسا  هتـشک  ار  درم  نآ  هک  یـسک  رب  نم  اذل  دـنراک ؛ زواجت  ود  ره  ود ، نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دنزادرپب و لاس  هس  لوط  رد  ار  هید  هک  تسوا  ۀلقاع  رب  دوشیم و  بوسحم  اطخ  شتیانج  انیبان  تسا و  هدوب  انیبان  هتـشک ، ار  وا  هک  ینامز 

لوط رد  شدوخ  زا  هک  دوب  دهاوخ  شلام  رد  شتیانج  ۀید  درادن ، هلقاع  انیبان  صخـش  رگا  یلو  دوش . هتفرگ  اهنآزا  جیردت  هب  لاس  ره  رد 
«.« 1  » دنکیم عوجر  براض  ناثراو  هب  شمشچ  ود  ۀید  يارب  انیبان  درف  دوشیم و  هتفرگ  لاس  هس 

تاعاجرا

: تشذگ

رد تساطخ . دننام  انیبان  دمع  هدیبع ، ابا  يا  : » هک مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ةدومرف  وضع ، صاصق  باوبا  زا  مجنپ  باب  زا  مکی  تیاور  رد 
.« دوشیمن رده  ناملسم  درم  ّقح  تسا و  ماما  رب  نآ  ۀید  درادن ، یلام  رگا  دوش و  هداد  شلام  زا  دیاب  هک  صاصق ] هن   ] تسا هید  نآ 

دنوش لتق  بکترم  هک  تسم  هّچب و  هناوید ، لقعمک ، مکح  باب 9 

هراشا

رب دمع - هچ  دشاب و  اطخ  هچ  ار - لقعمک  تیانج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1 - ) 48336 - 1096
دادیم ». رارق  شاهلقاع 

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
هللاهمحر يدرجورب 
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هیلع نینمؤملاریما  هب  رکبیبا  نبدـمحم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  داـیزیبانب  لیعامـسا  ( 2 - ) 48337 - 1097
هناوید موق  رب  ار  هید  ترضح  دیـسرپ . تسا ، هتـشک  دمع  يور  زا  ار  يدرم  هک  ياهناوید  درم  ةرابرد  ترـضح  زا  تشون و  ياهمان  مالـسلا 

تسناد ». ناسکی  ار  هناوید  ياطخ  دمع و  داد و  رارق 
______________________________

زا انیبان  صخـش  دنهدیم ، لوتقم  ءایلوا  هب  انیبان  صخـش  يهلقاع  هک  هچنآ  لداعم  نیاربانب  تسا . سفن  يهید  لداعم  مشچ ، ود  يهید  (. 1)
( حّحصم . ) دریگیم اهنآ 
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، تسا هدـشن  غلاب  هک  ياهچب  دـیآیمن و  لقع  هب  هک  یلقعمک  ۀـناوید  يهراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسویپ  ( 3 - ) 48338 - 1098

تسا ». هدش  هتشادرب  ود  نیا  زا  فیلکت  ملق  دریگیم و  هدهع  هب  ار  نآ  هلقاع ، تساطخ . ود ، نیا  دمع  : » دومرفیم
هدـش بکترم  هچب  اـی  تسین و  شراـیتخا  رد  شلقع  هک  ياهناوـید  هک  ار  یلتق  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ( 4 - ) 48339 - 1099

تسا ». ود  نآ  ۀلقاع  رب  هید ]  ] دوشیم و بوسحم  اطخ  ود  نآ  دمع  سپ  تسا ،
تسا ». یکی  وا  ياطخ  هچب و  دمع  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 - ) 38340 - 1100

دریگیم ». هدهع  هب  ار  نآ  هلقاع  تساطخ و  اههچب ، دمع  : » دومرفیم هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ( 6 - ) 48341 - 1101
تسا ». هید  نآ  رد  اطخ و  ناشدمع  تسین . صاصق  اههچب  نیب  : » دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ( 7 - ) 48342 - 1102

. دریگیم هدهع  هب  ار  نآ  هلقاع  تساطخ و  ناشدمع  تسین و  صاصق  اههچب  رب  ( 8 - ) 48343 - 1103

تاعاجرا

: تشذگ

هناوـید هچب و  هک  ار  یتیاـنج  و  : » هک مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  ةدوـمرف  صاـصق ، لـتق و  باوـبا  زا  مهدزوـن  باـب  زا  مراـهچ  تـیاور  رد 
.« تسا ود  نآ  ۀلقاع  رب  دننکیم ،

دیوج تئارب  دوخ ، نادنواشیوخ  تیانج  تیلوؤسم  زا  هک  یسک  مکح  باب 10 

، دـنک یتیانج  رگا  شنادـنواشیوخ  ربارب  رد  درم  اـیآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ راّمعنبقاحـسا  ( 1 - ) 38343 - 1104
تیانج زا  دربب و  شموق  سلجم  نایم  هب  ار  شنادنواشیوخ  هکنیا  رگم  يرآ ، دومرف : نم  هب  ماما  دیوگ : رامعنبقاحـسا  دوشیم ؟ هذخاؤم 

دیوج ». �يّربت  وا  ثرا  زا  نینچمه  و 
777 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

دوش هتشک  هلماح ، ةدنوشانز  نز  طسوت  هک  راکانز  قراس  مکح  باب 11 

تاعاجرا

: تشذگ

نیسح دیس  یمظعلاهللاهیآ  ترضح  هعیشلاثیداحا  عماج  همجرت  هعیش : هقف  عبانم 
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. دینک هعجارم  دراد ؛ تلالد  دافم  نیا  رب  هک  یتیاور  صاصق ، لتق و  باوبا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  تایاور  رد 
ثیداحا عماج  باتک  نآ  اب  تفریذپ و  نایاپ  مکی ، یـس و  دلج  تسا  میب  وا  لدع  زا  اهنت  دیما و  وا  لضف  هب  اهنت  هک  اتکی  دنوادخ  لضف  هب 

. تفای نایاپ  نآ ، تایآ  تعیرش و  ماکحا  ةرابرد  ۀعیشلا 
یّما ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور  نآ  رد  هک  ار  عماج  ینید و  باتک  نیا  ات  داد  مقیفوت  هک  هاگنآ  داهن ، ّتنم  نم  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 

، ماهدرک يروآعمج  ار  نیبم  باـتک  ماـکحالا  تاـیآ  زین  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  ربماـیپ ، ملع  ياههمـشچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دیامزایب ارم  ات  تسا  مراگدرورپ  لضف  زا  نیا  مشاب و  نآ  نایعار  نایوار و  ناظفاح ، تیاور ، ناگدنـسیون  زا  هک  داد  مقیفوت  منک و  فیلات 

. منکیم یساپسان  ای  مرازگیم  ساپس  ایآ  هک 
درادن و تیاهن  شاهزادنا  هک  یـشیاتس  منکیم ؛ شیاتـس  ار  وا  وا ، تیاضر  زا  سپ  یتح  دوش و  دونـشخ  ات  منکیم  يرازگساپـس  ار  ادخ 

. تسوا تاملک  دادتما  ةزادنا  هب  لالج و  تزع و  وا و  يور  یگرزب  ۀتسیاش  هک  هنوگ  نآ 
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ار وا  دنوادخ  هک  وا  مه  شلوسر ؛ یفطصم و  دّمحم  ترضح  شاهدنب  رب  وا ، ّمات  لماک و  مالس  راوتـسا و  تاکرب  یگـشیمه و  تاولـص  و 
نامز و بحاص  ربمایپ ، لسن  ترتع و  زا  هدنامیقاب  هژیو  هب  قلخ  نیرتهب  وا ، ترتع  تیاده و  ناماما  وا ، نادناخ  رب  داتـسرف و  تیادـه  يارب 

ۀمه رب  وا  ۀفیلخ  اهنیمز و  رد  ادخ  تجح  نارفاک ، هد  ّتلذ  نانموم و  شخبتزع  تلادع ، ةدنهدرـشن  نیمز و  ةدننک  كاپ  نامیا و  رهظم 
! وا كاپ  كاخ  يادف  هب  مناج  داب . يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  رورس ، نیرترب  هدیدنسپ و  رظتنم و  ماما  يدهم و  ٌمئاق  ٌیلو  شقلخ 

ظـفاح و تسرپرـس ، ّیلو و  ياهظحل  ره  رد  هظحل و  نیا  رد  داـب ، شناردـپ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  نسحلانبۀـجح  ّتیلو  يارب  وت  ایادـخ ،
ینالوط یتدـم  نیمز ، رد  ار  وا  یهد و  ياج  شهاوخلد  هب  تنیمز  رد  ار  وا  ات  شاب  کمک  انیب و  مشچ  اـمنهار و  رواـی و  ربهر و  ناـبهگن ،

. يزاس دنمهرهب 
781 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

هعیش ثیداحا  عماج  عبانم  ذخآم و 

لوا نرق 

میرک نآرق  . 1

مود نرق 

94 ق) - 38  ) مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ۀیداجسلا . ۀفیحصلا  . 2
141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  نیفّصلا . باتک  . 3

141 ق) بلغت -؟(  نب  نابا  لیاضفلا . . 4
160 ق) یفعج -؟(  رمع  نب  لضفم  لّضفملا . دیحوت  . 5

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  بط  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  اضرلل  ۀیبهذلا . ۀلاسرلا  . 6
)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضر  مامالا  ۀفیحص  . 7

)؟-؟(  مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  مالسلا . هیلع  اضرلا  هقف  هب  فورعم  هقفلا ، . 8
)؟-؟(  دارز دیز  لصا . . 9
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)؟-؟(  نیزر نب  ءالع  لصا . . 10
)؟-؟(  طانح دیمح  نب  مصاع  لصا . . 11
)؟-؟(  روصنم یبا  نب  تسرد  لصا . . 12

)؟-؟(  یمرضح حیرش  نب  دمحم  نب  رفعج  لصا . . 13

موس نرق 

212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  بقانملا . . 14
212 ق) - 120  ) محازم نب  رصن  نیفص . ۀعقو  . 15

224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  ۀخیشملا . . 16
224 ق) - 149  ) دارس بوبحم  نب  نسح  رداونلا . . 17

ای 280 ق)  274 یقرب -؟(  نساحملا . . 18
283 ق) یفوک -؟(  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا . . 19

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  تاجردلا . رئاصب  . 20
 782 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

290 ق) رافص -؟(  خورف  نب  نسح  نبدمحم  رازملا . . 21
( يرغص تبیغ  رصع  رد  یفوتم  یمق -؟(  يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  رداونلا . . 22

)؟-؟(  یمق نب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  ۀیوبنلا . ثیداحالا  عماج  . 23
)؟-؟(  مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  يرکسعلا . ریسفت  . 24

)؟-؟(  یلماع دادح  میهاربا  نب  رصان  نب  نسح  نیدلازع  خیش  ةاجنلا . قیرط  . 25
________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

782 ص : ج31 ، هعیش ؛ هقف  عبانم 
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  دهزلا . باتک  . 26

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  نمؤملا . . 27
)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  تارایزلا . باتک  . 28

)؟-؟(  يزاوها دیعس  نب  نیسح  بقانملا . . 29

مراهچ نرق 

314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  خیراتلا . باتک  . 30
314 ق) یفوک -؟(  مثعا  نبا  حوتفلا . . 31

دودح 320 ق) یشایع -؟(  دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا . باتک  . 32
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329 ق) یمق -؟(  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا . ریسفت  . 33
329 ق) ینیلک -؟(  خیش  یفاکلا . . 34

336 ق) - 258  ) یفاکسا مامه  نب  دمحم  صیحمتلا . باتک  . 35
دودح 340 ق) یشک -؟(  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشکلا . لاجر  . 36

346 ق) يدوعسم -؟(  نیسح  نب  یلع  ۀیصولا . تابثا  . 37
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ۀثاغتسالا . . 38

352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءادتبالا . . 39
352 ق) یفوک -؟(  دمحا  نب  یلع  ءایبنالا . . 40

)؟- 352  ) یفوک مساق  نبا  قالخالا . باتک  . 41
363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  حاضیالا . . 42

363 ق) - 259  ) یمیمت دمحم  نب  نامعن  مالسالا . مئاعد  . 43
367 ق) هیولوق -؟(  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا . لماک  . 44

380 ق) ینامعن -؟(  میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا . . 45
380 ق) ینامعن -؟(  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 

�
ه ینامعنلا . ریسفت  . 46

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عیارشلا . للع  . 47
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 48

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀمعنلا . مامتو  نیدلالامک  . 49
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀیادهلا . . 50

 783 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  یلامالا . . 51 )(- 

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  رابخالا . یناعم  . 52
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  دیحوتلا . . 53
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لاصخلا . . 54

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  لامعالا . باوث  . 55
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  عنقملا . . 56

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هیقفلا . هرضحی  نم ال  . 57
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ۀثالثلا . رهشالا  لئاضف  . 58

381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  ناوخالا . ۀقداصم  . 59
381 ق) ای 307 -  306  ) قودص خیش  هعیشلا . تافص  هعیشلا ، لئاضف  . 60

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  ۀنجلا .) لوخد  نم  ۀعناملا  لامعالا   ) تاعناملا . 61
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  سورعلا . . 62

)؟-؟(  هبعش نبا  لوقعلا . فحت  . 63
)؟-؟(  هبعش نبا  صیحمتلا . . 64
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)؟-؟(  يربط متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ۀمامالا . لئالد  . 65
)؟-؟(  ثعشا دمحم  نب  دمحم  تایرفعجلا . . 66

)؟-؟(  ماطسب نارسپ  نیسح  هللادبع و  یبنلا .) بط   ) همئالا بط  . 67
)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  لئالدلا . باتک  . 68

)؟-؟(  يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا . برق  . 69
)؟-؟(  یفوک میهاربا  نب  تارف  تارف . ریسفت  . 70

)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تالسلسملا . . 71
)؟-؟(  یمق یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  تایاغلا . . 72

مجنپ نرق 

406 ق) - 359  ) یضر دیس  هغالبلا . جهن  . 73
406 ق) - 359  ) یضر دیس  ۀیوبنلا . تازاجملا  . 74

دودح 410 ق) يزار -؟(  زازخ  رثالا . ۀیافک  . 75
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  داشرالا . . 76
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  یلامالا . . 77

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  صاصتخالا . . 78
413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀیعرشلا . ضئارفلا  . 79

413 ق) - 336  ) دیفم خیش  ۀعنقملا . . 80
 784 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  ءایبنالا . هیزنت  . 81
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  دئاوفلا . ررد  . 82

436 ق) - 355  ) یضترم دیس  رصتخملا . . 83
436 ق) - 355  ) یضترم دیس  هباشتملاو . مکحملا  ۀلاسر  . 84

450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  باسنا . . 85
450 ق) - 372  ) یشاجن یلع  نب  دمحا  لاجر . . 86

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  راصبتسالا . . 87
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  نایبتلا . . 88

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یشکلا . لاجر  هب  فورعم  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 89
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ماکحالا . بیذهت  . 90

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  یلامالا . . 91
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  فالخلا . . 92

460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀبیغلا . . 93
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  طوسبملا . . 94
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460 ق) - 385  ) یسوط خیش  ۀیاهنلا . . 95
460 ق) - 385  ) یسوط خیش  دجهتملا . حابصم  . 96

499 ق) یکجارک -؟(  حتفلاوبا  دئاوفلا . زنک  . 97

مشش نرق 

508 ق) يروباشین -؟(  لاتف  نبا  نیظعاولا . ۀضور  . 98
538 ق) - 467  ) يرشخمز هللاراج  فاشکلا . ریسفت  . 99

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  نایبلا . عمجم  . 100
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا . مالعاب  يرولا  مالعا  . 101

548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلآللا . رثن  . 102
548 ق) دودح 469 -  ) یسربط نسح  نب  لضف  طیسولا . . 103

548 ق) یسربط -؟(  لضف  نب  نسح  قالخالا . مراکم  . 104
550 ق) - 510  ) یمیمت دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  . 105
هب 554 ق) کیدزن  دودح 470 -  ) يزار حوتفلاوبا  نانجلا . حور  ریسفت  . 106

570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  تاوعدلا . . 107
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  رداونلا . . 108

570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  ءایبنالا . صصق  . 109
570 ق) يدنوار -؟(  هللالضف  دیس  بابّللا . ّبل  . 110

 785 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
571 ق) - 499  ) رکاسع نبا  ۀقلوحلا . لضف  . 111

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  حئارجلا . جئارخلا و  . 112
573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  لوزنلا . بابسا  . 113

573 ق) يدنوار -؟(  نیدلا  بطق  هفسالفلا . تفاهت  . 114
584 ق) زا 509 - سپ   ) یمق ناذاش  نبا  بقانملا . . 115

585 ق) يروص -؟(  رهاط  نب  یلعوبا  نینمؤملا . قوقح  ءاضق  . 116
588 ق) - 489  ) بوشآ رهش  نبا  مالسلا . مهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  . 117

598 ق) - 543  ) سیردا نب  دمحم  رئارسلا . . 118
)؟-؟(  يریعش نیدلا  جات  رابخالا . عماج  . 119

)؟-؟(  یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحالا . . 120

متفه نرق 

( متفه نرق  لیاوا   ) ینیسح هرهز  نب  هللادبع  نب  دمحم  ًاثیدح . نوعبرا  . 121
( متفه نرق  لیاوا   ) یسربط یلع  لضفلاوبا  رابخالا . ررغ  یف  راونالا  ةاکشم  . 122
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605 ق) سارف -؟(  یبا  نب  مارو  رطاوخلا . هیبنت  . 123
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  هباغلادسا . . 124

630 ق) - 555  ) ریثا نبا  لماکلا . . 125
630 ق) - 555  ) ریثا نبا  بابللا . . 126

646 ق) - 570  ) بجاح نبا  رصتخملا . . 127
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  رئازلا . حابصم  . 128

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ءابنالا . نم  فرطلا  . 129
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  ۀجحملا . فشک  . 130

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  فوهلملا .)  ) فوهللا . 131
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  لئاسلا . حالف  . 132

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  تاوعدلا . جهم  . 133
664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  مومهملا . جرف  . 134

664 ق) - 589  ) سوواط نب  یلع  دیس  نامزالاو . رافسالا  راطخا  نم  ناما  . 135
672 ق) - 602  ) یلح ققحم  مالسالا . عئارش  . 136

672 ق) - 602  ) یلح ققحم  ربتعملا . . 137
692 ق) - 648  ) سوواط نب  میرکلادبع  يرغلا . ۀحرصب  يرغلا  ۀحرف  . 138

693 ق) یلبرا -؟(  یسیع  نب  یلع  همغلا . فشک  . 139
رد 698 ق) هدنز  يربط -؟(  نیدلا  دامع  یفطصملا . ةراشب  . 140

 786 ص : ج31 ، هعیش ، هقف  عبانم 
679 ق) ینارحب -؟(  مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک  ۀغالبلا . جهن  حرش  . 141

متشه نرق 

726 ق) یّلح -؟(  همالع  كرادملا . . 142
726 ق) یّلح -؟(  همالع  بلطملا . یهتنم  . 143
726 ق) یّلح -؟(  همالع  هعیشلا . فلتخم  . 144
726 ق) یّلح -؟(  همالع  ءاهقفلا . ةرکذت  . 145
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  ةرهابلا . ةردلا  . 146

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  رازملا . . 147
786 ق) - 734  ) لوا دیهش  هعیرشلا .) ماکحا  یف  هعیشلا  يرکذ   ) يرکذلا . 148

786 ق) - 734  ) لوا دیهش  دیهشلا . نوعبرا  . 149
)؟-؟(  يوسوم هللا  ۀبه  دیس  قئارلا . عومجملا  . 150

مهن نرق 
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841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  نیصحتلا . . 151
841 ق) - 757  ) یلح دهف  نبا  یعاسلا . حاجنو  یعادلا  ةدع  . 152

841 ق) - 757  ) یّلح دهف  نبا  ةولصلا . رارسا  . 153
)؟- 802  ) یلح نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا . رصتخم  . 154

841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا . داشرا  . 155
841 ق) یملید -؟(  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلا . مالعا  . 156

مهد نرق 

رد 902 ق) هدنز  دودح 840 -  ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلائللا . یلاوع  یلائللا / یلاوغ  . 157
905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  ۀیقاولا . نامالا  ۀنج  . 158

905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  رصتخم . . 159
905 ق) - 864  ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  حابصملا . . 160
ات 941 ق)  937 یکرک -؟(  ققحم  دصاقملا . عماج  . 161

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀعمللا . حرش  . 162
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ةولصلا . رارسا  . 163
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  ۀیلفنلا . حرش  . 164

966 ق) - 911  ) یناث دیهش  نانجلا . ضور  . 165
966 ق) - 911  ) یناث دیهش  دیرملا . ۀینم  . 166
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________________________________________

، زبس گنهرف  تاراشتنا  دـلج ،  31 هعیـش ، هقف  عبانم  م ، يروبـص ، يدـهم -  یمق ، ناینیـسح  نامجرتم : ییابطابط -  نیـسح  اـقآ  يرجورب ،
1429 ه ق لوا ، ناریا ، نارهت - 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 

دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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